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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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Бојана Ра дова новић
Му зи колошки институт СА НУ, ис тра живачприправник
Фа кул тет му зич ке уметности, Бе огра д
Док торске ака демске сту дије му зикологи је
br.mu zi kolog@g mail.com

„МЕТАЛЦИ, ХИПИ ЦИ И ОСТА ЛИ МА НИЈА ЦИ“ –
МЕТАЛ МУЗИ КА У ЈУГОСЛА ВИ ЈИ
Пред мет овог изла га ња би ће наста нак и развој ју го словенске ме тал
сцене. Током 70их и 80их година ХХ века, у репу блика ма СФР Ју госла
вије почи њу да се ја вљају бен дови чија се му зи ка начелно може сме стити
у окви ре heavy ме та ла. Осим тога, де ценија која је води ла ка рас паду „ве
ли ке“ Ју го сла ви је посведочи ла је на стан ку бен до ва попут београд ских
„Heller“а и „Bloodbath“а, сарајевског „Бомбарде ра“ и „Са натори ју ма“ из
Скопља, који су би ли представ ни ци ‘екс тремни јих’ под жан рова попут
thrash, speed, death ме та ла. Имајући у виду да на шњу перспекти ву на исто
рију метал му зи ке и усложња ва ње њених под жанровских подела, као и
специфичан модус ре цеп ци је ове му зичке стру је у соци ја листич ком кон
тексту, настоја ћу да ма пирам значајне извођаче и уочим (под)жанровска
поме ра ња која су стреми ла ка ствара њу ме тал сце не у СФР Ју госла вији.

Бојана Радовановић, музиколошкиња и теоретичарка уметности, истра
жи вачприправник при Му зиколошком институ ту СА НУ и студентки ња
докторских сту дија на Фа кул те ту музичке умет ности у Београ ду. Обја ви
ла је монографију Експе ри ментални глас – савре мена теорија и прак са
(Orion Art, Београд, 2018). Ра ди на дисерта цији насловљеној као Глас и тех
ника/технологија у савременој музици. Уред ница је часописа INSAM Journal
of Contemporary Mu sic, Art and Technology са седиштем у Сарајеву (БиХ).
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