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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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Ната ша Марја новић
Му зи колошки институт САНУ, Београд
nata sa marjanovic4@gmail.com

ЈУ ГОСЛОВЕНСКО-НЕ МАЧ КЕ ХОР СКЕ НЕДЕ ЉЕ
У овој години на врша ва се 50годишњица прве Југо словенсконемачке
хорске недеље, одржа не у Ремшајду (За падна Не мач ка) 1969. године. Спе
цифич но осмишљене хорске ра дионице, карак теристичне по ју гословен
сконемач ком репертоару, одржа ва не су током наред не две деце није (до
1991. године), наизменично, у градовима За падне Немач ке и у Ју госла вији.
Иници јатор ових оку пља ња био је Ду шан Макси мовић Ду макс, диригент
Хора „Лола Рибар“ из Београ да, а организа циони део, са ју гословенске стра
не, води ла је Му зичка омла ди на Београда на челу са Миодра гом Па влови
ћем. Му зичке ра дионице и за вршне концерте водили су Душан Максимовић
и Ку ни бер тас До бровољски, а пратећа пре да ва ња држао је Ди митри је
Сте фа новић. Упечатљи ва је чињеница да су орга низатори и дириген ти из
Ју гослави је за овај ангажман, као особиту кул турну заслу гу, добили ордење
немач ке држа ве.
Ово ис тра жива ње биће заснова но на архив ској гра ђи и пода ци ма из
разговора са нека да шњим учесници ма, по том ци ма орга низатора, пре да
вачи ма и пола зни ци ма Ју го словенсконемачких хорских недеља. Ујед но ће
бити разматра на пара дигма ју гословенске идеје, у односу на карактеристи
ке му зичког репертоара, као и кри терију ме одаби ра учесника помену тих
му зичких ра дионица, те и на ши ре од јеке овог културног пла на сарадње
изме ђу Ју госла вије и Немач ке.

Наташа Марјановић (Нови Сад, 1984), научни сарадник Музиколошког
инсти ту та САНУ. Дипломира ла је на Факул те ту му зичке уметности у Бео
гра ду (2009), а доктори ра ла на Фи лолошком фа кул те ту Универзи те та у
Београду (2016). У Му зи колошком институ ту учеству је, поред основног,
на пројек ту припреме Сабра них дела Корнелија Станковића. Као сарадник
Мати це српске, уче ствова ла је у лекси кограф ским пројек ти ма „Српски
биографски речник“ и „Српска енциклопедија“ и у научноистра жи вач ким
пројекти ма „Фун даментална истра живања српске му зике XVIII и XIX века“
и „Му зика са маргина: допринос општој и му зич кој култу ри и про све ти“.
Учествова ла је на дома ћим и ме ђу народним научним ску повима (Срби ја,
Грчка, Хрватска, Аустри ја, Ма ђар ска, Бу гарска) и обја вљи ва ла науч не
сту дије и критике у научним часописима, тематским зборници ма и дневним

52

листовима, на српском, ен гле ском, немач ком и словеначком је зи ку. Ње на
ис тра жива ња усмерена су на српску му зику XIX века, црквену и у ширем
смислу ду ховну му зику, кул турну и књи жевну истори ју. Ди ри гу је мешо
витим хором при Храму Св. Тројице у Зему ну.
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МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП
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