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Јелена Јовановић  
jelenaj333@gmail.com 

Фолклорни мотиви у композицијама за квинтет лимених дувача 
Ивана Јевтића 

За композитора Ивана Јевтића, академика, један од најснажнијих извора 
инспирације јесте српска традиционална музика – вокална и инструментална, 
сеоска и градска. Мелодијске, сазвучне и ритмичке предлошке из српског 
традиционалног музичког наслеђа он је усвојио спонтано, од детињства, тако 
да они, кроз друге параметре музичке структуре, учествују у конституисању 
Јевтићевог личног ауторског израза. 
У овом раду је реч о музичко-фолклорним мотивима у Јевтићевим 
композицијама за квинтет лимених дувачких инструмената: Три српска 
мадригала, Други квинтет, Квинтет Викторија и Тема и три варијације. Биће 
сагледани мелодијски, ритмички, сазвучни и тембровски аспекти ових 
композиција, који упућују на снажну везу са традиционалним музичким 
обрасцима и етосом, као и на учешће ових структурних параметара у 
архитектоници делā. 

Др Јелена Јовановић је етномузиколошкиња, виши научни сарадник 
Музиколошког института САНУ и дописни члан Одељења ликовне и музичке 
уметности САНУ.  

Ивана Медић  
dr.ivana.medic@gmail.com 

Иван Јевтић – српски композитор са париском адресом и 
међународним угледом 

У овом саопштењу опус академика Ивана Јевтића сагледавам у контексту свог 
вишегодишњег истраживања посвећеног српској музичкој дијаспори. Јевтић 
је један од малобројних српских композитора који су остварили запажену 
каријеру изван граница наше земље – штавише, дуго је Јевтићев опус био 
присутнији на међународним него на српским подијумима. Јевтић се отиснуо 
у свет одмах после завршене Музичке академије у Београду (данас: Факултет 
музичке уметности). У разговору са академиком Јевтићем, разоткрили смо 
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Музички програм Културног центра Београда 
https://www.kcb.org.rs/2019/10/koncert-kamerne-muzike-ivana-jevtica/ 

Концерт камерне музике Ивана Јевтића 
Субота, 26. октобар 2019. године у 21:00 

Атријум Народног музеја 

Камерни оркестар Уметничког ансамбла МО Станислав Бинички 
Диригент: Милица Јелић 

Програм: 

Концерт за тромбон и гудаче, cветска премијера 
Con rigore 

Lento 
Allegrossimo 

Жак Може, тромбон 

На вратима црне шуме (Am Tor zum Schwarzwald), за харфу, фагот и гудаче 
Adagio /attacca/ 

Allegro 

Нађа Дорник, харфа 
Ненад Јанковић, фагот 

Крхкотине леда (Eissplitter), циклус песама на стихове Ирене Шпаисер за 
сопран, камерни оркестар и соло хорну 

Евгенија Јеремић, сопран 
Милан Роксандић, хорна 

Концерт за кларинет, клавир и гудаче 
Allegro moderato 

Tranquillo /attacca/ 
Allegrissimo 

Михаило Саморан, кларинет 
Вања Шћепановић, клавир  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