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Милош Маринковић, истраживач-приправник 
Моника Новаковић, истраживач-приправник 
Тамара Кнежевић, стипендисткиња МПНТР 

Comité organisateur 
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Милош Браловић 
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Оживљена архаика: Vers Byzance..., концерт за виолу и гудачки 
оркестар Ивана Јевтића 

Концерт Vers Byzance... за виолу и гудачки оркестар Ивана Јевтића настао је 
1984. године, као једно од бројних концертантних дела овог композитора. У 
раду, настојаћемо да прикажемо начине на које се у овом концерту 
транспонује „дух” музике Истока, како га Јевтић сам назива, будући да није 
реч о цитирању духовних мелодија. Другим речима, како модалне мелодије, 
налик црквеном појању проналазе своје место, то јест бивају инкорпорисане у 
класичарски конципиран сонатно-симфонијски троставачни циклус. Овом 
симбиозом, представили бисмо неке од елемената ауторове поетике, 
манифестоване у концерту. Имајући у виду „изглед” концерта, односно 
његове чисто музичке особине, али и, како је композитор истакао, повезаност 
главне теме са почетном темом Оче наш Јосифа Маринковића, чини се да је 
веза са Византијом и духовном музиком средњовековног истока апстрактна. 
Стога, представићемо начине на које Јевтић дочарава „архаичност” у 
концерту за виолу и гудачки оркестар Vers Byzance… 

Милош Браловић је музиколог, истраживач-приправник Музиколошког 
института САНУ и студент докторских студија музикологије на Факултету 
музичке уметности Универзитета уметности у Београду. 

Марија Адамов 
maraadamov@gmail.com 

Критичарски аутореферат: Иван Јевтић у новосадској штампи 

Некадашњи студент Станојла Рајичића, Алфреда Ула и Оливјеа Месијана, 
композитор и академик Иван Јевтић, познат по непресушном мелодијском 
надахнућу, врелом темпераменту, снажној ритмичкој инвентивности и 
мајсторству оригиналне оркестрације, у првом реду настоји да презентује 
српску културу, али и самосвојни израз и сопствене музичке хоризонте. Аутор 
својеврсног, аутентичног погледа на свет, на музичку уметност, на 
индивидуални стил, у сваком новом делу открива свој „природни” приступ 
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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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