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Ме ђу на род ни на уч ни скуп
ЈУ ГО СЛО ВЕН СКА ИДЕ ЈА У/О МУ ЗИ ЦИ

Ма ти ца срп ска и Му зи ко ло шко дру штво Ср би је

Про грам
Су бо та, 25. мај

ФО А ЈЕ СВЕ ЧА НЕ СА ЛЕ МА ТИ ЦЕ СРП СКЕ
9.00–9.45 Ре ги стра ци ја уче сни ка ску па

СВЕ ЧА НА СА ЛА 

9.50–10.00 Др МИР ЈА НА ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ ХОФ МАН, се кре тар 
Оде ље ња Ма ти це срп ске за сцен ске умет но сти и му зи ку, 
По здрав на реч
Мо де ра тор: др Мир ја на Ве се ли но вић Хоф ман

10.00–11.00 Др БИ ЉА НА МИ ЛА НО ВИЋ  
(Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ) – Увод на реч 

Те зе о ју го сло вен ским иде ја ма у/о му зи ци.  
Кри тич ки по глед на му зич ке прак се и на ра ти ве  

од кра ја XIX до два де се тих го ди на XX ве ка

Су бо та, 25. мај – ЈУ ГО СЛО ВЕН СКА ИДЕ ЈА О МУ ЗИ ЦИ

Па нел 1

Дис кур си о ју го сло вен ској му зи ци – му зи ко гра фи ја/му зи ко ло ги ја
Мо де ра тор: др Ма ри ја Ма сни ко са

11.00–11.20 Др МЕ ЛИ ТА МИ ЛИН (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ) 
– Иде ја и прак са ју го сло вен ства у пе ри о ду 1945–1960, 
пре ма на пи си ма у му зич кој пе ри о ди ци 

11.20–11.40 Др ТА ТЈА НА МАР КО ВИЋ (Universität für Mu sik und  
Dar stel len de Kunst In sti tut für Mu sik wis sen schaft und  
In ter pre ta ti on sfor schung) – Дис кур си о ју го сло вен ској 
му зи ци: на пи си о Го тов че вој опе ри Еро с оно га сви је та 
у не мач кој и ау стриј ској штам пи
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11.40–12.00 Мр АНА КО ТЕВ СКА (Му зи ко ло шко дру штво Ср би је) –
Флуктуирајуће путање југословенског музичког модер 
низма пример Југословенског павиљона на светској 
изложби „ЕXPO 58“ у Бриселу

12.00–12.20 Ди ску си ја

12.20–12.40 Па у за

Па нел 2
Му зич ко ју го сло вен ство: ма пе/те ри то ри је/афек ти

Мо де ра тор: др Та тја на Мар ко вић

12.40–13.00 Др АНА ХОФМАН (Ин сти тут за кул ту ру и сту ди је се ћа ња 
ЗРЦ СА ЗУ, Љубљана, Словенија) – Solčence zahaja: звуч не 
по ли ти ке брат ства и је дин ства

13.00–13.20 Др ЛЕОН СТЕФАНИЈА (Филозофски факултет у Љубљани) 
Мапирање славизама  у словеначкој музици од 1918. 
године

13.20–13.40 ГОР ДА НА КРА ЈА ЧИЋ (Му зи ко ло шко дру штво Ср би је) 
– Ју го сло вен ски са др жа ји на кон цер ти ма Му зи ке  
Кра ље ве гар де из ме ђу свет ских ра то ва

13.40–14.00 Ди ску си ја

14.00–14.30 Па у за

Па нел 3
Му зич ко ју го сло вен ство: иде је/кон цеп ти

Мо де ра тор: др Ана Хоф ман

14.30–14.50 Др ИВА НА ВЕ СИЋ (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ) – 
Концепт југословенске интеграције у јавним актима 
ју го сло вен ских му зи ча ра (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 ГР МУ ША (Ројал Холовеј, Универзитет у 
Лондону) – Југословенска идеја у соло песми с почетка 
ХХ века на јужнословенским просторима

15.30–15.45 Ди ску си ја

15.45–16.00 Па у за
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Па нел 4

Дис кур си о ју го сло вен ској му зи ци – му зи ко ло ги ја/му зи ко гра фи ја
Мо де ра тор: др Ле он Сте фа ни ја

16.00–16.20 Др МА РИ ЈА МА СНИ КО СА (Фа кул тет му зич ке умет но сти, 
Бе о град) – Аспек ти на ста ве Исто ри је ју го сло вен ске 
му зи ке на Фа кул те ту му зич ке умет но сти у Бе о гра ду 

16.20–16.40 Мср МИ ЛОШ МА РИН КО ВИЋ (Му зи ко ло шки ин сти тут 
СА НУ / ФМУ, Бе о град) – На уч ному зи ко ло шки аспек ти 
Ју го сла вен ске му зич ке три би не / Три би не му зич ког 
ства ра ла штва Ју го сла ви је

16.40–17.00 Мср ИВА НА НО ЖИ ЦА (Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад) 
– Ју го сло вен ска кон цеп ци ја ча со пи са Звук

17.00–17.30 Ди ску си ја

26. мај – ЈУ ГО СЛО ВЕН СКА ИДЕ ЈА У МУ ЗИ ЦИ

Па нел 5

Ју го сло вен ска му зич ка сце на – ак те ри – умет нич ка му зи ка
Мо де ра тор: др На де жда Мо су со ва

10.00–10.20 Др БРАН КА РА ДО ВИЋ – Ни ко ла Хер ци го ња и му зич ко 
ју го сло вен ство

10.20–10.40 Др ИВА НА МЕ ДИЋ (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ) 
– Ис по ља ва ње иде је ју го сло вен ства у ства ра ла штву 
Ву ка Ку ле но ви ћа

10.40–11.00 Др НЕ МА ЊА СОВ ТИЋ (Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад) 
– Ко смо по лит ска стил ска ори јен та ци ја – Ства ра лач ка 
из у зет ност Ру дол фа Бру чи ја и(ли) ју го сло вен ска умет
нич коте о риј ска дис кур зив на прак са

11.00–11.20 Мср МИ ЛОШ БРА ЛО ВИЋ (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ 
/ ФМУ, Бе о град) – Јо сип Сла вен ски: ски це, бе ле шке, 
цр те жи

11.20–11.40 Ди ску си ја

11.40–12.00 Па у за
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Па нел 6

Ју го сло вен ска му зич ка сце на – ин сти ту ци је – дис ко гра фи ја
Мо де ра тор: др Ива на Ме дић 

12.00–12.20 Dr. sc. MOJ CA PIŠ KOR (Sve u či liš te u Za gre bu, Mu zič ka  
aka de mi ja) – ... Tko zna gdje se sa krio sed mi kon ti nent...  
O gla zbi i ra si na mar gi na ma ju go sla ven ske dis ko gra fi je

12.20–12.40 Др ВЕ СНА ИВ КОВ (Ака де ми ја умет но сти, Но ви Сад) 
– „Вој во ди на тон“ и (пост)ју го сло вен ске пер спек ти ве

12.40–13.00 Др МИ ЛАН МИ ЛОЈ КО ВИЋ (Ака де ми ја умет но сти, Но ви 
Сад) – Елек тро а ку стич ка му зи ка у СФРЈ у пе ри о ду  
рас па да зе мље: слу чај Асо ци ја ци је умет ни ка  
елек трон ских ме ди ја

13.00–13.20 Ди ску си ја

13.40–14.00 Па у за

Па нел 7

Ју го сло вен ска му зич ка сце на – ин сти ту ци је – кул тур на по ли ти ка
Мо де ра тор: др Бран ка Ра до вић

14.00–14.20 Др НА ДЕ ЖДА МО СУ СО ВА (Му зи ко ло шки ин сти тут 
СА НУ) – При лог исто ри ји из во ђа штва на му зич ким 
сце на ма бив ших Ју го сла ви ја

14.20–14.40 Др ИВА НА МИ ЛА ДИ НО ВИЋ ПРИ ЦА (Фа кул тет му зич ке 
умет но сти, Бе о гра д) – Од зву ка ка…: му зич ки про грам 
СКЦа са гле дан у кон тек сту са мо у прав ног со ци ја ли зма

14.40–15.00 Др ПРЕ ДРАГ ЂО КО ВИЋ (Му зич ка ака де ми ја, Уни вер зи тет 
у Ис точ ном Са ра је ву) – По крет за ра ну му зи ку у окви ру 
кул тур не по ли ти ке со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је

15.00–15.20 Др НА ТА ША МАР ЈА НО ВИЋ (Му зи ко ло шки ин сти тут 
СА НУ) – Ју го сло вен сконе мач ке хор ске не де ље

15.20–15.40 Мср Ва ња Спа сић (Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ) –  
До ма ћи ре пер то ар Опе ре На род ног по зо ри шта у  
Бе о гра ду (1970–1990)

15.40–16.00 Ди ску си ја

16.00–16.30 Па у за
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Па нел 8

Ју го сло вен ска му зич ка сце на – ак те ри – по пу лар на му зи ка
Мо де ра тор: др Мој ца Пи шкор

16.30–16.50 Мр МАР КО АЛЕК СИЋ (Фа кул тет му зич ке умет но сти, 
Бе о град) – Ју го сло вен ски пред став ни ци на „Пе сми 
Евро ви зи је“ у пе ри о ду 1981–1990: ко нач но фор ми ра но 
„ју го сло вен ство“ у поп му зи ци? 

16.50–17.10 ДУ ЊА СА ВИЋ (Фа кул тет му зич ке умет но сти, Бе о град) 
– Ста тус бен да „Ека та ри на Ве ли ка“ у кон тек сту ју го
сло вен ске му зи ке: од ал тер на ти ве до мејнстри ма

17.10–17.30 Мср БО ЈА НА РА ДО ВА НО ВИЋ (Му зи ко ло шки ин сти тут 
СА НУ) – „Ме тал ци, хи пи ци и оста ли ма ни ја ци“ – ме тал 
му зи ка у Ју го сла ви ји

17.30–18.00 Ди ску си ја
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Ми лош Ма рин ко вић
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, ис тра жи вачпри прав ник

Фа кул тет му зич ке умет но сти у Бе о гра ду,  
Док тор ске ака дем ске сту ди је му зи ко ло ги је

ma rin ko vic92mi los@gmail.co m

НА УЧ НО-МУ ЗИ КО ЛО ШКИ АСПЕК ТИ ЈУ ГО СЛА ВЕН СКЕ  
МУ ЗИЧ КЕ ТРИ БИ НЕ / ТРИ БИ НЕ МУ ЗИЧ КОГ  

СТВА РА ЛА ШТВА ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

 Ју го сла вен ска му зич ка три би на / Три би на му зич ког ства ра ла штва Ју го
сла ви је (одр жа ва на у Опа ти ји од 1964. до 1990. го ди не) по ред кон церт них 
де ша ва ња, на ко ји ма се јав ност упо зна ва ла са ак ту ел ном про дук ци јом 
ју го сло вен ских ком по зи то ра, од са мог по чет ка не го ва ла је и на уч ному зи
ко ло шку де лат ност. Та се прак са нај пре оства ри ла кроз осни ва ње Клу ба 
три би не, те та ко зва ног Му зич ког са ло на, у окви ру ко јих су се одр жа ва ла 
пре да ва ња са ди ску си ја ма о раз ли чи тим те ма ма, не би ли се, по том, от по
че ло са ор га ни за ци јом окру глих сто ло ва, по све ће них (углав ном) ак ту ел ним 
про бле ми ма ју го сло вен ске му зич ке кул ту ре и ње ној по зи ци ји у европ ском 
кон тек сту. Ин тен зи ви ра ње му зи ко ло шких рас пра ва на опа тиј ским су сре
ти ма ра сло је из го ди не у го ди ну, а кул ми ни ра ло је уте ме ље њем Умет нич
косо ци о ло шких три би на (1976), ко је су оку пља ле еми нент не ју го сло вен ске 
му зи ко ло ге, али и на уч ни ке из срод них ху ма ни стич ких ди сци пли на. По
бу да за осни ва ње сво је вр сног сим по зи ју ма на му зич кој ма ни фе ста ци ји 
ка ква је би ла опа тиј ска Три би на, и то упра во у пе ри о ду ка да Ју го сла ви ја 
уво ди но ви Устав 1974. го ди не, во ђе на је иде јом да се на од ре ђе не дру штве
но по ли тич ке аспек те у зе мљи ука же и из пер спек ти ве кул тур них рад ни ка, 
од но сно на уч ни ка. С тим у ве зи, у овом ис тра жи ва њу дис курс из ла га ча 
на Умет нич косо ци о ло шким три би на ма ту ма чи ће се у кон тек сту дру штве
но по ли тич ких про ме на у Ју го сла ви ји то ком се дам де се тих го ди на, при 
че му ће се сâмо уте ме ље ње ових на уч них ску по ва са гле да ти као сво је вр сна 
ин сти ту ци о на ли за ци ја прет ход них (скром них) му зи ко ло шких рас пра ва 
на опа тиј ској Три би ни.

 Ми лош Ма рин ко вић (1992) је за по слен као ис тра жи вачпри прав ник у 
Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ. На Ка те дри за му зи ко ло ги ју Фа кул те та 
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду, где је сту дент док тор ских сту ди ја, го ди не 
2016. од бра нио је ма стер рад под на сло вом Но ве кул ту рал нофе сти вал ске 
пер спек ти ве у Хр ват ској и Ср би ји као ре зул тат дру штве нопо ли тич ке 



тран сфор ма ци је му зич ког фе сти ва ла у СФРЈ (пу бли ко ван 2018. го ди не). 
Ма рин ко ви ће во ака дем ско ис тра жи ва ње фо ку си ра но је на са вре ме ну 
му зи ку, фе сти ва ле и по ли ти ку у пе ри о ду СФР Ју го сла ви је. Уче ство вао је 
на ви ше на уч них ску по ва у зе мљи и у ре ги о ну, а пу бли ко вао је тек сто ве у 
збор ни ци ма ра до ва и на уч ним ча со пи си ма. Био је но си лац сти пен ди је 
Ми ни стар ства про све те Ре пу бли ке Ср би је, као и Фон да за обра зо ва ње гра
да Сме де ре ва, а ак ту ел ни је до бит ник сти пен ди је Ре пу бли ке Сло ве ни је за 
ис тра жи вач ки рад то ком 2019. го ди не на Од се ку за му зи ко ло ги ју Фи ло зоф
ског фа кул те та у Љу бља ни.
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