
 

Студијски програм :   КОМПЈУТЕРСКА МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЈИ 

Врста и ниво студија:  Мастер академске студије 

Назив предмета:  МИДИ оркестрацијa са принципима импровизације 

Наставник:  др Душан  С. Петровић; Шурлан Д. Борис   

Статус предмета:  Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема 

Циљ предмета:  Циљ предмета је оспособљавање студената за стварање музике помоћу рачунара, 

ка и развој способности програмирања савремене музике у оквиру MIDI система. Студенти ће 

успешним савладавањем овог предмета бити у стању да разумеју хармонски језик савремене 

музике.  Поседоваће основна знања у области оркестрирања и аранжирања музике и музичке 

импровизације у оквиру  MIDI  система. 

Исход предмета:  По завршетку предмета студент ће владати  дигиталним MIDI фајлом на 

рачунару, повезивањем MIDI система са програмирањем  музике. Поседоваће способност  

синхронизације, аутоматизације MIDI система као и оркестрирања помоћу MIDI уређаја. Обучиће 

се за стварање и едитовање звучних боја помоћу MIDI едитора . Студенти ће овладати принципима 

оркестрирања у MIDI систему, као и принципима импровизације као предуслова за успешно 

реализовање вишемедијских догађаја, перформанса. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Основи класичне оркестрације и однос према МИДИ оркестрацији, како постићи највернију 

илузију класичне оркестрације у оквиру МИДИ система. Амбитуси акустичних инструментата и 

карактеристичне технике свирања, успешност и начини њене репродукцију у оквиру МИДИ 

система. „Нове” акордске конструкције (нпр: представљање петозвука у трогласном и 

четворогласном ставу); основни принципи импровизације (акордски, ванакордски тонови, 

задржице, скретнице, пролазнице, акордске тензије; Модерна “block” хармонизација (узан и широк 

слог у четворогласном ставу); акордске тензије и њихова разрешења. Принципи оркестрирања за 

мањи забавни ансамбл; оркестрирање за дрвене дуваче; оркестрирање за лимене дуваче;  

оркестрирање за гудаче; оркестрирање за ритам секцију; принципи савремене акордске прогресије;  

Практична настава-вежбе:    На вежбама се практично увежбавају горе наведени садржаји у 

директном контакту са рачунарима, софтвером и осталим уређајима за MIDI снимање, 

репродукцију, едитовање. синхронизацију, аутоматизацију, звучни дизајн и компјутерску музику. 

Литература:   
1. Gilreath  P. (2007) The Guide to MIDI Orchestration. Focal Press  

2. Krantzberg  E. (2013) MIDI. Orchestration. Explained. www.groove3.com  

3. Pejrolo A., De Rosa R.  (2007) MIDI orchestration for the contemporary composer. Focal Press 

4. Петровић Д. (2011) Модерна хармонија са оркестрацијом и импровизацијом-скрипта. Београд: Академија 

уметности 

5. The Berklee correspondence course (1980) Berklee: Berklee press 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе: Теоријски блокови (уживо и on-line). Рад студената уз менторство око 

дефинисања циља, избора облика и метода рада, селектовања илустрација и упућивања на изворе. 

Групно жирирање самосталне (индивидуални и/или тимски рад) продукције и/или презентације . 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 усмени испит – одбрана 

финалног пројекта 
30 

активност на вежбама 15   

колоквијум-и  ..........  
практични  радови-музика 30   


