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Весна Микић
(Београд, 30. мај 1967 – Београд, 30. октобар 2019)

„Могу да кажем да сам имала срећу да добијем такав посао, да изаберем 
такав посао, да тај посао мене нађе, и да се и дан-данас лудо забављам 

студирајући музикологију“.1

Горње речи одзвањају док у неверици покушавамо да прихватимо чињеницу да 
је годину која је за нама, у погледу музиколошке заједнице у Србији, а и шире, 
обележила девастирајућа вест о одласку др Весне Микић (1967–2019), редовног 
професора на Катедри за музикологију Факултета музичке уметности у Београду. 
Неми и бескрајно захвални што је наше студије учинила временом када смо се 
лудо и квалитетно забављали учећи од ње о музици, друштву у коме живимо, 
међуљудским односима и постулатима несебичне и племените жеље за стицањем 
и разменом знања, опраштамо се од наше драге професорке. 

У музикологији се, према сопственим речима, обрела „стицајем срећних окол-
ности“ и без претходних очекивања. Пореклом из правничке породице, своју 
љубав према историји, читању и музици усмерила је, преко основне и средње 
музичке школе, ка оном студијском програму који јој је нудио могућност да своје 
склоности сабере и преточи у животни позив. Већ својим дипломским радом 
Игор Стравински: неокласицизам – симулација – комуникација (1991), рађеним у 
класи проф. др Мирјане Веселиновић-Хофман, показала је склоност ка новим и 
неистраженим темама и приступима. Магистарски рад (Неокласицизам у српској 
музици шесте и седме деценије, 1994), а посебно докторска дисертација Музика 
у технокултури (2002) – такође рађени под менторством проф. Веселиновић-
Хофман  – представљају примере изузетно зрелог научног рада и вредне подух-
вате којима у нашој музикологији вредност не опада. 

Њена професионална биографија изузетно је богата и разноврсна. Чињеница 
коју су до сада истакли сви који су се од Весне Микић опраштали јесте управо 
она која говори о њеној смелости и спремности да говори, пише и предаје о 
новим темама, да крчи путеве које је наша савремена музикологија – намерно или 
случајно – оставила по страни. Од књиге Музика у технокултури, која је оцењена 
као прилог „стварању једне нове, оперативне музиколошке мисли о актуeлним 
музичким феноменима“, прилог који „на тај начин стреми ревитализовању музи-
колошке дисциплине као такве“,2 па све до оснивања Центра за популарну музику, 
Весна Микић је неуморно и посвећено „отварала“ теме и истраживала приступе 
који су у нашем контексту деловали као несвакидашњи, али су се показали преко 
потребним. Бавећи се савременом музиком en général, у свом научном и педа-

1  Vesna Mikić, „O studiranju muzikologije i profesionalnom radu“, 2018, https://www.youtube.com/
watch?v=uufqyH0fkp8.

2  Ксенија Стевановић, „Весна Микић, Музика у технокултури“, Музикологија, 2006, бр. 6, 415–419, 419.
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гошком раду на бриљантан начин је увезивала знања из најразличитијих области 
– филозофије, политичке теорије, економије, историје, социологије – и креи-
рала тематски актуелне, надасве креативне и атрактивне курсеве и научна штива, 
којима ће се њени студенти и колеге увек радо, радознало, а са сетом враћати. 

Како је то већ истакнуто,3 у свом научном раду Весна Микић је пионирски 
започела бављење трима важним пољима: тумачењем неокласицизма у домаћим 
и европским оквирима, проучавањем односа између музике и технологије, те 
проблематизацијом популарне музике и смелом институционализацијом те 
области проучавања. Томе у прилог говоре и њене књиге – већ поменута студија 
Музика у технокултури (2004), потом Лица српске музике: неокласицизам (2009), 
те последња у низу, која је остала у припреми и чије коначно објављивање ауторка 
није дочекала, Лица српске музике: популарна музика. Планирала је, поред њих, 
и издавање књиге Лица српске музике: Срђан Хофман. Осим тога, њену библи-
ографију чини готово стотину прилога различитих жанрова – текстова у збор-
ницима и научним часописима високог међународног угледа, приказа, рецензија, 
лексикографских одредница, текстова за звучна издања. Учествовала је на преко 
тридесет међународних научних скупова широм света. Исказујући на тај начин 
своју љубав према језицима, активно се бавила и превођењем стручне литературе.

Важан сегмент њеног рада била је и богата уређивачка делатност, у оквиру 
које је показала завидну организациону способност и сензибилитет. Пре свега, 
била је дугогодишња заменица главне и одговорне уреднице једног од водећих 
домаћих часописа из области музикологије, New Sound International Journal of 
Music, те један од сталних чланова уређивачког тима зборника у издању Катедре 
за музикологију ФМУ. 

Весна Микић је била и редовни члан организационих и програмских одбора 
бијеналног Међународног научног скупа Катедре. Вршећи функцију шефа 
Катедре за музикологију (2016–2019), осим новог издања конференције, она је 
2018. године иницирала обележавање седамдесетогодишњице постојања Катедре, 
те издавање зборника Izazovi savremene muzikologije. Eseji u čast prof. dr Mirjane 
Veselinović-Hofman. За тај изузетни труд, Весни Микић је постхумно, у децембру 
2019. године, додељена Велика плакета Универзитета уметности. Годину дана пре 
тога, у оквиру обележавања осамдесет година Факултета музичке уметности, 
Весна Микић је организовала изложбу и јавну трибину Из архиве (1987–2017) 
међународног научног скупа Катедре за музикологију и Катедре за етномузикологију. 
У образложењу предлога да се Весни Микић додели Велика плакета, њене колеги-
нице и колеге с Катедре истакле су и високи степен њене освешћености у погледу 
неопходности да се музиколошка пракса и рад Катедре достојно представе и у 
различитим медијским форматима. Осим присуства у дневној штампи, на радију 
и телевизији, Катедра је покренула званичну фејсбук страницу, те интернет стра-
ницу посвећену Међународном скупу, са свим издањима произашлим из прет-
ходних конференција у дигиталној форми. У све ове, као и у многе друге подух-

3  Biljana Leković, „Steps and Traces of Vesna Mikić (1967–2019)“, INSAM Journal of Contemporary 
Music, Art and Theory, 2019, Vol. 2, Nr. 3, 10–13. 
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вате, Весна Микић је свесрдно укључивала студенте свих нивоа студија, на тај 
начин их упућујући у могућности и разноврсност музиколошког посла у савре-
меном добу. Тако је, изнова и изнова, активно учествујући у раду бројних органа 
и тела ФМУ, показивала приврженост „својој кући“ и несебично се давала зарад 
колективног добра.

Посебно се, у том смислу, истиче оснивање поменутог Центра за истражи-
вање популарне музике из 2013. године, у којем је Весна Микић окупила значајан 
број студената докторских студија који су показали интересовање за то изазовно 
научно поље и охрабрила их у тим тежњама, најпре кроз вишеетапни дугого-
дишњи пројекат „Музичке сцене у Србији“, покренут исте године.

Коначно, не случајно на заласку овог текста, долазим до осврта на централну 
тачку њеног рада, ону по којој ће најшире остати упамћена. Генерације студе-
ната које су у рукама имале њену књигу Лица српске музике: неокласицизам, 
сетиће се дирљиве посвете с првих страница: „Студентима, са којима сам имала 
срећу да радим“. Неколико речи којe откривају суштину (употребићу ову реч 
иако је професорка није волела – „Ко од нас па и зна шта је суштина?“, знала је 
да каже) њеног односа са студентима. Комуницирала је директно и отворено, 
изазове и закључке постављала смело и провокативно, менторски позив обављала 
посвећено и инспирисано, а на личном плану увек је настојала да подржи, поса-
ветује и мотивише. Стога и не чуди податак да је у својој педагошкој каријери, 
дугој готово тридесет година, била ментор за бројне дипломске, магистарске и 
мастер радове, као и докторске дисертације – под њеним менторством одбрањен 
је двадесетједан дипломски рад, шеснаест мастер радова, три магистарске тезе и 
пет докторских дисертација, а на завршавање докторских академских студија „у 
њеној класи“ чекале су званично још четири докторанткиње.4

Свој педагошки пут Весна Микић је отпочела 1992. године на Факултету 
музичке уметности, на чијој је Катедри за музикологију и етномузикологију 
(касније: Катедри за музикологију) прошла сва наставна звања, од асистента до 
редовног професора. Осим у матичној институцији и на Интердисциплинарним 
докторским студијама Универзитета уметности у Београду била је у различитим 
периодима ангажована као професор и на другим факултетима у Србији (Акаде-
мија уметности у Новом Саду, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу, 
Академија уметности у Приштини), Републици Српској (Академија умјетности 
Универзитета у Бањалуци, Академија умјетности „Слобомир“ Универзитета у 
Бијељини) и Црној Гори (Музичка академија на Цетињу). Као гостујући предавач 
боравила је на Високом националном конзерваторијуму за музику и плес у 
Паризу, у Институту за музикологију Хумболтовог универзитета у Берлину и 
Одсеку за музикологију Филозофског факултета у Љубљани.

Треба нагласити и да је у своме педагошком раду Весна Микић осмислила и 
реализовала бројне иновативне курсеве, од којих се могу издвојити: „Теорија 
популарне уметности и културе“, „Уметност и политика“, „Електроакустичка 

4  Уп. Адриана Сабо, „Педагошка делатност Весне Микић“, New Sound International Journal of 
Music, 2020, у штампи. 
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музика“, „Популарна музика: теорија“, „Популарна музика: жанрови“, „Историја 
популарне музике“, „Музика и политика“, „Историја и теорија филмске и телеви-
зијске музике“, „Теорија и пракса музикологије у медијима“, „Аспекти музике 20. 
и 21. века“, „Увод у контекстуалне студије фестивала Песма Евровизије“. С коле-
гиницама Бранком Поповић и Светланом Савић осмислила је и нови наставни 
програм, „Студије (савремених) музичко-медијских култура“, чију реализацију 
такође није дочекала.

Имала сам ту част да присуствујем њеним последњим предавањима. Било 
је то у Бањалуци, априла 2019. године, у време одржавања манифестације Дани 
Владе С. Милошевића. Месецима одсутна с професорског подијума, решила је – 
иако јој је другачије саветовано – да пође у Бањалуку и одржи предавања својим 
тамошњим студентима. Припремивши се за суморан сценарио – да неће имати 
снаге да одржи неколико предавања у даху – повела је колегиницу и мене, да 
„преузмемо штафету“ онда када се она буде уморила. Испоставило се да јој, у том 
смислу, нисмо биле потребне. Нашавши се пред студентима, са жаром, заразним 
еланом, убедљивом енергијом, остављајући све присутне без даха, плела је причу 
о савременој музици, ондашњим и садашњим друштвенополитичким приликама 
и важним животним лекцијама, разведравајући атмосферу – а то је и иначе радо 
чинила – шалом и познатим референцама из популарне културе. Сати су прола-
зили, а она је, чинило се, имала жељу да се предавање никада не заврши.  

По свим мерилима, Весна Микић нас је прерано напустила. Остали смо жељни 
њених савета, њених речи и идеја, њене родитељске бриге и топлог и искреног 
осмеха. Баш прошле године гледала сам једну нову британску телевизијску 
серију. Професорка је била страсни обожаватељ тог формата, a знајући за њено 
неуморно интересовање за савремену технологију и друштво, серија која се баш 
тиме бави била би јој засигурно веома занимљива. О овој, међутим, нисмо стигле 
да прозборимо. Из епизоде у епизоду путује се по неколико година у будућност 
која, иако драматично-песимистична – делује сасвим изгледно. Последња епизода 
даје наговештај да је људска врста успела да премости пролазност људског тела, а 
сачува свест, знање и искуство индивидуе; да ли је експеримент био успешан и/
или опасан, нисмо дознали, али у пресеку текстова и дешавања у „стварном свету“, 
не можемо а да с неизмерном тугом не помислимо колико би лепо било имати ту 
могућност и, бар на час, опет проговорити са професорком. 
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