
 
 

 

Студијски програм/студијски програми: КОМПЈУТЕРСКА МУЗИКА И МУЛТИМЕДИЈИ 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: ПОЕТИКА ПРИМЕЊЕНЕ МУЗИКЕ 

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

Статус предмета : Обавезан предмет 

Број ЕСПБ : 6 

Услов : Нема 

Циљ предмета: Целовито сагледавање поетике дигиталне музике и музичке продукције, као и 

њено позиционирање у научно-технолошком, културном и ширем друштвеном контексту.  

Исход предмета: Формирана сложена критеријумска платформа за промишљање, 

идентификовање, идејно-језичку и техничко-процедуралну артикулацију уметничког пројекта 

студента.  

Садржај предмета  
Теоријска настава 

Слојевита критичка разматрања стваралачких чинилаца дигиталне уметности и њој одговарајуће 

компјутерске музике; Појам уметничка поетика - идејне, рефлексивне, емоционалне, интуитивне, 

сазнајне, етичке, наративне и контекстуалне квалитете који одређују настанак, презентацију и 

рецепцију уметничког дела; Успостављање уодношавањем животних искустава, доживљаја 

стварности, намера, вештина и досетљивости уметника са концепцијама, методологијама, 

техникама, дискурсима и политикама које примењује у свом раду; Фундаментална релациона 

карактеристика уметничког процеса и стваралаштва уопште. Садржај предмета је усклађен са 

продукцијском и феноменолошком сложеношћу дигиталне уметности. Нарочита пажња је 

посвећена експерименталној, високопрофилној музичкој продукцији намењеној за 

мултимедијалну, галеријско-музејску и фестивалску презентацију, у којој су поетички чиниоци 

најпрочишћенији и најјаснији, а особености дигиталне парадигме највидљивије.  

Практична настава 

Медијско-технолошки и примењено музички приказ унутар сложенијих области дигиталног 

стваралаштва као што су интернет уметност, тактички медији, дигитална интерактивност и 

перформанс, уметност компјутерских игара, дигитална архитектура, звучна и биотехнолошка 

уметност. У фокус долазе примери перформативних и политички ангажованих  уметничких 

пројеката који комбинују различите видове партиципације и стратегије хетерогеног ангажовања 

публике.  
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања:30 Вежбе:15 Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 15 

Методе извођења наставе 
Теоријска настава: Теоријски блокови, индивидуални рад са студентима 

Практична настава: Слушање музике, дискусије на часовима, 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   


