
Студијски програм/студијски програми : КРЕИРАЊЕ ИМИЏА У УМЕТНОСТИ И 

МЕДИЈИМА, КОМПЈУТЕРСКА МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЈИ 

Врста и ниво студија  Мастер академске студије 

Назив предмета: Музички жанр – креатор имиџа 

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

Статус предмета: Изборни предмет 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета: Упознавање са основним карактеристикама музичког жанра и њему 

одговарајућег имиџа, од класичних жанрова у ширем смислу речи до данашњих жанрова у 

оквиру музичке културе и поткултуре. Дефинисање утицаја  развоја музичких инструмената, 

технике, музичке индустрије и бизниса на разноврсност  и мешање музичких култура, жанрова 

и имиџа. Проучавање односа музичке поткултуре и доминантне културе, њиховог имиџа кроз 

векове као и  деценије прошлог века, све до данас. Упознавање са особеностима имиџа 

доминантне и алтернативне  музичке културе и карактеристикама музичких поткултурних 

група. 

Исход предмета: Разумевање повезаности, међусобног утицаја и интеракције  времена, 

поткултуре, музичког жанра и имиџа. Студентско овладавање музичким стиловима, 

жанровима, одговарајућим имиџом, скупом музичких и осталих норми, вредности, образаца, 

узраста и трајности културолошких група као креатора или извођача специфичног жанра. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Звук и музика у процесу комуникације, звук и музика као артефакт, семиотика музике, општа 

категоризација феномена музике, реализација звучно-музичког концепта, технолигија звучно-

музичког процеса, медијска звучно-музичка пракса ( рани медији, масмедији, дигитални 

медији), медијска презентација музике, звучно-музички садржаји са медијском наменом, 

карактеристике музичких стилова, жанрова и одговарајућих имиџа кроз музичку историју (16.-

19. век), карактеристике музичких стилова, жанрова и одговарајућих имиџа кроз музику 20. 

века, утицај медија и нових технологија на савремене музичке тенденције- жанрове, имиџ као 

последица музичких кретања, развој и утицај музичке индустрије и музичког бизниса на 

савремена музичка кретања, менаџмент као део великог музичког бизниса: захтеви упућени 

извођачу, композитору, текстописцу, музичком продуценту... 

Практична настава:  

Слушање и “гледање” музичке доминантне културе као и свих алтернативних поткултурних 

праваца кроз музичку историју и историју медија новијег времена. 

Литература:  

1. др Ђорђевић, М. (2000) Звук и музика у медијима. Београд: Академија уметности 

2. Allen, P. (2011) Artist Management for the Music Business. Focal Press 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: 

 

Студијски 

истраживачки рад:  

Методе извођења наставе 

Теоријска настава: Теоријски блокови, индивидуални рад са студентима 

Практична настава: Слушање музике, дискусије на часовима, радионице, израда 

колоквијума, индивидуални рад.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 40 

колоквијум-и 20   

 


