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ПЕТАК

9. новембар 2018, у 18ч

ПРОГРАМ
Д. Шостакович: Клавирски квинтет
у ге молу, Оп. 57
Prelude: Lento
Fugue: Adagio
Scherzo: Allegretto
Intermezzo: Lento
Finale: Allegretto
Одломци из књиге „Писма стрељаних”
Квинтет Quintessenza:
Даница Дујаковић (клавир)
Ања Петковић и Дуња Петковска (виолине)
Милена Брзаковић (виола)
Ангелина Живковић (виолончело)
и
Никола Штрбац - затвореник
Бранко Жујковић - немачки официр

Клавирски квинтет Quintessenza, у саставу
Даница Дујаковић (клавир), Ања Петковић
и Дуња Петковска (виолине), Милена Брзаковић (виола) и Ангелина Живковић (виолончело), делује као студентски ансамбл две
године. Основан у склопу наставе камерне
музике на основним студијама извођачких
одсека ФМУ, квинтет је врло брзо превазишао уобичајени ниво студентског извођења
камерне музике, издвајајући се као један од
најквалитетнијих и најупечатљивијих ансамбала у својој генерацији. Њихова велика посвећеност и жеља за сталним усавршавањем,
не само у склопу редовне наставе, већ и кроз
мајсторске курсеве виолинисте Богдана Божовића, пијаниста Михаела Удеа и Сергеја
Сенкова, резултовала је успешним наступима на концертима у Београду и Новом Саду.
Прошле године су, као једини представници
ФМУ, номиноване и биле учеснице на мастеркласу камерне музике у оквиру Међународне летње академије Бечког универзитета
за музику и извођачке уметности ISA 2017,
који се одржава у Рајхенауу (Аустрија).
Културни елемент је организација основана у циљу буђења свести и љубави према култури,
њеном унапређењу и непрестаном развоју. У време када се заборављају најбитније ствари
и када се мењају приоритети, решили смо да се удружимо и тако сачувамо културу и њен
идентитет. Наше уметничко удружење основано је 2011. године и до сада смо остварили
на десетине културно-уметничких, донаторских и едукативних пројеката широм земље,
сарађивали смо са неким од најзначајнијих институција из области културе, међу којима
су Народно позориште, Народни музеј, Музеј града Београда, БИТЕФ, Фестивал монодраме
и пантомиме, Опера и театар Мадленијанум итд. Oрганизовали смо културне свечаности
на неким новим, неочекиваним местима, доносили културу на места на којима се најмање
очекује. Наши чланови и сарадници су млади људи, професионалци у својим областима,
који су желели да ураде бар нешто, нешто што је могуће и очигледно не тако тешко, а што ће
значити и нама самима, а и генерацијама које ће тек доћи. Ако свако допринесе бар мало,
остварићемо изузетне ствари!
Придружите нам се, хајде да остваримо бар мало. Тек један мали детаљ, један мали елемент,
који ће читавој слици дати бољи тон. Један мали елемент културе.
Тадија Милетић, председник организације
www.kulturnielement.org
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