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је прве награде. Такође, био је лауреат Међународног такмичења „Даворин 
Јенко” 2013. године. Запажене резултате остварио је и као извођач у камер-
ним ансамблима и оркестрима, наступајући на републичким такмичењима 
2007, 2009. и 2011. године, као и на Међународном такмичењу „Даворин 
Јенко” 2011. године.

Као солиста у камерним и у оркестарским ансамблима одржао је кон-
церте у сали Коларчеве задужбине, сали Београдске филхармоније, Народ-
ном позоришту, галерији АРТГЕТ. Усавршавао се на мајсторским курсевима 
код проф. Огњена Поповића и проф. Улфа Роденхаусера.

Био је учесник пројекта Београдске филхармоније, под називом „Раме 
уз раме“, 2008. године. Од 2011. године студент је основних академских 
студија на Факултету музичке уметности у Београду у класи проф. Огњена 
Поповића.

АЛЕКСАНДАР ЛАЗОВИЋ рођен је 1994. године у Краљеву. На-
кон завршеног средњег музичког образовања у музичкој школи „Стеван 
Мокрањац” у родном граду, у класи проф. Милете Вујадиновића, уписао је 
основне академске студије на Факултету музичке уметности у Београду, у 
класи проф. Огњена Поповића. Добитник је шест првих награда на репу-
бличким и међународним такмичењима. Сарађивао је са Међународним ор-
кестром младих из Лиона. Стални је члан Џез оркестра из Краљева.

Ивана Петковић

ВЕЧЕ 
СА 

КЛАРИНЕТОМ

Ауторско вече 
Властимира Перичића и Радивоја Лазића

Дом Војске Србије, 
10. децембар 2014. године, 20 часова
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ПРОГРАМ
Уводни говор: композитор, музички педагог 

и теоретичар музике Мирјана Живковић
Уметнички ансамбл Министарства одбране „Станислав Бинички”

Диригент: Павле Медаковић

Радивој Лазић – Властимир Перичић
Из мог интимног дневника

• Исповест

• Осмех кроз сузе

Солиста: Ал ександар Лазовић

Радивој Лазић – Властимир Перичић
Два расположења

• Сета

• Раздраганост

Солиста: Јована Лађевић

Радивој Лазић – Властимир Перичић
Два карактерна комада
• Романтична мелодија

• Концертантни капричо

Солиста: Александар Стојановић

Властимир Перичић
Песма и игра

Солиста: Александар Лазовић

Радивој Лазић – Властимир Перичић
Триптих моме оцу

• Носталгични валцер

• Епитаф

• Хумореска

Солиста: Александар Лазовић

Радивој Лазић – Властимир Перичић
Кончертино у ге-молу

Солиста: Александар Стојановић

Радивој Лазић – Властимир Перичић
Интродукција, тема, варијације

Солиста: Јована Лађевић

Радивој Лазић – Властимир Перичић
Романтични концерт у а-молу

• Allegro giusto

• Andante sostenuto

• Allegro giocoso

Солиста: Огњен Поповић

ОГЊЕН ПОПОВИЋ рођен је у Панчеву 1977. године. Након заврше-
ног основног и средњег музичког образовања у Музичкој школи „Јован Бан-
дур” у Панчеву, студије кларинета наставио је на Високој академији за музи-
ку у Штутгарту у класи проф. Улфа Роденхојзера, а затим дипломирао и ма-
гистрирао на Високој академији за музику у Минхену.

Као солиста наступао је са Камерним оркестром „Гудачи Св. Ђорђа”, 
Београдском филхармонијом, Симфонијским оркестром Радио-телевизије 
Србије, Минхенском филхармонијом, Европским камерним оркестром, 
Филхармонијом нација, Радио-оркестром Валенсије, као и са академским 
оркестрима из Минхена и Штутгарта. Као оркестарски музичар сарађивао 
је са оркестром Штутгарске опере, Немачке камерне академије из Нојса, 
Симфонијским оркестром из Пасауа, оркестром „Бруно Валтер” из Луксем-
бурга и другима. 

Међу бројним признањима које је добио за изузетне инте р претације, 
истичу се прва награда на такмичењу Феликс Менделсон у Берлину (1998), 
друга награда жирија и прва награда публике на Међународном такмичењу 
Музичке омладине у Београду (1997), као и учешће на Евровизији младих та-
лената Европе у Шпанији (1992). Од 2002. године Поповић је члан Београд-
ске филхармоније и члан Камерног ансамбла „Балканска камерна академија”, 
чији је и оснивач. Такође, Поповић је уметнички директор Фестивала ка-
мерне музике у Панчеву Classic fest. Предаје на Међународној музичкој ра-
дионици за дувачке инструменте у Тивту, а, такође, држи мајсторске курсе-
ве за кларинет у Немачкој, Шпанији и градовима Србије. Од 2007. године 
је гостујући доцент на Академији за камерну музику Villa Musica у Немачкој 
и професор кларинета и саксофона на Академији лепих уметности у Београ-
ду. Од 2010. године предаје на Факултету музичке уметности у Београду на 
којем је и докторирао 2012. године.

ЈОВАНА ЛАЂЕВИЋ започела је своје музичко образовање у нижој 
музичкој школи „Миодраг Васиљевић” у Бору, а наставила у средњој музичкој 
школи „Јосип Славенски” у Београду, у класи проф. Предрага Стефановића. 
Као солиста у камерним и оркестарским ансамблима, наступала је у сали За-
дужбине Илије М. Коларца, сали Београдске филхармоније, Народном по-
зоришту, Етнографском музеју и у другим салама широм Србије. Учествова-
ла је на бројним такмичењима на републичком нивоу, али и на такмичењима 
међународног карактера, на којима је освајала престижне награде. На 
овогодишњем Међународном такмичењу ,,Даворин Јенко” освојила је прву 
награду, те прву награду на Међународном такмичењу у Пожаревцу и 
Крагујевцу.

Од 2012. године је студент основних академских студија на Факулте-
ту музичке уметности у Београду у класи проф. Огњена Поповића.

АЛЕКСАНДАР СТОЈАНОВИЋ рођен је у Београду 1992. године. Сво-
је основно и средње музичко образовање завршио је у музичкој школи 
,,Јосип Славенски” у класи проф. Предрага Стефановића. На републичким 
такмичењима одржаним 2003, 2005. и 2011. године, као солиста, освојио 
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(1983–1985), диригент београдског Хора Абрашевић (од 1986), шеф-диригент 
Уметничког ансамбла Станислав Бинички (од 1988), уметнички руководилац 
и диригент Оркестра Jeunesses musicales (1981. и 1982), те диригент хора у 
оквиру Летње духовне академије у Студеници (1996. и 1997). 

Медаковић је био гост Фестивала камерне опере и балета у Оси јеку, 
Фестивала у Сарајеву, Фестивала „Мокрањчеви дани” у Неготину, Фестива-
ла у Верони, као и Фестивала савремене музике у Удинама.

Током каријере одржава професионалне контакте и сарадњу са низом 
истакнутих симфонијских оркестара, као што су Дрезденска филхармонија, 
Филхармонија „Игњац Падеревски” из Пољске, Сим фо нијски оркестар из 
Севиље, Македонском филхармонијом, Радио-орке стром из Варшаве и дру-
гима.

Ради као професор оркестра на Академији лепих уметности у Београ-
ду. Члан је Удружења музичких уметника Србије (УМУС).

УМЕТНИЧКИ АНСАМБЛ МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ „СТАНИСЛАВ 
БИНИЧКИ”, некадашњи „Београдски војни оркестар” (основан још 1899. го-
дине по наредби Краља Александра I Обреновића, а прво вођен диригент-
ском палицом Станислава Биничког), данас чине симфонијски и естрадни 
оркестар. Иако је у току дуге традиције постојања ансамбл мењао назив, 
организационе форме и структуру, његова програмска и уметничка мисија, 
која је остала непромењена, огледа се у неговању, подстицању и ширењу 
српског музичког стваралаштва. 

Поред учешћа на бројним музичко-сценским свечаностима и фестива-
лима у земљи и региону, попут БЕМУС-а, БЕЛЕФ-а, Фестивала „Мокрањчеви 
дани” у Неготину, „Нишке хорске свечаности”, „Мермер и звуци” у 
Аранђеловцу, „Велики школски час” у Крагујевцу, „Охридско лето”, Сплит-
ски фестивал, „Дубровачке летње игре”, оркестар је гостовао и у Белгији, 
Швајцарској, Аустрији, Бугарској, Чешкој, Словачкој, Пољској, Италији, 
Мађарској, Румунији, Немачкој и Русији.

Ансамблом су дириговали многи домаћи и инострани истакнути дири-
генти, као што су Михајло Вукдраговић, Оскар Данон, Живојин Здравковић, 
Младен Јагушт, Ангел Шурев, Крешимир Барановић, Само Хубад, Дејан 
Савић, Игор Маркевич, Ефрем Курц, Зубин Мехта и Владимир Чернушен-
ко, а као солисти наступали су Зденка Кунц, Бисерка Цвејић, Мирослав 
Чангаловић, Ружа Поспиш, Радмила Бакочевић, Павица Гвоздић, Игор Озим, 
Бранко Пајевић, Зденко Марасовић, Душан Трбојевић, Петар Тошков, Бру-
но Брун, Никола Каровић, Јован Ко лун џи ја, Живан Сарамандић, Јадранка 
Јовановић, Оливер Њего, Стефан Ми ленковић и други. 

Поред солиста и диригената из домена класичне музике, са Уметнич-
ким ансамблом МО „Станислав Бинички” наступали су и бројни истакнути 
драмски уметници, попут Мише Јанкетића, Петра Краља, Бориса Комненића, 
Љиљане Благојевић, Миленка Павлова, Иване Жигон, Тање Бошковић, Ми-
ленка Заблаћанског и многи други.

Музика коју изводи Уметнички ансамбл МО „Станислав Бинички” 
снимљена је на преко 300 грамофонских плоча, касета и компакт-дискова.

Вечерашњи концерт под називом Вече са кларинетом – Ауторско 
вече Властимира Перичића и Радивоја Лазића представља плод дугогодишње 
сарадње Властимира Перичића – композитора, музичког теоретичара, музич-
ког писца и музиколога и Радивоја Лазића – кларинетисте, педагога и компози-
тора. Истовремено, овај концерт представља и специфичан вид промовисања 
уметничке литературе за кларинет. Први концерт сличног карактера одржан 
је ове године у Љубљани, на Конзерваторијуму за музику и балет (Konservatorij 
za glasbo in balet – КGBL), 10. новембра 2014. године, када су студенти KGBL, 
уз клавирску сарадњу, извели девет композиција Властимира Перичића и 
Радивоја Лазића.

Поред остварења која су била на репертоару љубљанског концерта, 
почетком новембра ове године – Кончертина у ге-молу, дела које је Радивој 
Лазић компоновао у знак сећања на свог брата Стевицу, а које је било оба-
везни комад на такмичењу Лауреати Орфеја Музичке омладине у Београду 
(1998), затим Интродукције, теме, варијација, једног од најчешће извођених 
дела међу кларинетистима, јер се одликује богатством и разноврсношћу му-
зичког израза, те Романтичног концерта у а-молу, дела које је доживело 
велики број извођења у иностранству у аранжману за кларинет и клавир, 
али вечерас по први пут уз пратњу симфонијског оркестра – на вечерашњем 
концерту су се нашле и три краће (двоставачне) композиције – Из мог ин-
тимног дневника, Два расположења и Два карактерна комада – којима је 
као стваралачки импулс послужила мелодика српског музичког фолклора, за-
тим Песма и игра Властимира Перичића – дело првобитно настало у верзији 
за виолину и клавир, затим прерађено за виолончело и клавир, кларинет и 
клавир, а 1994. године и за кларинет и гудачки оркестар – као и Триптих 
моме оцу, дело у којем Лазић призива сећања на свог оца Лазара, чији жи-
вот и темперамент осликава у три става (Носталгични валцер, Епитаф и Ху-
мореска).

Сви оркестарски аранжмани вечерашњег концерта дело су компози-
тора Властимира Перичића.

ВЛАСТИМИР ПЕРИЧИЋ, композитор, теоретичар музике, музички 
писац, музиколог, редовни професор на Катедри за музикологију Факултета 
музичке уметности у Београду (Вршац, 7. XII 1927 – Београд, 1. III 2000). На-
кон завршене основне школе (1934–1938) и гимназије у Земуну (1938–1941), 
Перичић се уписао у Средњу музичку школу при Музичкој академији у Бе-
ограду, 1941. године. Студије на Музичкој академији започео је 1945, а ди-
пломирао 1951. године на Одсеку за композицију, у класи проф. Станојла 
Рајичића.

Након Другог светског рата радио је као приправник у При ро дња чком 
музеју у Београду (1945–1947), затим као наставник солфеђа и теорије музи-
ке у Музичкој школи „Јосиф Маринковић” у Београду (1949–1951), а потом и 
као професор теоријских предмета у Средњој музичкој школи при Музичкој 
академији (данас Музичка школа „Јосип Славенски” у Београду), у периоду 
од 1951. до 1955. године.
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Годину дана (1955–1956) провео је на усавршавању на Академији за 
музику и драмску уметност (Akademie für Musik und darstellende Kunst) y Бечу, 
у класи проф. Алфреда Ула, а затим присуствовао летњим курсевима за сав-
ремену музику у Дармштату (1956).

Године 1955. изабран је за асистента на Одсеку за композицију 
на Музичкој академији у Београду (данас Факултет музичке уметности), 1961. 
за доцента на Одсеку за музичку теорију, 1965. за ванредног, а 1988. годи-
не за редовног професора. Предавао је теоријске предмете (хармонију, хар-
монску анализу, контрапункт, музичке облике, анализу музичког дела, тон-
ски слог, познавање инструмената), а од1971. године првенствено Историју 
југословенске музике на Одсеку за музикологију.

Перичићева композиторска остварења су се махом кретала трагом 
хиндемитовске провенијенције, међу којима се издвајају: Гудачки квартет 
(1950), Сонатина за виолину и клавир (1951), Симфонијски став (1951), 
Fantasia quasi una sonata за виолину (виолу) и клавир (1954), Симфонијета 
за гудачки оркестар (1957), као и циклуси соло песама Ноћ без јутра (1959) 
и Градинар (1962–1964). 

Перичићева значајна вишедеценијска делатност на пољу писане 
речи о музици обухвата широк спектар радова, од сажетих приказа, пре-
ко теоријских списа различитог обима и намене, до монографија и лексико-
на. Као аутор монографија о Јосифу Маринковићу (1967) и Станојлу Рајичићу 
(1971) поставио је узорне музиколошке моделе, а међу делима којима је обо-
гатио нашу музичко-теоријску литературу издвајају се: Развој тоналног 
система (1968), Вишејезични речник музичких термина (1985; II издање 
САНУ – Завод за уџбенике и наставна средства, 1997) и Инструментални и 
вокално-инструментални контрапункт (1987).

Властимир Перичић добитник је више награда и признања, међу 
којима се издвајају друга награда на међународном конкурсу Giovanni Battista 
Viotti за Гудачки квартет, 1950. године и Награда Удружења композитора 
Србије за Симфонијету, 1959. године. За дописног члана САНУ, Одељења 
ликовне и музичке уметности, изабран је 1988. године.

Поводом обележавања 80 година од његовог рођења, 2007. године, 
у Музичко-информативном центру СОКОЈ-а у Београду, у сарадњи са Музи-
колошким друштвом Србије, отворен је део Легата Властимира Перичића.

РАДИВОЈ ЛАЗИЋ рођен је 1953. године у Кикинди. Након заврше-
не основне школе, два разреда гимназије и ниже музичке школе „Слободан 
Малбашки” у Кикинди, Лазић се уписује у средњу музичку школу „Исидор 
Бајић” у Новом Саду (1971), у класу проф. Михајла Келблија, а затим на Од-
сек за дувачке инструменте Факултета музичке уметности у Београду (1974), 
у класу проф. Бруна Бруна. Дипломирао је 1979. године у класи проф. Ми-
ленка Стефановића.

Педагошка каријера, коју је Лазић отпочео 1978. године у Музичкој 
школи „Коста Манојловић” у Земуну, где и данас ради, била је круниса-
на Похвалом за изузетне педагошке резултате током школске 1994/1995. 

коју му је „Савез друштaва музичких и балетских педагога Србије” доде-
лио 1996. године.

У сарадњи са композитором и музикологом Властимиром Перичићем 
компоновао је велики број дела за кларинет која се крећу у распону од по-
четничког до високог професионалног нивоа. Објавио их је у 22 књиге, међу 
којима се истичу: Учим кларинет, Распевани кларинет, Лаки кларинетски 
дуети, Ведри дани у музичкој школи, Велики мајстори за кларинет, Мла-
ди кларинетски виртуоз, Музицирамо са оркестром. Такође, издвајају се 
и књиге строго дидактичког карактера, као што су Вежбе скала и Мелодич-
не етиде с клавиром, али и Лазићева појединачна остварења, попут: Кончер-
тина у ге-молу, Интродукције, теме, варијација, Романтичног концерта у 
а-молу, Триптиха моме оцу, Два карактерна комада, Два расположења, Из 
мог интимног дневника и др.

Осим циља да унапреде процес образовања младих кларинетиста, 
композиције Радивоја Лазића пружају могућност и за откривање изражајних 
могућности кларинета, квалитета и лепоте његовог тона, регистарског бо-
гатства, као и могућности динамичког сенчења. О квалитету и иновативно-
сти музике настале из пера Радивоја Лазића најбоље сведоче речи Власти-
мира Перичића и Андреја Зупана: 

...Школе су систематичне, рационалне и поступне у распореду и 
дозирању градива. Свеске одају да су произашле из ауторове дугогодишње 
педагошке праксе, те постављају солидан темељ за даљи студиј инстру-
мента... (В. Перичић)

...Целокупна Инструктивна литература за кларинет коју је напи-
сао г. Радивој Лазић, дидактичким, методичким и професионалним при-
ступом, прати одговарајући ступањ корисника...У погледу садржаја, Ин-
структивна кларинетска литература, као и уџбеници Радивоја Лазића 
су модерни и врло иновативни. С дидактичког гледишта, написани су 
на темељима и потребaма савремене наставе. С методичког гледиш-
та треба нагласити да наводе ученике на властиту креативност, 
продубљују однос с инструментом, музиком, ствараоцем, вежбом и 
промишљањем... (А. Зупан)

ПАВЛЕ МЕДАКОВИЋ рођен је у Београду 1953. године. Након за врше-
них основних академских студија на Одсеку за дириговање (1978) у класи 
проф. Живојина Здравковића на Факултету музичке уметности у Београ-
ду,  најпре је магистрирао на Универзитету за музику и сценске уметности у 
Бечу, у класи проф. Карла Естерахјера (1982), а затим и на Факултету музич-
ке уметности у Београду у класи проф. Јована Шајновића (1990). Усаврша-
вао се у Француској код Пјера Девоа и у Немачкој код Сергија Челибидакија.

Своју диригентску каријеру започео је 1975. године у АКУД Бран-
ко Крсмановић, а исте године учествовао је и у оснивању Камерне опере 
у Београду. Као један од оснивача Младих филхармоничара Београда (да-
нас Филхармонија младих „Борислав Пашћан”) био је ангажован као аси-
стент Борислава Пашћана током 1978. и 1979. године. Такође, био је шеф-
диригент Симфонијског оркестра из Мостара и мостарског Хора Абрашевић 


