
Студијски програм/студијски програми : КОМПЈУТЕРСКА МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЈИ 

Врста и ниво студија : Мастер академске студије 

Назив предмета : ОКРУЖУЈУЋИ ЗВУК 

Наставник (Презиме, средње слово, име) : Станковић Г. Дарко 

Статус предмета : Изборни предмет 

Број ЕСПБ : 6 

Услов : Положен испит из предмета Поетика примењене музике. 

Циљ предмета: Оспособљавање за израду најсложенијих звучних просторно покретних 

структура, однос музичке идеје и њене просторне реализације у складу са осталим вишемедијским 

елементима и уз употребу одговарајућих техничких и технолошких средстава. 

Исход предмета: Остварен висок ниво уметничког рада и способност његовог образлагања. 

Остварено естетско искуство при оркестрирању и аранжирању за вишебројне изворе звука, 

принципи звучног  дијалогизирања, контрапунктирања, наслојавања, рандомизиране звучне појаве 

окружујућег звука, драматургија окружујућег звука. Пројектовање музичког дела за вишемедијско 

окружујуће извођење 

Садржај предмета  
Теоријска настава: Израда окружујућег и вишеизворног звучног дела. Од основне идеје, преко 

разраде идејног пројекта, до реализације коначног дела, студент ради самостално уз консултације 

с наставницима током сваке фазе. Стварање окружујућег дела подразумева комплетну реализацију 

од једне до осам музичких структурних компоненти које делују на чуло слуха из различитих 

праваца, смерова, углова, простора. Пројектовање и планирање  односа окружујућег звука према 

уносу осталих различитих изражајних медија који делују допунски и на друга чула.  

 

Практична настава: Употреба истраживачко-уметничких метода у формулисању радова  

окружујућег звука; сложени пројектни задаци засновани на сучељавању и повезивању више 

музичких и медијских линија као и разраду и реализацију предложених уметничких  пројеката; -

Практичан експериментални рад у “surround” звучничком окружењу  уз семиотичку анализу 

музичког концепта.   
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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, индивидуални рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  30 усмени испит – одбрана 

финалног пројекта 

40 

активност на вежбама 30   

 
 
 


