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Кандидујући се за функцију ректора, заједно са тимом проректора, у пуном

обиму имам свест о томе колико се од професора на овој функцији очекује да поштујћи

традицију, али и уважавајући савремене трендова, са пуно стрпљења и дипломатског

приступа, руководи његовим пословањем трудећи се да очува позицију Универзитета

уметности као уникатне установе високог уметничког образовања на Балкану и Европи.

Истакла бих да сам имала велику част да у протеклом периоду обављајући

функцију проректора, потом стицајем околности заменика ректора, а од фебруара

2020. године и вршиоца дужности ректора, будем у  прилици да у сарадњи са

проректорима, деканима и службама ректората/факултета, проверим своје капацитете

за обављање ове функције. У том смислу, била би ми изузетна част да и у наредном,

трогодишњем периоду, са својим тимом, наставим да водим Универзитет уметности на

најпозитивнијим вишедеценијским искуствима, реализујем започете пројекте и уз пуну

одговорност, поштовање академског интегритета и етике, предстваљам и доприносим

угледу Универзитета уметности у академских и друштвеним оквирима.

Универзитета уметности у Београду – актуелна ситуација

Наш Универзитет, Универзитет уметности у Београду, припада реду

јединствених универзитета који својим специфичним пољем деловања има посебну

функцију у образовном, уметничком, културном и најширем друштвеном смислу не

само у нашој земљи већ и у региону и Европи.

Успешност и квалитет свега што настаје под афилијацијом Универзитета

уметности – од уметничких и уметничко-истраживачких, преко научно-истраживачких

па до стручних и врло примењених радова, наставника, сарадника и студената, у првом

реду је резултат рада сваког појединачног факултета у његовом саставу. Јединствени,

удружени и организовани, ови резултати су јасан показатељ доказ позитивне

традиције, капацитета и квалитета образовних процеса који се реализују на

Универзитету уметности и који су у високом обиму на нивоу, па чак и изнад њега, у

односу на друге европске и светске високошколске установе које образују у пољу

уметности.
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Иако услови рада на нашим факултетима у смислу опреме, технике, простора

нису најоптималнији, резултати не изостају, па чак и превазилазе реалне могућности.

Основни разлог су наши наставници и сарадници, најреспектабилнија уметничка,

научна и истраживачка имена у земљи и Европи који са пуно успеха своја знања,

искуства и вештине, безрезервно „деле“ са својим студентима и снажна су им подршка

у уметничком, научном и професионалном развоју. Људи – наставници и сарадници,

али и студенти, будући афирмисани уметници и истраживачи, представљају

најзначајнију вредност нашег Универзитета и уједно представљају његов развојни

потенцијал.

Изазови пред којима се налази високо образовање у Србији су бројни и у вези су

са: честим променама законских и подзаконских аката; недовољним финансијским

средствима која се издвајају, посебно за високо уметничко образовање, чиме се

нарушава стабилност у пословању наших факултета, диктатом тржишта рада,

променама које су узроковане интеграцијским процесима, променама у образовним

теоријама и праксама у домену високог уметничког образовања које долазе изворно из

уметности и њене трансформације. Дејство наведених, али и других утицаја

недвосмислено поставља пред наше факултете и Универзитет потребу да са пуно

пажње анализирамо ситуацију, пратимо промене, трансформишемо се на начин и у

обиму који сматрамо примереним, генерално да се непрекидно мењамо и спремно

чекамо изазове које доноси свака нова година. У таквим условима изазов је креирати

промене, а остати доследан вредностима традиције, што би требало да буде једна од

стратешких циљева сваког руководства нашег Универзитета.

Визија и правци развоја

Бројне друштвене трансформација у свету и на нашим просторима

недвосмислено су се одразиле на област уметничког образовања и генерално

уметност, културу, науку, медије. Те промене су следствено утицале и на

редефинисање визије и стратегије управљања и руковођења радом Универзитета што

је у функционалном смислу активност поверена изабраном ректору и тиму проректора.
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Са позиције ректора, заједно са тимом, визију и будућност Универзитета

уметности видим у афирмацији:

- Аутономности, етичности и интегритета како Универзитета и наших факултета

тако и сваког наставника, сарадника, запосленог и студента;

- Универзитета уметности као простора креативности, иновација, аутентичних

истраживања и експеримента;

- Имплементацији најсавременијих образовних пракси и достигнућа у области

уметничких и научних истраживања са циљем одржања позиције уникатности и

изврсноти у области уметничког образовања;

- Снажнијег повезивања и сарадње Факултета из састава Универзитета уметности

на реализацији сродних и заједничких пројеката;

- Веће видљивости и препознатљивости Универзитета у националним и

међународним оквирима као партнера и промотера најактуелнијиг уметничких

тенденција, културних и образовних политика и кретивних пракси;

- Принципа интернационализације који су у високом обиму примерени

образовној делатности Универзитета уметности;

- Образовног процеса у чијем фокусу је студент и то од тренутка када се као

кандидат пријави за студије, бригу о вођењу и развоју каријере не само током студија

већ и по завршетку студија кроз одржавање веза преко алумни организација.

У смислу реализације постављене визије и мисије, важно је истаћи да концепт

постављен на овим полазиштима значајно мења улогу, функцију и деловање ректора,

проректора и ректората. Оваквим опредељењем са једне стране желимо да

Универзитет водимо као препознатљив и активан чинилац у повезивању, сарадњи,

заједничком деловању и наступању и Универзитета и факултета у његовом саставу, и са

друге стране да Универзитет буде спона између домаћих и међународних референтих

институција – од доносиоца политичких одлука, преко међународних и домаћих

институција у пољу високог образовања до уметничких органзација. Универзитет не

постоји без својих факултета и због тога је управо задатак руководства Универзитета да

штити интересе и обезбедити што боље услове за функционисање факултета односно

Универзитета као целине.
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У том смислу чврсто верује да ћу са позиције ректора, заједно са тимом

проректора који чине: мр Биљана Радовановић Бркановић, ред. проф. ФМУ; др ум.

Бранко Раковић, ред. проф. ФЛУ и Александар Мијатовић, ред. проф. ФПУ, у пуном

капацитету успети да остварим циљеве садржане у представљеној визији.

Наставни процес

Образовна делатност у пољу високог уметничког образовања је основна

делатност Универзитета уметности и факултета у његовом саставу. Из тог разлога једна

од кључних активности факултета, али и Универзитета, је праћење, евалуација као и

унапређивање и иновирање студијских програма на свим нивоима студија.

Универзитет би посебну пажњу требало да посвети пружању подршке и мотивисању

наставника, сарадника и студената да што реалније сагледају постојеће наставне

планове и програме и њихову усаглашеност са друштвеним потребама, тенденцијама у

области уметности, уметничког стваралаштва и науке, образовним тржиштем, новим

технологијама... Студијске програме који се темеље на вишедеценијској позитивној

пракси потребно је и даље развијати, делом и конзервирати, али у складу са

могућностима развијати и акредитовати нове програме, у чему су наши факултети већ

показали завидне иницијативе и резултате.

У погледу унапређења наставног процеса у наредном периоду посебну пажњу

бих посветила:

 Пружању пуне подршке Факултетима у реализацији и осавремењавању

постојећих и увођењу нових студијских програма који ће учинити да Универзитет

уметности као целина буде препознат као високошколска установа која негује

традиционалне концепте, али је отворен за савремене образовне – уметничке и научне

праксе.

 Помоћ факултетима у комуникацији са надлежним државним телима –

Министарствима – просвете и културе, Националним акредитационим телом и

Комисијом за акредитацију и проверу квалитета, Националним саветом за високо

образовање... како би ефективно била реализована стратешка и оперативна питања
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почев од финансирања, преко процеса акредитације, редефинисања стандарда за

акредитацију у пољу уметности, генерално свим питањима од важности за образовне

процесе и функционисање факултета и Универзитета.

 Пружању подршке у имплементацији нових наставних метода и техника у

складу са технолошким могућностима и организовање подршке у оспособљавању

наставника и сарадника за њихову примену – активности на плану дигиталне

трансформације;

 Развијање принципа „отворене уметности – отворене науке“ као модела којим

ће се обезбедити најшира могућа видљивост резултата уметничких и научних

истраживања наставника и сарадника Универзитет.

 Афирмација, развој и инсистирање на формалној верификацији (од стране

надлежних институација, у првом реду (Министарства просвете) уметничких

истраживања као важног сегмента уметничког образовања и уметничког стваралаштва.

 Заједничка презентација и промоција свих студијских програма Универзитета са

циљем јачања регионалне и међународне препознатљивости и конкурентности.

 Подршка обуци академског особља, посебно сарадника и младих доцената, у

смислу увођења програма који су намењени развијању њихових наставничких

компетенција, презентационих вештина, сналажењу у академском простору,

упознавању са могућностима развоја уметничке/научне односно истраживачке и

академске каријере.

Када је реч о програмима интердисциплинарних студија које се изводе у

Ректорату Универзитета уметности, истакли бисмо да је оснивање ових студија

почетком 2000-тих био смео и иновативни корак, мада је пракса оваквих студија већ

била присутна на београдском универзитету. У овом тренутку на Универзитету

уметности су акредитована два мастер и два програма докторских уметничких односно

један програм научних интердисциплинарних студија, на којима се настава

континуирано реализује. У међувремену факултети из састава Универзитет уметности

почели су да уводе нове студијске програме, неки од њих су имали и

интердисциплинарни карактер, док се код програма који се реализују при ректорату

осећа својеврстан „замор“, смањено интересовање кандидата и немогућност да се у
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пуном обиму реализују постојеће студије. Из ових разлога једна од идеја је

реконцептуализација интердисциплинарних студија, оснивање и акредитовање нових

програма, посебно докторских студија уметности од којих би неки могли да буду

реализовани као заједнички програми са другим високошколским установама у којима

би учествовао значајно већи број наставника и сарадника Универзитета.

Нови замах интердисциплинарним студијама требало би да пружи и покретање

новог мастер програма „Уметност и дизајн видео игара“, који је припремљен као

заједнички програм Универзитета уметности у Београду и Математичког факултета,

Универзитета у Београду, који је подржан од стране Министарства просвете, науке и

технолошког развоја РС у оквиру програма Мастер 4.0. Истовремено и на трагу

препознатих потреба, планирано је покретање мастер програма „Културна

дипломатија“, који би помогао профилисању и специјализацији кадрова на

најпозитивнијим знањима наставника Универзитета уметности, Универзитета у

Београду и других референтних организација и институција.

У складу са могућностима пруженим Законом о високом образовању (2017),

Универзитет ће пружати помоћ и подршку факултетима, али ће и сам покушати да, у

оквиру Центра за интердисциплинарне студије, покрене и реализује кратке програме

студија као једну од шанси да обезбеди најквалитетније уметничко образовање за нова

или дефицитарна занимања у области уметности, медија, културе. Покушаћемо да

препознамо потребе и заједно са факултетима или самостално, организујемо ове

програме како би што боље одговорили потребама тржишта рада, али и успешно

обучили особе са завршеном средњом школом за бављење посебним сегментима

уметничког или уметничко-сарадничког посла. Кратке програме студија видимо и као

одличан начин за имплементацију модела целоживотног учења (lifelong learning) којим

ће се задовољити потребе запослених у уметности и култури и институција у којима су

неки од њих запослени. Идеја је да се ови програми организују по нјавишим

стандардима за шта су гаранција компетенције и искуства наставника који ће их

водити.

Још један од праваца развоја наставног процеса је идеја о покретању

постдокторских студија у области уметности и науке, чиме би Универзитет уметности



8

покушао да, за почетак, у оквирима региона постане промотер овог још недовољно

афирмисаног облика образовања. Верујемо да ће постдокторске студије бити

иновативна пракса која ће допринети интернационализацији нашег Универзитета и

отворености ка заинтересованим кандидатима из региона и Европе, али и

респектабилне иностране предаваче.

Интеграцијски процеси: домаћа и међународна сарадња

Као лидер уметничког образовања у земљи, Универзитет уметности у Београду

је био иницијатор оснивања Заједнице државних уметничких академија, факултета и

универзитета као платформе за сарадњу, заједничко наступање и реализацију

активности на плану обезбеђивања бољег положаја всокошколских установа које се

баве образовањем у пољу уметности. С обзиром да један број уметничких факултета у

Републици Србији функционише у сиситемима великих универзитета као што су :

Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу и Универзитет у Косовској Митровици,

Универзитет уметности и факултети у његовом саставу пружају значајну подршку и

помоћ у афирмацији принципа и стандарда уметничког образовања у Србији.

Као члан Ректорског савета Конференције универзитета Србије последњих

година Уиверзитет уметности је врло утицајан универзитет који ужива пуну подршку

чланова ове заједнице посебно када је реч о државним универзитетима. Идеја је да

ове облике сарадње на националном нивоу наставимо да развијамо са посебним

акцентом на покушај развијања нацоналне мобилности која није системски

препозната, али која би могла да буду врло корисна за размену уметничких и

педагошких пракси у националним оквирима.

Универзитет уметности у Београду има врло важно и одговорно место у погледу

међународне сарадње с обзиром да европски нормативи препознају искључиво

надлежност Универзитета, његових стручних тела и служби у овој области. Из овог

разлога, ректор и ректорски тим Универзитета уметности има пуну одговорност и

интегративни су чинилац у реализацији међународних пројеката који се у највећем

броју случајева концептуализују и припремају на факултетима. У оквирима
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Универзитета међународни пројекти се сабирају, аплицира се, дефинишу се

приоритети у њиховој реализацију, проверавају усаглашености пројеката са

стандардима дефинисани конкурсима, у смислу чега је Универзитет кохезиони фактор

у повезивању сродних пројеката и идеја два или више факултета како би се ојачала

позиција сваког факултета, али и Универзитета. Планирамо да својим знањима,

посебно кроз ангажовање проректора за међународну сарадњу, пружимо пуну

подршку сваком пројекту и помогнемо његову реализацију.

Настављајући традицију отворености и повезивања, идеја је да се и надаље

негују успостављене и граде нове академске везе кроз: партнерства са најугледнијим

европским високошколским институцијама и међународним асоцијацијама (Елиа

(ELIA), УНИАДРИОН, Ректорски форум земаља југоисточне Европе и западног Балкана) и

учешћа у међународним пројектима.

У мандату претходног рекотра др ум. Милете Продановић, Универзитет

уметности је постао носилац Еразмус повеље за високо образовање захваљујући којој

је добио прилику да активно и партнерски учествује у бројним европским пројектима,

али и буде њихов носилац. Ове 2020. године Универзитет је поново конкурисао са

циљем да обнови Повељу. Уз велики труд и предани рад, нова документација је

припремљена и са великим задовољством могу да констатујем да је право на Повељу и

све бенефите који произилазе из овог документа, Универзитету уметности остварио и

за период 2021-2027. година. Овај успех Универзитета није значајан само за њега веч

ће омогућити бројне могућности факултетима у области развоја студентске и

наставничке мобилности, међународне сарадње, партнерства...

Стратешко опредељење је да и надаље пуно пажња посветимо квалитетном

развоју међународне сарадње у смислу чега је један, добијање Повење већ остварен.

Од осталих приоритета то су свакако подизање капацитета Универзитета уметности у

погледу међународне сарадње, подстицање учешћа универзитета у међународним

пројектима, развијање сарадње факултета и заједничке сарадња на истим, разој

стратегије дигитализације у области међународне сарадње што  је императив са

аспекта европских институција, у првом реду увођење европске студентске картице,

али и пројекат Еразсмус без папира (Erasmus without paper).
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Унапређење праксе мобилности наставника и студената ће и даље бити једна од

кључних активности Универзитета кроз коју ће им бити пружена прилика да се упознају

са различитим образовни системима, уметничким праксама и курикулумима, како би

се унапредила ова пракса.

У склопу националне стратегије интернационализације, Универзитет уметности

је препознат као универзитет са високим потенцијалом на овом плану, првенствено

захваљујући специфичностима уметничког образовања. У том смислу планра се

потписивање нових билатераланих споразума, од којих као неке од  примера можемо

навести актуелне договоре о сарадњи са Униврзитетом Ласала из Сингапура,

Универзитетом уметности из Тиране и уметничким факултетима из Аустрије са којима

још увек немамо развијену сарадњу.

Посебну пажњу свесрдно ћемо посветити међународним пројектима које

подржава Европска унија јер у њима видимо потенцијал за модернизацију високог

образовања, развој студијских програма, изградњу стратешких партнерстава,

унапређење управљања институцијом и остваривање различитих видова сарадње

универзитета и друштва.

Организација традиционалне Летње школе Универзитета уметности и даље ће

бити веома високо рангирана на листи приоритета. Уз равноправно учешће сва четири

факултета, покушаћемо да и у следећем трогодишњем периоду организујемо програм

летњих школа којима ћемо спроводити интернационализацију, међународну сарадњу,

али и процес децентрализације културе и уметности као и националне промоције

нашег Универзитета и уметничког образовања генерално.

Уметничко-истраживачки и научно-истраживачки рад

Још од 2019. године проректорски тим Универзитета уметности интензивно се

залаже за ширу афирмацију уметничких истраживања која би била сиситемски

препозната. Такав облик верификације обезбедио би и финансијску, али и сваку другу

подршку овом облику активности који је у основи инидивидуалног рада највећег броја

наставника Универзитета, било да је реч о афирмисаним или уметницима на прагу и
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академске и уметничке каријере. Из разлога недовољне препознатости уметничких

истраживања као важног сегмента рада наставника, изостаје финансијска помоћ, али и

могућност ангажовања младих уметника, обично студента докторских студија

уметности, као истраживача, конкурисања за реализацију уметничких пројеката,

путовања на манифестације, смотре, изложбе и сл.

Са великим поносом истичемо да је ове 2021. године отворена могућност

запослења на факултетима истраживача-приправника у области уметности,

истовремено и студената докторских студија уметности, који ће бити укључени у све

наставне и истраживачке процесе што сматрамо изузетним успехом на плану снажења

уметничког подмлатка на факултетима. Узимајући наведено у обзир, идеја је да

наставимо са активностима заједно са надлежним ресорним Министарством просвете,

науке и технолошког развоја, Националноим саветом за високо образовање,

Комисијом за акредитацију и проверу квалитета, Националним акредитационом телом

како би се област и параметри уметничких истраживања јасније дефинисали са циљем

остваривања равноправнијег положаја  уметника – истраживача са истраживачима у

пољу науке.

Наравно, тежиште залагања за афирмацију уметничких истраживања, неће

смањити ни наше залагање за: развој научних истраживања, подршку научно-

истраживачким пројектима, публиковању радова, организацији конференција, али и за

вођење рачуна да уметничка и научна истраживања у што већој мери буду повезана и

дају уникатан квалитет деловању Универзитета уметности. Добар пример синергије

уметничких и научних истраживања била је организација националног скупа са

међународним учешћем која је у новембру 2020. године и у онлајн формату одржана у

Ректорату и са темом „Будућност уметничког образовања и уметничких истраживања у

дигиталном окружењу“ у којој су учествовали бројни уметници истраживачи, али и

представници надлежних државних тела и институција – Министарство просвете, Фонд

за науку, Центар за промоцију науке, Дигитална Србија....

Посебно ћемо покушати да испратимо активности Фонда за науку и конкурсе

које ова институција расписује, с обзиром на најаве за отварање одређених пројектних

линија које ће бити оријентисане ка финансирању уметности и уметничких
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истраживања. Као евалуацију и позитиван пример активности на овом плану, истакла

бих да је при првом позиву Фонда за науку за пријавњивање пројекте, Универзитет

уметности аплицирао са тимом који су чиниле уметнице и научнице. Пројекат је врло

позитивно оцењен, а сматрамо великим успехом што није било препрека да и

уметници учествују у програмима који су препознати као искључиво научни.

Део предложеног тима и кандидат за ректора, имали су прилику да у пуном

обиму наставимо учешће у реализацији пројекта „Be Open“ (Boosting Engagement of

Serbian Universities in Open Science) чија је централна идеја афирмација принципа

отворене науке и отвореног приступа научним сазнањима. Овај пројекат чији резултат

је и национална Платформа за отворену науку, кроз учешће Универзитета уметности

добио је посебну димензију с обзиром да ће отворити могућност да се у репозиторијум

научних радова уврсте и резултати уметничких истраживања. На тај начин академска и

шира јавсност ће имати могућност да на једном месту оствари приступ резултатима

научних, али и уметничких истраживања. Као важан циљ у наредном периоду биће

имплементација принципа отворене науке, али и покушај да кроз акта Универзитета и

специфичности репозиторијума проширимо опсег платформе која ће уз отворену науку

промовисати и чинити доступним резултате уметничких истраживања.

Унапређење, модернизација и дигитална трансформација пословања Универтитета

У току протекле године и са кадровским променама у службама Ректората

Универзитета уметности, првенствено везаним за правну службу, створени су услови за

озбиљне активности на плану доношења нових и иновирању постојећих правних аката.

У наредном периоду, биће неопходно наставити већ започета прилагођавања акта о

пословању Универзитета са новонасталом ситуацијом изазваном пандемијом која је

поставила нове оквире образовног деловања и пословања. Из ових разлога неопходно

је унети промене у правна акта како би се нови облици пословања као што су

електронске седнице, електронска гласања, он лајн састанци преко одређених

платформи били званично верификовани. Реч је о корекцијама Статута, Пословника о
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раду Сената, али и о усвајању нових правилника о упису на студије, правилника о

испитима, правилника о међународним пројектима, правилника о уџбеницима  и сл.

Уређење правног темеља Универзитета, постојање и поштовање правила и

процедура је важан предуслов доброг и квалитеног функционисања и Универзитета и

факултета.

У плану је спровођења дигиталне трансформације пословања Универзитета кроз

увођење јединственог информационог система у рад студентске службе,

дигитализацију архиве, поставку система за live streaming и сл. Већим ослањањем на

дигиталну организацију документације и других аспеката пословања постићиће се већа

ефикасност и ефективност у раду служби Универзитета и њиховој комуникацији са

сродним службама факултета. Посебно истичем да смо у претходној години

обезбедили техничка средства за реализацију ових пројеката и јавну презентацију

преко јутјуб канала резултата рада и актуелних пројеката Универзитета и факултета.

Финансирање и просторно-технички услови пословања Универзитета

Финансирање високог образовања у Србији, па тиме и Универзитета уметности

и његових факултета, данас се налази пред великим изазовима. Са једне стране претњу

претставља укупна економска и привредна ситуација у земљи, која се додатно

погоршала након пандемије. Са друге стране сведоци смо крупних промена на

образовном тржишту, јачање приватног сектора и конкуренције, што узрокује потребу

за сталним унапређењима свих аспеката делатности високошколских установа.

Једна од реалних претњи у погледу финансирања Универзитета и факултета

предстваљају најављене промене, у првом реду усвајање уредбе, а потом и закона о

финансирању високог образовања. Због новонастале ситуације - ванредног стања,

пандемије, распуштања скупштине, избора... , доношење ових норматива је одложено.

Са циљем заштите, првенствено финансијских интереса врло специфичне

наставе у пољу уметности која подразумева индивидуални рад и рад у малим групама,

већ смо започели са припремом стратегије и најбољих решења за наш Универзитет.

Посебно очекујемо да ћемо уз помоћ новоосноване Заједнице државних академија,
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факултета и универзитета, који спроводе образовне процесе у пољу уметности,

обезбедити уједињени наступ и заштиту интереса сродних високошколских установа.

Финансијска ситуација наших Факултета није завидна, што се може рећи и за

Универзитет с обзиром да се буџетска средства смањују, што имплицира и смањење

сопствених прихода. У тешкој финансијској ситуацији и са позиције в.д. ректора

изражавам велику захвалност руководствима и Саветима факултета са којима је

постигнут договор о њиховом учешћу у интегративним функцијама Универзитета кроз:

партиципирање у трошовима акредитације универзитета, организацију свечаности,

континуирано издвајање месечне суме на име пословања универзитета, као и провере

и издавања диплома.

Кроз постојеће и нове студијске програма, али и кроз европске фондове

намењене образовању, уметности, науци и култури (Еразмус плус, Хоризонт 2020,

Креативна Европа...) покушаћемо да повећамо удео сопствених прихода Универзитета

са циљем унапређења делатности, обнављања техничких капацитета, развијања

програма намењених потребама свих наставника и сарадника универзитета као што су

на пример пројекти подизања капацитета наставника и сарадника у погледу развоја

каријере, унапређење интегритета и етичности, заштите интелектуалне својине и

ауторских права и сл...

Током претходне две године  једна од честих тема и ректората и факултета

(изузев ФДУ) била је у вези са потенцијалном изградњом кампуса, јединственог

простора у чијим оквирима би своју делатност обављали ФМУ, ФЛУ и ФПУ. Договори са

надлежнм Министарством и кабинетом премијерке интензивирани су током јесени

2019. године, да би се према последњим информацијама одустало од изградње

јединственог кампуса и прешло на решење којим ће се извршити реконструкција

зграде ФЛУ и ФПУ и изградња нове зграде ФМУ. Ректорски тим ће наставити да активно

учествује у свим договорима и пружа пуну подршку факултетима у смислу тражења и

налажења најадекватнијег решења усаглашених са њиховим потребама. Верујемо да

ће решење просторних проблема, посебно ФМУ, бити предуслов за покретање нових

студијских програма у првом реду програма ОАС Уметничка игра на ФМУ. Према

последњим информацијама у току су припреме за урбанистичку реконструкцију
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просторне целине Косанчићев венац. У складу са тим најавама, залажемо се за

уређење фасаде зграде, повећање енергетске ефикасности и функционалности и

коначно обезбеђењу новог мултифункционалног галеријско-концертног простора који

би био на располагању наставницима, сарадницима и студентима Универзитетима.

Још једна од конкретних активности у смислу техничког опремања простора је

увођење система за live streaming где би одређени простори у згради  Ректората имали

капацитет да обезбеде преносе догађаја, било да је реч о одбранама докторских

пројеката односно дисертација, промоцијама доктора уметности односно наука,

свечаних седница, предавања еминетних уметника и истраживача.

Студенти - студентско организовање, развој каријере, мрежно повезивање

Са позиције ректора, заједно са својим тимом, снажно ћу се трудити да студенти

буду у фокусу свих процеса на Универзитету. Иако се повремено чини да се идеја о

образовном процесу у коме је „студент у фокусу“ само фраза, планирамо да уложимо

напоре да се у пуном капацитету обнови рад студентских органа и тела, подигне

мотивација, ремоделују облици заједничке презентације радова студената као што је

на пример традиционална манифестација ФЕСТУМ.

Успешан развој универзитета условљен је активним учешћем студената у раду

универзитетских тела и ангажовањем њихових представника у процесу одлучивања.

Суочени смо, нажалост, са чињеницом да студенти у највећем броју не показују

интересовање за непосредни ангажман у том пољу и у складу са тим уложићемо

напоре да им додатно укажемо на важност учествовања у телима Универзитета.

Покушаћемо да радимо на мотивацији студената да активно партиципирају у раду

студентских органа и тела, а да кроз сарадњу са студентом проректором и студентским

парламентом одговоримо на њихове потребе. Верујем да ћемо са представницима

судената наставити традицију изградње партнерског односа, уз макисмално уважавање

њихових идеја и ставова.

У циљу јачања бриге о студентима у плану је доношење стратегије развоја

каријере студената, докторанада, али и млађих сарадника. У том смислу ћемо
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интензивирати напоре на развијању активности Центра за каријерно вођење у оквиру

Центра за интердисциплинарне студије.

На трагу бриге о студентима и њиховим каријерама у план је да посебну пажњу

посветимо каријерном вођењу и мрежном повезивању алумнија факултета и

Универзитета што би као исходиште имало реализацију пројекта Алумни клуба

Универзитета уметности у Београду чему би претходило формирање и Алумни клубова

сваког појединачног Факултета. На овај начин ојачали бисмо међусобне везе студената

појединачних факултета, али и Универзитета, а потом и везе са послодавцима,

потенцијалним партнерима, финансијерима.

Са посебним задовољством истичем да је током ове године обновљен рад

Студентског парламента Универзитета уметности, изабрана је председница

Парламента и студенткиља проректор. Нова тела су донела нову енергију и иницирала

низ пројеката важних за студенте и универзитет.

др Мирјана Николић, ред. проф.
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ПРОГРАМ РЕКТОРА И РЕКТОРСКОГ ТИМА У 10 ТАЧАКА

резиме

1. Снажење позиције и унапређење препознатљивости Универзитета уметности

као лидера у области високог уметничког образовања у земљи и региону.

2. Развијање образовних процеса на Универзитету уметности на темељима

најпозитивнијих традиција, али и уз уважавање савремених уметничких,

образовних, друштвених, економских и технолошких тенденција.

3. Поштовање специфичности сваког факултета уз снажно инсистирање на

изградњи Универзитета уметности као јединственог, динамичног и

функционалног система.

4. Институционална афирмација уметничких истраживања као неодвојивог дела

високог образовања у пољу уметности.

5. Интернационализација као развојни приоритет Универзитета.

6. Интензивна брига о поштовању академског интегритета и етичких начела у свим

аспектима делатности Универзитета уметности.

7. Контрола и унапређење квалитета као претпоставка очувања и подизања

стандарда у деловању Универзитета.

8. Повећање бриге за студенте као важних актера свих процеса на Универзитету уз јачање

области каријерног вођења и мрежног повезивања алумнија факултета и

Универзитета.

9. Подршка развијању стимулативног радног амбијента уз отвореност и поштовање свих

предлога и иницијатива запослених и свих других ангажованих на Универзитету.

10. Финансијска, материјално-техничка и просторна консолидација и

модернизација Универзитета.

др Мирјана Николић, ред. проф.



Биографија и библиографија др Мирјане Николић, редовни професор
Факултета драмских уметности, кандидата за ректора Универзитета

уметности у Београду

Др Мирјана Николић рођена је 1966. године у Београду где је завршила основну школу и
ОВРО Димитрије Туцовић", данас XII београдску гимназију и добила звање дипломирани
организатор културних делатности.

На групи за организацију сценских и културно-уметничких делатности Факултета драмских
уметности у Београду дипломирала је са просечном оценом 9,89, и оценом 10 на
дипломском раду. Током студија била је стипендиста Универзитета уметности, а касније
Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка.

Магистарске студије на смеру Театрологија – комуникологија на Факултету драмских
уметноси, уписала је школске 1994/95. да би у фебруару 2001. године успешно одбранила
магистарску тезу „Настанак и генеза радио-дифузије у Србији 1924 - 1941)“ чиме је стекла
звање магистра наука.

Докторску тезу са темом „Проблеми и перспективе трансформације радија у транзицији -
радио у Србији 1989. - 2006.“ одбранила је у фебруару, 2008. године код ментора др
Николе Маричића, редовног професора.

Још на завршним годинама студија (1988/89. године) показала је интересовање за медије
и продукцију медијских садржаја прво кроз сарадњу у припреми и реализација пројеката
Музичке продукције Радио Телевизије Београд (Хендл „Ораторијум“ Југослав Бошњак
„1389“, „Музика ренесансе“..) на којима је била ангажована као сарадник и организатор.

У периоду од 1989 – 1993. године учествовала је у припреми и реализацији преко 3000
сати радио програма и то за: Радио Београд - Први програма (редакција културе, емисија
Програм у боји, информативно-политичка редакција и емисије: Новости дана, Недељом у
10); Београд 202 (Културно-забавна редакција, емисије: Круг 202, 501, Драгстор озбиљне
музике, Месечева серенада, Мој Београд, 501, Лето на Ади, Поетски театар, Улица
отвореног срца); Музички радио 101 (продукција рекламних спотова и реализација
програма); Радио Политику где је у периоду 1991-1992. учествовала у оснивању,
покретању делатности станице и посебно у креирању менаџерске структуре и аудио
идентитета једне од првих радио станица ван система РТВ Београд.

Од 1994. године ангажована је на Факултету драмских уметности у статусу сарадника -
обдареног лица, а од 1996. године као асиситент приправник. Била је бирана у сва
сарадничка и наставничка звања, да би 2011. године била изабрана у звање редовног
професора.



У периоду од 2002. до данас ангажована је као члан научно-истраживачког тима на
пројектима Министарства науке и технолошког развоја РС (данас Министарства просвете
и науке РС) и то: Медији и образовање (2002 – 2003), Медијска репрезантација српског
националног и културног идентитета (2000 – 2005), Уметност и медији у функцији
европских интеграција (2006 – 2010) и Идентитет и сећање: транскултурални
текстови драмских уметности и медија (2011 –).

Од стручних пројеката истичемо рад на пројекту „Менаџмент локалних радио и тв
станица у Србији“, Заједнички пројекат ФДУ, ФПН, Центар за професионални развој и
консалтинг УУ и IREX, март, 2004, као комерцијалних пројеката припреме програмског
пројект Радио Новости за потребе конкурса Републичке радио-дифузне агенције (2006) и
пројекта форматирања и реорганизације Станком радија као дела пословног и РТВ
система „Станком“ (2006).

Када је реч о стручно-уметничком раду после 1994. године, посебно би требало истаћи
њен рад на изради ауторских пројеката и координирању реализације пројеката
традиционалне Међународне летње школе Универзитета уметности и то: Панчево
(2004), Мокра Гора - Дрвенград (2005) и Пирот (2006), као и рад на организацији,
фандрејзингу и медијској промоцији Међународних конференције: Медији и образовање
(2003) и Образовање, уметност, медији у процесу европских интеграција (2007) које су
организоване у оквирима Универзитета уметности, као и конференција на Факултету
драмских уметности: Менаџмент културе и медија у друштву знања (2011) и
Менаџмент драмских уметности изазови 21. века (2013).

У смислу педагошких активности осим вођења наставе – предавања, вежбе, практичаног
рада, интензивно је радила на модернизацији садржаја и метода наставе. Године 2008,
била је укључена у покретање и концептуализацију пројекта студентског ФИСТ радија.

Била је ментор на око двадесет дипломских радова, десетак мастер радова и седам
доктората: Ана Мартиноли, Вук Вукићевић, Десана Бечелић, Мирослав Цолић, Александра
Паладин, Огњен Радовић и Ивана Поповић.

Током досадашње каријере обављала је низ значајних послова и функција на ФДУ и УУ:
 в.д. ректора УУ од јануара, 2020 и даље;
 Проректор УУ у Београду, јануар, 2017 – јануар, 2020;
 Председавајућа Већа Интердисиплинарних студија Универзитета уметности,

јануар, 2017-фебруара, 2020.
 Члан радне групе МПНТР РС за израду стратегије високог образовања и науке за

период 2020-2030;
 Члан Савета ФДУ (2016-2019);
 Члан комисије за израду Статута УУ и ФДУ, 2018;
 Члан радне групе за израду документа о Самовредновању ФДУ (2017);
 Директор Института за позориште, филм, радио и телевизију ФДУ, од 2011. до

2017;



 Председавајућа Научног већа ФДУ од септембра 2010. до септембра 2016;
 Шеф катедре за Менаџмент и продукцију позоришта, радија и културе од јуна

2010. до септембра 2016;
 Члан комисије за акредитацију ФДУ 2006-2010. и 2013-2015;
 Члан кадровске, дисциплинске и комисије за набавку нових књига ФДУ, 2007 –

2010;
 Члан комисије ФДУ за измене и допуне Статута ФДУ 2007-2008;
 Представник ФДУ у Комисији за израду Статута УУ, 2005/06;
 Члан комисије за евалуацију и проверу квалитета ФДУ и УУ, 2002-2005;
 Учесник у процесу институционалне евалуације Универзитетске уметничке

едукације, Нови Сад, 2002 (Implementing Quality Assurance in Serbia);

Гостујући је предавач на Факултету драмских умјетности на Цетињу (2001-2004) као и на
Академији умјетности у Бања Луци (2013 и даље).

Награде и признања: Годишња награда Факултета драмских уметности (2003), Сребрна
медаља Универзитета уметности (2003) и Велика плакета УУ са повељом (2016).



РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА

 Национални истраживачки пројекат:
- „Идентитет и сећања – Транскултурални текстови драмских уметности и медија (Србија
1989-2014)“, пројекат бр. 178012 који се реализује уз подршку Министарства просвете,
науке и технолошког развоја РС.
- „Отворени приступ звучном наслеђу ФДУ – дгитализација аудио-архиве ФДУ“,
2019/2020.

 Међународни пројекти:
- Пројекат COST (European Cooperation in the Field of Scientific and Technical Research),
акција IS1308 - Populist Political Communication in Europe: Compehending the Challenge of
Mediated Political Populism for Democratic Politics, 2016-2018;
- Пројекат Европске уније и Савета Европе Стратешко јачање етике и
интегритета и спречавање корупције у високом образовању / Strengthen Integrity and
Combat Corruption in Higher Education, European Union and the Council of Europe, 2017-
2019;
- Erazmus + projekat: Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science - BE-
OPEN као структурални пројекат подизања капацитета високог образовања у Србији, 2016-
2019.

МОНОГРАФИЈЕ

 Nikolić, Mirjana (2009), Radiofonija u Srbiji tokom Drugog svetskog rata Ratni Radio
Beograd – Sender Belgrad, Branka Vuković (ur.) Beograd: RDU RTS, Radio Beograd, str. 5-
111. ISBN 978-86-81733-83-7

 Nikolić, Mirjana (2006). Radio u Srbiji 1924 – 1941, Beograd: Zadužbina Andrejević, ISBN
86-7244-482-5)

 Nikolić, Mirjana (1999). Etar nad Beogradom, Beograd: Mladi istraživači Srbije

МЕЂУНАРОДНИ ТЕМАТСКИ ЗБОРНИЦИ

 Nikolic, Mirjana: (2016) “Impact od the legislative misures by Republik of Serbia on
Establishing and operating student electronic media”, in On student and University
Broadcasting,  TEMPUS project StudAVP, Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, ISBN 978-
86-499-0213-8

 Nikolić, Mirjana (2016) „Senzacionalizam i populizam vs. društvena odgovornost
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ДР УМ. БРАНКО РАКОВИЋ, РЕДОВНИ ПРОФЕСОР
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2008. ГРАФИКЕ, Галерија, „БЛОК“, Нови Београд2007. СЛИКЕ, Галерија „Лаза Костић“, Сомбор2007. ФОТОГРАФИЈЕ, Галерија „ЖИСЕЛ“, Омољица, (са Митром Трнинићем)2007. ФОТОГРАФИЈЕ, Галерија „Јован Поповић“, Опово, (са Митром Трнинићем)2006. ФОТОГРАФИЈЕ, Галерија Студија 21, Панчево (са Митром Трнинићем)2006. ЦРТЕЖИ, Галерија Центра за културу, Ковин2006. ЦРТЕЖИ, Галерија „Јован Поповић“, Опово2003. СЛИКЕ, Галерија УЛУС, Београд2002. ГРАФИКЕ,(са Александром Леком Младеновићем) Галерија „Рисим“, Чачак2002. ГРАФИКЕ, (са Александром Леком Младеновићем), Народни музеј, Краљево2001. СЛИКЕ, Галерија Центра за културу, Деспотовац2001. ГРАФИКЕ, Градска галерија, Пожега2000. ЦРТЕЖИ, Галерија „Јован Поповић“, Опово1998. СЛИКЕ, Салон Музеја савремене уметности, Београд1998. ГРАФИКЕ, Галерија Меандер, Апатин1998. ГРАФИКЕ, Галерија Алтес Амт, Шенекен, Немачка1998. ГРАФИКЕ, Галерие дер јунге Кунст, Трир, Немачка1997. СЛИКЕ, Савремена галерија, Зрењанин1997. ГРАФИКЕ, Галерија Дома културе, Старчево1996. ГРАФИКЕ, Галерија Графичког колектива, Београд1995. ЦРТЕЖИ, Галерија Културног центра Београда, Београд1993. СЛИКЕ И ЦРТЕЖИ (Магистарска изложба), Галерија Факултета ликовнихуметности, Београд1992. СЛИКЕ, Галерија Задужбине Илије Милосављевића Коларца, Београд1990. СЛИКЕ И ЦРТЕЖИ, Галерија Центра за културу „Стари град“, Београд1990. СЛИКЕ И ЦРТЕЖИ, Галерија „Студентски град“, Нови Београд1988. ЦРТЕЖИ, Галерија Центра за културу „Стари град“, Београд
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2007. УЖИЦЕ, Међународни бијенале суве игле2007. РУСЕ, Изложба српских графичара2007. БУДИМПЕШТА, Кишграфика / Мала графика2005. УЖИЦЕ, Међународни бијенале суве игле2005. ОСТРОВ Виелкополски, 11. Мини принт бијенале2004. СОФИЈА, 4. Међународно тријенале графике2003. ТЕТОВО, Мини принт2003. ТАЈЛАНД, Интернационална изложба графике и цртежа2003. ШАМАЛИЕР, Интернационални тријенале мале графике2003. ПРАГ, Савремена српска графика2002. ТЕСАЛОНИКИ, Интербалкански форум савремене минијатуре2002. БУДИМПЕШТА, Кишграфика / Мала графика2001. УЖИЦЕ, Пети графички бијенале ,,Сува игла“2000. БИТОЛА, Треће међународно графичко тријенале1998. БЕОГРАД, Пети међународни бијенале графике1997. ВАРНА, Међународни бијенале графике1997. УЖИЦЕ, Међународни бијенале ,,Сува игла 97“1997. САИНТ НИКЛАС, Мала графика и екс либрис1997. ОСАКА, Међународни тријенале графике1997. КАНАГАВА, Независна међународна изложба графике1997. БИТОЛА, Међународни тријенале графике1996. ЛОЂ, Међународни бијенале мале графике1996. ФРЕДРИКСТАТ, Међународни бијенале мале графике1996. БЕОГРАД, Међународни бијенале илустрације Златно перо 96.1996. БЕОГРАД, Четврти графички бијенале Београд 96.1995. ВАРНА, Међународни бијенале графике1995. УЖИЦЕ, Међународни бијенале суве игле1995. КАНАГАВА, Међународни бијенале графике1994. ТОКИО, Токио интернатионал арт шоу, ТИАС 94.1994. ШАМАЛИЕР, Интернационални тријенале мале графике1994. СЕУЛ, Међународни бијенале графике1994. БЕОГРАД, Трећи графички бијенале, Београд 94.
НАГРАДЕ:2019. Сребрна игла, Награда за графику, 14. Бијенале „Сува Игла“, Ужице2018. Златна Игла, Награда за графику, Пролећна изложба УЛУС, Београд2017. Награда на Октобарском салону, Шабац2011. Награда на Бијеналу цртежа, Панчево2009. Награда Градске библиотеке „ДИС“ на 13. ликовном аналу, Чачак2005. Откупна награда на Бијеналу цртежа и мале пластике, Београд2003. Бронзана игла, Бијенале Сува игла, Ужице1999. Награда Министарства културе Србије на изложби мале графике, Графичкиколектив, Београд1996. Награда на 18. изложби цртежа Београд 96", НУ „Браћа Стаменковић“



1996. Награда Чешког аеротранспорта ЧСА на Четвртом бијеналу графике Београд1991. Награда за цртеж на изложби „Свет у коме живимо“, Дом Војске, Београд1987. Награда Четвртог бијенала југословенског студентског цртежа



мр Биљана Радовановић Бркановић, редовни професор Факултета музичке уметности,
Универзитета уметности у Београду

Мр Биљана Радовановић Бркановић (1964.), рођена је у Београду где је завршила нижу и
средњу музичку школу “Јосип Славенски“ (клавирски и теоретски одсек). Дипломирала је
1987. године на Катедри за дириговање, у класи ред. проф. Живојина Здравковића, а
магистрирала 1991. године у класи ред. проф. Даринке Матић Маровић. У току студија
започиње веома интезивну професионалну сарадњу са хоровима „Обилић“ АКУД „Бранко
Крсмановић“ (1983.–1995.) и Collegium musicum (1983–1998), прво у својству асистента
диригента (Даринка Матић Mаровић), а потом и као други диригент. Поред бројних
концерата и турнеја по земљама Европе и САД, где је дириговала класичан хорски репертоар
домаћих и страних аутора, сарађивала је и са диригентима и солистима светског реномеа, као
што су: Жорж Претр и Пласидо Доминго – Премијера и четири репризе опере Самсон и
Далила, Ж. Бизеа у Опери у Ници (припремила хор „Обилић“), јуни и јули 1995. године;
Ханс Граф – Керубинијева Миса у три гласа са Оркестром „Santa Cecillia“ у Риму
(припремила хор „Обилић“), септембар 1985. године; Жан Клод Касадесис – Кантата
„Александар Невски“, Прокофјев са Националним оркестром из Лила, 1988. година; Евгениј
Светланов – Концертно извођење  Опере Poliuto , Фестивал у Туру, Француска, јули 1989,
„Filius Hominis“ Аселена - црква Св. Игнација у Риму, светска премијера (припремила хор
„Обилић“)... Након освојене друге награде у категорији Дириговање на престижном
Југословенском такмичењу музичких уметника у Загребу (јануар, 1986. године), уследили су
концерти са Београдском филхармонијом, Симфонијским оркестром РТС, Загребачком
филхармонијом и Симфонијским оркестром Радио телевизије Загреб. Добитник је
Октобарске награде града Београда за успешну концертну делатност у области стваралаштва
младих (1986).

Педагошка каријера Биљане Радовановић Бркановић континуирано траје  преко 30 година.
У СМШ ”Јосип Славенски” радила је као професор хора, оркестра и дириговања (1987.–
1992.) На Савезном такмичењу хорова, у Сарајеву 1989. године, са Женским хором „Јосип
Славенски“ осваја прву награду.

На Катедри за дириговање ФМУ У Београду ради од 1992. године, прво у звању асистента
(1992), доцента (1997), ванредног професора (2002), а звање редовног професора стиче 2012.
године.

Предаје на основним, мастер, специјалистичким и докторским студијама главни предмет –
Дириговање, а Шеф диригент је и Мешовитог хора ФМУ (од 2002. године). Повремено je
ангажована у настави и на пројектима – концертима Симфонијског оркестра ФМУ (1993./94,
1999/2000, 2006/07, 2010.).

Најзначајнији пројекти – концерти са Мешовитим хором и Симфонијским оркестром
ФМУ:



• Дани Универзитета уметности у Београду, Народно позориште, децембар 1993. –
Симфонијски оркестар ФМУ – Увертире и арије из опера Росинија, Пучинија, Вердија и
Моцарта
• Задужбина Илије М. Коларца, април 1994. – Мешовити хор ФМУ и хор „Collegium
musicum“ – Ауторско вече композитора Радомира Петровића
• Атријум народног музеја, мај 1998. – Мешовити хор ФМУ – Христић, Опело б-мол,
Тајчевић – Четири духовна стиха
• Задужбина Илије М. Коларца, децембар 1999. – Симфонијски оркестар ФМУ, солиста
Владимир Милошевић – Бетовен, Шопен
• Задужбина Илије М. Коларца, април 2000. – Симфонијски оркестар ФМУ, солиста Маја
Вагнер – Лало, Хачатуријан, Бизе
• НОМУС, Синагога, април 2000. – Симфонијски оркестар ФМУ, солиста Маја Вагнер,
виолина – Лало, Хачатуријан, Бизе
• Атријум народног музеја, април 2002. – Мешовити хор ФМУ – Чајковски, Литургија Св.
Јована Златоустог
• Задужбина Илије М. Коларца, децембар 2006. – Симфонијски оркестар ФМУ – Шуберт,
Чајковски, Дамаз, Росини
• Сала Београдске филхармоније, март 2007. – Мешовити хор ФМУ  и BELGRADE FILM
ORCHESTRA – Снимање музике за филм, С. Едвардс, UNIVERSAL, USA
• Етнографски музеј, април 2008. – Мешовити хор ФМУ – Чесноков, Литургија Св. Јована
Златоустог
• Задужбина Илије М. Коларца, 20. април 2008. – Мешовити хор ФМУ – Вече духовне
музике, Мокрањац, Илић, Христић
• Атријум народног Музеја, 26. април 2008. – Мешовити хор ФМУ – Христић, Опело b–mol,
Милица Параносић, РАЗГЛЕДНИЦЕ
• Будимпешта, Концерт у оквиру Фестивала мађарске поезије , 30. април 2008. – Мешовити
хор ФМУ и  Камерни ансамбл солиста ФМУ– Параносић, РАЗГЛЕДНИЦЕ
• Задужбина Илије М. Коларца , 30. новембар 2011. – Мешовити хор ФМУ – Рахмањинов,
Свеноћно бдење и Чесноков, Литургија
• Задужбина Илије М.Коларца, 30. април 2013. – Симфонијски оркестар  и Мешовити хор
ФМУ – Јосип Славенски, Симфонија Оријента
• Задужбина Илије М.Коларца 1. април 2014. – Мешовити хор ФМУ – Мокрањац, Литургија
и Руковети
• Неготин, Лесковац, Крушевац, Крагујевац, новембар 2014. – Мешовити хор ФМУ –
Мокрањац, (турнеја у оквиру обележавања 100 година од смрти)
• Задужбина Илије М.Коларца, 1. април 2015. – Мешовити хор ФМУ и Ансамбл гитара и
удараљки ФМУ – Чајковски, Рамирез
• Задужбина Илије М. Коларца, 12. децембар 2016. – Мешовити хор ФМУ и Ансамбл
удараљки – Орф, Ерић, Паус
• Народно позориште, Централна прослава 80. година ФМУ,30. март 2017. – Мешовити хор
ФМУ, Collegium musicum и Ансамбл гитара и удараљки – Рамирез, Миса Криоља
• Задужбина Илије М. Коларца, 27.11.2018. – Mешовити хор и камерни оркестар ФМУ -
Рахмањинов, Хендл, Грачанинов
• Атријум Народнг музеја, 24.05.2019. - Женски хор ФМУ и Collegium musicum
Хорска музика савремених српских композиторки - С. Савић, Б. Поповић, Д. Јовановић, И.
Стефановић, М. Милосављевић, А. Милић



Поред редовних педагошких активности на Факултету музичке уметности, била је
ангажована и као професор хорског певања на Учитељском факултету у Београду (2001–
2004).

Учесник и руководилац бројних семинара и радионица из области Дириговања, Хорског
певања и Камерне музике (Међународна летња школа УУ у Београду – БРЗА
ФЕРМЕНТАЦИЈА – Радионица хорске музике, Неготин (2007); Летњи медијски камп УУ у
Београду – Радионица хорских интерпретација, Пирот и Монтана,Бугарска (јули 1993, 1994.
и 1995. године); Стринг фест – Уметничка радионица – гудачки оркестар, Сремска
Митровица (мај 2011);  Мастер клас и предавања из области хорског дириговања и српске
духовне музике , Универзитет Ополе, Пољска( Еразмус+ ,децембар 2017.), Универзитет
Ополе; Уметничка радионица хорске музике у организацији Асоцијације аматерских хорова
Чешке и Пољске Републике, Ополе (децембар 2017); Међународна летња школа УУ у
Београду – АrtQuake, Котор (2019).

Чланство у институцијама изван ФМУ и УУ:

Члан Савета БЕМУС-а (2001 –2004; 2013–2014)
Члан Удружење музичких и балетских уметника Србије (1998 – и даље).

Функције у оквиру Факултета и Универзитета:

Шеф Катедре за дириговање (2002–2010. и 2016–2018) и члан Савета ФМУ (2010–2017).
Проректор Универзитета уметности у Београду (2018-2020) и в.д. проректора (2020- ).

Уметничка активност Биљане Радовановић Бркановић стилски и жанровски је веома
разноврсна и разграната, а импозантан број оркестара, камерних ,гудачких и неформалних
ансамбала, хорова и солиста са којима је сарађивала јасно показује ширину захвата у
материју и музичку баштину уопште: Београдска филхармонија, Симфонијски оркестар РТС,
Camerata Serbica,Загребачка филхармонија, Симфонијски оркестар РТЗ, Ансамбл АРТЕ
(Уметнички директор и диригент 2000–2006), Ансамбл за нову музику (диригент од
оснивања 1991.), Камерни оркестар „Душан Сковран“, „Гудачи Св. Ђорђа, Оркестар школе
за музичке таленте у Ћуприји, AХ“Обилић“, АКУД „Бранко Крсмановић“ (1983-1996), АХ
“Collegium musicum“ (1983–1998), Хор Опере Народног позоришта (Шеф диригент – сезона
1995/96).
Биљана Радовановић Бркановић редовно учествује на најзначајнијим домаћим фестивалима
и манифестацијама као што су: БЕМУС, Међународна трибина композитора, Међународно
такмичење музичке омладине, БЕЛЕФ, Чело Фест, Харфа Фест; фестивали у Шпанији
(Торевјеха) ,Француској (Тур,Тулон), Грчкој (Кардица, Атина) …Сарађивала је са готово
свим домаћим  реномираним музичарима и солистима,  као и са солистима који су остварили
међународну каријеру, попут Александра Маџара,  Ксеније Јанковић, Романа Симовића,
Наташе Вељковић.... а ту је и сарадња са значајним иностраним солистима: Ралф Киршбаум
(УСА), Пјер Ла Марц (Француска), Леонид Горохов (Русија), Моника Лесковар (Хрватска),
Дорота Добош (Пољска), Ким Yоунг–Ук (Кореје), Кастро Балби Давид (Француска);
Александер Боузлов и Солуианов Владимир (Русија), Гоулианг Хан (Кина); Сузан Хопнер



(Kaнaдa); Хозе Данијел Кастелон (Швајцарска/Француска), Героги Спасов (Бугарска); Петру
Луга (Немачка)...

Посебна област уметничког ангажмана Биљане Радовановић представља савремено домаће
стваралаштво. Од првог учешћа на Југословенској трибини музичког стваралаштва у Опатији
1987. године, до данас је одириговала преко тридесет концерата на Међународним
трибинама композитора (Сремски Карловци и Београд) и реализовала велики број ЦД–ова и
других трајних снимака са делима српских аутора, у жељи да остварени резултати на том
пољу привуку посебну и заслужену пажњу културне јавности. Од настајања групе младих
композитора 'Седам величанствених' (од 1987. до 1991.), као диригент и пијаниста учествује
у већини њихових пројектата (концерти и перформанси), а диригент је и од оснивања
Ансамбла за нову музику Удружења композитора Србије (од 1991. до 2006.). Посебно се
издвајају ауторске вечери реномираних српских композитора: Дејана Деспића, Зорана Ерића,
Иване Стефановић, Милана Михајловића, Исидоре Жебељан, Милице Параносић... На
трибини композитора, више пута је награђивана (прва награда за интерпретацију 1994; прва
награда за извођење страног аутора 1996; награда публике – најбољи извођач 2004.)

Биљана Радовановић Бркановић је остварила значајна концертна гостовања у Грчкој,
Бугарској, Румунији, Шпанији, Италији, Француској, Естонији, Русији, Белорусији,
Холандији, Мађарској, Аустрији, Пољској, Белгији, САД-у, уз низ концерата у земљама
окружења – Црној Гори, Република Српска, Хрватској и Македонији.

Поред редовних концерата, Биљана Радовановић Бркановић је са Belgrade Film
Orchestra снимила и музику за филмове у продукцији Universal и WORNER
BROTHERS USA:

• BELGRADE FILM ORCHESTRA, Мешовити хор ФМУ, Филмска музика – S. Edvards,
UNIVERSAL , USA, 02. 2007.
• BELGRADE FILM ORCHESTRA, Музика за филм Say it in Russian, Композитор P.Toprak,
UNIVERSAL, USA, 03. 2007.
• BELGRADE FILM ORCHESTRA, Музика за филм Meet the Spartans, Композитор –
C.Lennarth, UNIVERSAL, USA, 12. 2007.
• BELGRADE FILM ORCHESTRA, Музика за филм Order Redemption, Композитор P.Toprak,
WORNER BROTHERS, USA, 03. 2008.

Концертна активност:

• Београдска филхармонија, ЗАДУЖБИНА И. М. КОЛАРЦА, 7. 03. 1986. вече Бетовена,
програм – увертира Кориолан, 4. клавирски концерт и 4 симфонија, солиста – Александар
Маџар
• Загребачки симфоничари РТЗ, Велика дворана В. Лисински, 8. 05. 1986. програм – Бизе,
Сен-Санс, солиста – Невена Поповић
• Београдска филхармонија, ЗАДУЖБИНА И. М. КОЛАРЦА, 10. 1986. програм – Менделсон,
Озгијан, солиста – Дејан Гаврић, флаута
• Трибина југословенског музичког стваралаштва, Опатија, 11. 1987. програм – Богојевић



„Full Moon Circle of Ground“ за женски хор, солисте и магнетофонску траку
• Београдска филхармонија, ЗАДУЖБИНА И. М. КОЛАРЦА, 01.1988. програм – Чакјовски,
клавирски и виолински концерт
• АХ "Collegium musicum", Цанкаријев Дом, 27. 02. 1988. програм – Капле, Бритн, Ерић,
Куљерић
• Оркестар школе за музичке таленте и мешовити хор ФМУ, ЗАДУЖБИНА И. М.
КОЛАРЦА, 04. 1990. програм – Моцарт, Крунидбена Миса

• АХ „Обилић“, САД, 01-03. 1991. – 43 концерта у државама САД, у организацији „Columbia
Arsists Management“
• АХ "Collegium musicum", Брисел, Белгија, 15. 11. 1991. програм – Брамс, Капле, Бритн
• Симфонијски оркестар РТС, ЗАДУЖБИНА И. М. КОЛАРЦА, 8. 03. 1992.

Вебер – Увертира Оберон; Прокофјев – 1. клавирски концерт; Бах – виолински
концерт е–мол

• Трибина композитора, Сремски Карловци, мај 1992.
Ана Михајловић – Прича 2

• Оркестар Школе за музичке таленте, Атријум музеја, 8.11. 1992.
Фестивал Ране музике
Корели, Вивалди, Мозарт

• Оркестар Школе за музичке таленте, од 01. до 07. 12. 1992.
Турнеја по Србији – Крушевац, Јагодина, Ћуприја, Краљево

• Оркестар Школе за музичке таленте, Задужбина И. М. Коларца, 8. 12. 1992.
Хајдн – Концерт за виолончело и оркестар Ц дур; Григ – Холберг свита;
домаћи аутори

• Оркестар Школе за музичке таленте, Скупштина града, 20.02.1993.
Бах, Григ, Мозарт

• Београдска филхармонија, Задужбина И. М. Коларца, 05.03.1993.
Дворжак – Симфонија бр.8 Г–дур; Шопен – концерт ф–молл
солиста Дорота Добош, Пољска

• Трибина композитора, Нови Сад, мај 1993.
Обрадовић, Куленовић, Максимовић

• Ауторско вече Иване Стефановић, Цвијета Зузорић, 23.05.1993.
Ансамбл "Ренесанс"
Хомаге Авилон

• БЕМУС, Оркестар школе за музичке таленте, Задужбина И. М. Коларца, 16.10. 1993.
Вивалди, Бах, Гргин, Божић

• Симфонијски оркестар ФМУ, Народно позориште, 26.12.1993.
Росини – Увертира "Сврака крадљивица", арије из опере Пучинија, Вердија и
Моцарта

• Мешовити хор ФМУ и АХ "Collegium musicum", Задужбина И. М. Коларца, 24.04.1994.
Радомир Петровић и његова музика

• Концерт лауреата 2. Међународне трибине композитора, Задужбина И. М. Коларца, 8.05.
1994.

Славко Шуклар – Концерт за амици
• Трибина композитора, Сава Центар, мај 1994.

Горан Капетановић – Мала сирена (2. награда за извођење)



• АХ "Обилић", Грчка (Лефкас и Кардица), јули 1994.
Тајчевић, Мокрањац, Петровић, Рамирез, Орф

• БЕМУС, Ансамбл за нову музику, Задужбина И. М. Коларца, октобар 1994.
Горан Капетановић – Мала сирена

• Симфонијски оркестар РТС, Задужбина И. М. Коларца, 5.12.1994.
Вече Чајковског
Шчелкунчик и Клавирски концерт б–мол

• Трибина композитора, Сава Центар, мај 1995.
Ансамбл за нову музику
Талмели, Дурко, Регбергер, Костић

• Гудачи Св. Ђорђа и АХ "Collegium musicum", Скупштина града, 27.06.1995.
Перголези – Стабат матер

• АХ "Collegium musicum", Турнеја у Грчкој, јули 1995.
Концерти духовне музике

• АХ "Collegium musicum", Бугарка (Монтана)
Музика 20. века

• АХ “Collegium musicum”, Галерија фресака, август 1995.
Фестивал "Хорови међу фрескама"
Мокрањац, Бритн, Чесноков, Илић

• БЕМУС, Ансамбл за нову музику, Задужбина И. М. Коларца, 15.11.1995.
Деспић, Тања Милошевић

• Београдска филхармонија, Задужбина И. М. Коларца, 15.12. 1995.
50 година Удружења композитора Србије
Миховил Логар – 2. свита из балета Златна рибица

• Оркестар школе за музичке таленте, Турнеја по Румунији (Букурешт,
Брашов, Констанца), март 1996.
Мозарт, Бритн, Барток, Ерић

• Трибина композитора, Оркестар "Душан Сковран", Сава Центар, мај 1996.
Метјуз, Кресић, Стефановић, Камбасковић, Јасна Величковић

• Трибина композитора, Ансамбл за нову музику, Сава Центар, мај 1996.
Коређа, Дарбеле, Џенкс, Деспић, Александра Ђорђевић
(1. награда жирија за најбоље извођење)

• Оркестар школа за музичке таленте, Нови Сад, 26. мај 1996.
Барток, Брит, Моцарт, Ерић

• АХ “Collegium musicum”, Пирот, Бела Паланка, Димитровград, август 1996.
Концерти духовне музике

• Београдска филхармонија, Задужбина И. М. Коларца, 1. 11. 1996. год.
солиста Тијана Милошевић–виолина
програм–Прокофјев, Менделсон
• Школа за музичке таленте, Ћуприја, Јагодина, децембар 1996.
програм – Моцарт, Бритн, Ерић, Респиги, Бабић
• Школа за музичке таленте, Ћуприја, децембар 1996.
програм Моцарт, Шостакович, Бритн, Бабић
• Београдска филхармонија, Хор Обилић, диригент Даринка Матић Маровић,
Грчка, фестивал у Атини, 03.09.1996.
програм – Орф – Кармина Бурана (клавир соло)



• Међународна трибина композитора, Сала Београдске филхармоније, 18.05.1997. Талмели,
Џенкс,
• Симфонијски оркестар РТС, Задужбина И. М. Коларца, 18.05.1997. год.
солисти Миомир Симоновић, флаута; Немања Марјановић, виола; Јованка Вишекруна,
клавир
програм – Паганини, Моцарт
• Међународна трибина композитора, сала БФ, 20.05.1997.
Ансамбл за нову музику
програм – Костић, Обрадиновић
• Школа за музичке таленте, Ћуприја, БЕМУС, Задужбина И. М. Коларца, 4.10.1997.
програм Вивалди, Росини, Бородин, Бизе–Шчедрин
• АХ “Collegium musicum”, Галерија фресака, 20.07.1997.
програм Вујић, Бритн, Чесноков, Илић, Мокрањац
• Гудачи Св. Ђорђа, Хор ФМУ, Задужбина И. М. Коларца, 21.12.1997.
програм Вивалди – Глорија
солисти Светлана Вранић, сопран; Владана Марковић, мецосопран
• АХ “Collegium musicum”, Грчка, фестивал у Аталанти, јун 1997.
програм Вујић, Бритн, Шуберт, грчки аутори
• АХ “Collegium musicum”, Подгорица, 23.12.1997.
програм – Петровић, Страдела, Бах, Франк, Перголези, Шуберт, Бритн
• Мешовити хор ФМУ, Атријум музеја, 08.05.1998.
програм – Христић – Опело б–мол, Тајчевић – Четири духовна стиха
• Школа за музичке таленте, Ћуприја, Задужбина И. М. Коларца, 22.12.1998. год
програм–Респиги, Менделсон, Бизе–Шчедрин
солиста Биљана Китановић, виолина
• АХ “Collegium musicum”, Шпанија, фестивал у Торевјехи, август 1998.
• Београдска филхармонија, Хор Обилић, диригент Даринка Матић Маровић,
Сава Центар, септембар 1998.
програм – Орф – Кармина Бурана (клавир соло)
• Београдска филхармонија, Задужбина И. М. Коларца, 29.01.1999.
солиста Виктор Исаковић, обоа; Јован Богосављевић, виолина, Милош Михајловић, клавир
програм–Хајдин, Менделсон, Рахмањинов
• АХ “Collegium musicum”, Сала Прогреса, Мај 1999.
програм Мокрањац, Шуберт, Бритн
• АХ "Collegium musicum", Охридско Лето, Македонија, 18. 08. 1999. програм – Мокрањац,
Илић, Чесноков
• Симфонијски оркестар ФМУ, Задужбина И. М. Коларца, 24.12.1999.
солиста Владимир Милошевић
програм Бетовен, Шопен
• Симфонијски оркестар ФМУ, Задужбина И. М. Коларца, 25.04.2000. год.
солиста – Маја Вагнер, виолина
програм Лало, Хачатуријан, Бизе
• Симфонијски оркестар ФМУ, НОМУС, Синагога, 27. 04.2000. год.
солиста Маја Вагнер, виолина
програм Лало, Хачатуријан, Бизе
• Трибина композитора, Задужбина И. М. Коларца, мај 2000. – отварање фестивала



програм – Хофман – Ноктурно за београдско пролеће 1999.
• Трибина композитора, Сала БФ, мај 2000.
Ансамбл за нову музику
програм – Стефановић, Шијанец
• Ансамбл АРТЕ, Зрењанин, 10.02.2001.
програм – Григ, Хиндемит, Шостакович
• Ансамбл АРТЕ, Скупштина града Београда, 15.02.2001.
програм – Ерић, Михајловић, Хиндемит, Шостакович
солиста – Маја Јокановић, виолина
• Ансамбл АРТЕ, Крагујевац, 21.02.2001.
програм – Хиндемит, Ерић, Михајловић, Шостакович
• Ансамбл АРТЕ, Краљево, 24.02.2001.
програм – Хиндемит, Ерић, Михајловић, Шостакович
• Ансамбл АРТЕ, Чачак, 27.02.2001.
програм – Хиндемит, Ерић, Михајловић, Шостакович
• Трибина композитора, Задужбина И. М. Коларца, 29.05.2001.
Ансамбл за нову музику; Ансамбл АРТЕ
програм – Обрадиновић, Петковић, Огњановић, Максимовић, Мједа
(награда публике – најбољи извођач)
• БЕЛЕФ Ансамбл АРТЕ, Павиљон Цвијета Зузорић, 02.07.2001.
програм – Максимовић, Озгијан, Ерић, Михајловић
солисти – Љубиша Јовановић, флаута; Маја Јокановић, виолина
• БЕМУС Ансамбл АРТЕ, Скупштина града Београда, 08.10.2001.
програм – Барток, Миљковић, Шостакович
• Ансамбл АРТЕ, Лесковац, 04.02.2002.
солиста – Љубиша Јовановић
програм – Вивалди
• Ансамбл АРТЕ, Пожаревац, 08.02.2002.
солиста –Љубиша Јовановић
програм – Вивалди
• Ансамбл АРТЕ, Нови Сад, Синагога, 07.02.2002.
солиста – Љубиша Јовановић
програм – Вивалди, Барток
• Ансамбл АРТЕ, Задужбина И. М. Коларца, 11.02.2002.
солиста – Љубиша Јовановић
програм – Вивалди, Барток
• Ансамбл АРТЕ, Подгорица, 12.02.2002.
солиста – Љубиша Јовановић, флаута
програм – Вивалди, Барток
• циклус MUSICA VIVA
Гудачи Св. Ђорђа, Задужбина И. М. Коларца, 25.02.2002.
солиста – Анета Илић
програм – Марић, Стефановић, Ерић, Шепић, Перт, Скалкотас
• СВЕТОСИМОНСКА АКАДЕМИЈА
Ансамбл АРТЕ, камерни хор, »Колибри«, Задужбина И. М. Коларца, 26.02.2002.
програм – Миланковић – Српски духовни календар



• Ансамбл АРТЕ, Крагујевац, 20.03.2002.
програм – Вивалди
• Ансамбл АРТЕ, ЗАДУЖБИНА И. М. КОЛАРЦА, 21. 04.2002.
солисти – Биљана Китановић, виолина; Саша Мирковић, виола; Драган Ђорђевић,
виолончело
програм – Моцарт, Бритн, Чајковски
• Мешовити хор ФМУ, Атријум музеја, 18. 04.2002.
програм – Чајковски – Литургија Св. Јована Златоустог
• Ансамбл АРТЕ, Зрењанин, 28.04.2002.
програм – Григ, Вивалди, Бритн
• Ансамбл АРТЕ, Бањалука, Бански двор, 8.11. 2002.
програм – Барбер, Моцарт, Барток, Григ, Вивалди
• Ансамбл АРТЕ, програм – Вивалди, Барток, солиста – Љубиша Јовановић, флаута,
Подгорица, СНП, 14.02.2003
• Ансамблч АРТЕ, Програм – Хиндемит, солисти Младен Ђорђевић труба, Горан
Маринковић фагот, Задужбина И. М. Коларца, 22.03.2003.
• Ансамбл АРТЕ, програм – Вивалди,Барток, солиста – Љубиша Јовановић, Задужбина И. М.
Коларца, 11.02.2003
• Ансамбл АРТЕ, програм – Вивалди,Барток, солиста Љубиша Јовановић, Турнеја по Србији,
Крагујевац, Лесковац, Пожаревац, Нови Сад, Зрењанин 02–04. 2003
• Ансамбл АРТЕ, програм – Хиндемит, солисти – Борис Краљевић, клавир; Младен
Ђорђевић, труба; Горан Маринковић, фагот; Подгорица, ЦНП, 04. 2003
• Ансамбл за нову музику, Ауторско вече Исидоре Жебељан, Амстердам „Muziekcentrum De
Ijsbreker”, Холандија, 15.06.2003
• Ансамбл АРТЕ, програм – Вивалди – Годишња доба, Сава Центар – Хуманитарни концерт
у организацији Амбасаде Аустрије у Београду, 15. 10. 2003.
• Ансамбл АРТЕ, програм – Хиндемит, Григ, солисти – Борис Краљевић, клавир, Крагујевац
– ОКТОИХ, 25.10.2003.
• Ансамбл АРТЕ, Програм – В. Пејковић – Музика за неми филм КАРАЂОРЂЕ из 1912.
Народно позориште – Београд, 14. 02. 2004.
• Гудачи Св. Ђорђа, Програм – Жебељан, Југословенско драмско дозориште – Дани
Београда, 14. 04. 2004.
• Међународна трибине композитора – отварање, Симфонијски оркестар РТС, ЗАДУЖБИНА
И. М. КОЛАРЦА, 25. 10. 2004
• БЕМУС, Ансамбл за нову музику, програм – Стравински, Славенски, Атеље 212, 12. 10.
2005.
• Међународна трибина композитора – затварање, Ансамбл за нову музику ДКЦ, 30.10.2005.
• Гудачи Св.Ђорђа, Вече Дејана Деспића, солисти Ксенија Јанковић, Љубиша Јовановић,
Борис Чичовачки, Атријум Народног музеја, 29.12.2005.
Међународно такмичење музичке омладине, отварање, Гудачи Св.Ђорђа, Задужбина И. М.
Коларца, 23.03.2006, солисти  А.Боузлов, виолончело и А.Чаки, гитара
• Ансамбл АРТЕ, Програм – В.Пејковић – Музика за неми филм КАРАЂОРЂЕ из 1912.,
Дани Београда – Калемегдан, 04. 2006.
• Гудачи Св.Ђорђа, програм: Моцарт, Солисти:А. Маџар, Л. Станковић, Задужбина И. М.
Коларца 06.11.2006.



• Симфонијски оркестар ФМУ, Програм – Шуберт, Чајковски, Дамаз, Росини, Задужбина И.
М. Коларца, 27.12.2006.
• Међународна трибина композитора – отварање, Солисти Београдске филхармоније, Сала
Београдске филхармоније, 23.11.2007.
• Међународна трибина композитора – затварање, Гудачи Св.Ђорђа, Сала Београдске
филхармоније, 26.11.2007.
• Гудачи Св.Ђорђа, програм - Озгијан, Деспић, Рубцов, Стефановић, Задужбина И. М.
Коларца, 05.12.2007.
• Гудачи Св.Ђорђа, програм - Слике са Хомеровог гроба, Ивана Стефановић Београдска
филхармоија, Студијско снимање, 18.12.2007.
• Прослава 200 година универзитета у Београду, Camerata Serbica, програм - Моцарт , Сава
Центар, 12.01.2008.
• Мешовити хор ФМУ, Програм – Чесноков, Етнографски музеј 15.04.2008.
• Харфа фест, затварање, Гудачи Св. Ђорђа, Београдски квартет харфи, програм – Воткинс
Малецки, Госек, Франсе, Обрадиновић, Задужбина И. М. Коларца, 20.04.2008.
• Чело фест – Гудачки камерни оркестар Душан Сковран, програм – Солима, Росини, Мо
(премијера), солисти – Моника Лесковар, Лонид Горохов, Задужбина И. М. Коларца, 07.
2008.
• Ауторско вече Иване Стефановић, Гудачи Св. Ђорђа, СНП, 20.03.2009.
• Camerata Serbica, Концерт лауреата међународних пијанистичких такмичења, Владимир
Глигорић, Владимир Милошевић и Милош Михајловић, Нишка филхармонија, 02.02.2010.
• Camerata Serbica, Концерт лауреата међународних пијанистичких такмичења, Владимир
Глигорић, Владимир Милошевић и Милош Михајловић, Сомборско позориште, 03.02.2010.
• Camerata Serbica, Концерт лауреата међународних пијанистичких такмичења, Владимир
Глигорић, Владимир Милошевић и Милош Михајловић, Сава центар, 04.02.2010.
• Мешовити хор ФМУ, Концерт духовне музике, Задужбина И. М. Коларца, 22.04.2010.
• Мешовити хор ФМУ, Христић – Опело, Милица параносић – Разгледнице, Атријум
Народног музеја, 26.04.2010.
• Мешовити хор ФМУ, Христић – Опело, Милица Параносић – Разгледнице, Будимпешта,
30.04.2010.
• Терем квартет (Русија) и Camerata Serbica, Сава центар, 12.06.2010.
• Чело фест. - затварање, Camerata Serbica, програм – Давидов, Сен-Санс, Дворжак, солисти –
Кристијан Пијер Ле Марк, Драган Ђорђевић, Немања Станковић, Задужбина И. М. Коларца,
09.07.2010
• Међународно такмичење музичке омладине – дисциплина виолина, Концерти Шостакович,
Чајковски, Сибелијус, Задужбина И. М. Коларца, 03.2011.
• Ауторско вече Зорана Ерића, Оберон – концерт, солиста Љубиша Јовановић, Народно
позориште, 16.04.2011.
• Мешовити хор ФМУ, Руска духовна музика, П. Чесноков, С. Рахмањинов, Задужбина И. М.
Коларца, 11.2011.
• Међународно такмичење музичке омладине – дисциплина кларинет - отварање, програм -
Моцарт, Гргин, солисти - Ким Yоунг–Ук (Кореја), Огњен Поповић, Анте Гргин, Љубиша
Јовановић, Задужбина И. М. Коларца, 03.2012.
• Задужбина Илије М.Коларца, 30. април 2013. – Симфонијски оркестар и Мешовити хор
ФМУ – Јосип Славенски, Симфонија Оријента



• Задужбина Илије М. Коларца март 2014. – Симфонијски оркестар РТС,Међународно
такмичење музичке омладине, дисциплина клавир, програм – Брамс, Чајковски
• Задужбина Илије М.Коларца 1. април 2014. – Мешовити хор ФМУ – Мокрањац, Литургија
и Руковети
• Неготин, Лесковац, Крушевац, Крагујевац, новембар 2014. – Мешовити хор ФМУ –
Мокрањац,( турнеја у оквиру обележавања 100 година од смрти)
• Задужбина Илије М.Коларца, 1. април 2015. – Мешовити хор ФМУ и Ансамбл гитара и
удараљки ФМУ – Чајковски, Рамирез
• Задужбина Илије М. Коларца, 12. децембар 2016. – Мешовити хор ФМУ и Ансамбл
удараљки – Орф, Ерић, Паус
• Сава центар, 31. 12. 2016. – Camerata Serbica програм – Брух, Гершвин, Штраус, Моцарт,
Вjeњавски, Верди, солисти – Дејан Синадиновић, Сања Керкез
• Сава центар, 31. 12. 2017. – Camerata Serbica, програм – Вјењавски, Вујић, солиста – Роберт
Лакатош, Немања Станковић
• Задужбина Илије М. Коларца, 26. март 2017. – Међународно такмичење музичке омладине,
отварање, Camerata Serbica – Доплер, Шаминад, Озгијан, Анлон – солисти чланови
интернационалног жирија, Сузан Хопнер,Канада, Кастелан Швајцарска, Спасов, Бугарска,
Миодраг Симоновић и Љубиша Јовановић
• Народно позориште, Централна прослава 80. година ФМУ, 30. март 2017. – Мешовити хор
ФМУ, Collegium musicum и Ансамбл гитара и удараљки – Рамирез, Миса Криоља
• Задужбина Илије М. Коларца, 27.11.2018. – Mешовити хор и камерни оркестар ФМУ -
Рахмањинов, Хендл, Грачанинов
• Атријум Народнг музеја, 24.05.2019. - Женски хор ФМУ и Collegium musicum
Хорска музика савремених српских композиторки - С. Савић, Б. Поповић, Д. Јовановић, И.
Стефановић, М. Милосавлејвић, А. Милић
• BASSOMANIA - Хришћанска адвентистичка црква, 14. 12. 2019. -Гудачи Св. Ђорђа,
солисти: Петру Луга (Немачка), Слободан Герић, Љубинко Лазић, Марко Јосифоски, Никола
Буљанчевић, Алекса Шепец - Дитерсдорф, Ботесини, Барток
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