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Тежиште композиторског опуса Ивана Јевтића који обухвата више од стотину 
дела је на концертантној, камерној и симфонијској музици. Клавирска музика 
је присутна у његовом стваралачком опусу од самог почетка и временом је 
композитор посветио велики број дела овом инструменту. Као изузетно 
надахнут композитор на пољу концертантне музике, Јевтић је компоновао 
три концерта за клавир и оркестар. Композиције за клавир соло које су 
настајале од самог почетка седамдесетих година ХХ века до данас припадају 
различитим жанровима (соната, свита, минијатура, итд). Та дела разноликог 
енергичног ритма, раскошног колорита и великог тонског опсега, разноврсне 
и инвентивне фактуре, показују композиторово изврсно познавање овог 
инструмента. У раду ће се разматрати карактеристике Јевтићевог клавирског 
стила и сагледати опус са извођачке стране. 

Марија Голубовић је пијанисткиња и историчарка, истраживач-приправник 
Музиколошког института САНУ и студенткиња докторских студија на 
Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду.  

Тамара Кнежевић 
tknezevic93@hotmail.com 

Други концерт за трубу Ивана Јевтића – спектар боја и карактер 
композиције у верзији са оркестром и верзији са клавиром 

Стваралачка делатност Ивана Јевтића махом је окренута концертантној 
музици, а посебно се истиче афинитет ка лименим инструментима, нарочито 
труби, којој често дарује водеће тематске материјале. Ослоњен на манире 
компоновања композитора великана, Јевтић кроз своју музику јасно исказује 
неспокој и незадовољство светом у којем живимо; вешто комуницира са 
слушаоцима и извођачима кроз музичке материјале, неретко подржане 
цитатима преузетим из увек инспиративне колекције традиционалног 
наслеђа фолклора и култних мелодија свима познатих стваралаца. Занимљиво 
је што Јевтић, иако наш композитор који је велики део живота провео у 
Паризу, са повременим усавршавањима у Бечу и Прагу, стилски највише 
подсећа на руске ствараоце, посебно Шостаковича, Бородина, повремено се 
могу чути и манири Стравинског (нпр. у трећем ставу Концерта за трубу о 
којем је реч у овом раду). 
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У Другом концерту за трубу истиче се модалност и композиторска вештина 
да ненаметљиво прође кроз широк спектар техничких могућности и боја на 
труби. Од почетка, па до самог краја, пулсира синкопиран ритам који 
одржава тензију, а коју додатно подржавају динамички контрасти, употреба 
сордине и фрулата, квази импровизациони делови, односно квази каденце, 
репетитивни мотиви базирани на двоструким језичцима, интервали кварте, 
квинте и септиме, велике и мале триоле итд. Присутне су разноврсне фактуре 
и нијансирања која у обе верзије концерта имају посебну улогу. У верзији са 
клавиром, композитор више инсистира на карактеру и динамичким 
конрастима и већ први тактови воде нас убедљивим корацима ка развијању 
уводне полетне теме изграђене од чистих квинти и прекомерних кварти, док 
у верзији са оркестром имамо један нови амбијент, богат бојама и 
разноврсним фактурама, које произилазе из вештих, интересантних 
оркестрацијских решења, те нас упознају са композитором као вичним 
оркестратором. 

Тамара Кнежевић је композиторка, студенткиња докторских студија 
композиције на Академији уметности Универзитета у Новом Саду и 
стипендисткиња Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије.  

Владимир Милошевић 
vlamilo@gmail.com 

Шест прелида за клавир Ивана Јевтића 

Циклус Шест прелида за клавир српског композитора Ивана Јевтића (1947) 
настајао је током десет година. Прву верзију композиције, која је садржала 
четири прелида за чембало, Јевтић је компоновао је 1971. године, у години 
када је дипломирао на Музичкој академији у Београду у класи Станојла 
Рајичића. Та верзија је премијерно изведена већ 1972. године у Београду. 
Након периода свог стручног усавршавања у Паризу и Бечу, најпре на 
Високом националном конзерваторијуму за музику у класи познатог 
француског композитора Оливјеа Месијана, а потом и на Високој школи за 
музику у класи Алфреда Ула, Јевтић је композицију прерадио за клавир 
(дописавши још два прелида) 1981. године. По Јевтићевим речима, „разлози 
су били пре свега практичне природе, јер су могућности за извођење дела 
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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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