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НАГРАДА „СТЕВАН MOKРАЊАЦ“ ЗА 2008. ГОДИНУ
ЗОРАН ЕРИЋ: СЕДАМ ПОГЛЕДА У НЕБО за гудачки секстет
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Максимовић, председник, музиколози Ивана Тришић и Соња Маринковић и
композитори Ивана Стефановић и Милош Заткалик, узимајући у обзир педесет
четири композиције премијерно изведене на домаћим и страним подијумима у 2008.
години издвојио је у најужи избор четири композиције: Седам погледа у небо за
гудачки секстет и Између чинова, фарса-епизода за оркестар Зорана Ерића,

оперу

Маратонци Исидоре Жебељан и оперу Heart in the Plastic Bag (Срце у пластичној
кеси) Јованке Трбојевић. За награду „Стеван Мокарањац“, најпрестижније признање
за

композиторско остварење у нашој земљи, које се ове године додељује по

тринаести пут под покровитељством Министраства културе Србије, жири је већином
гласова дао предност делу ЗОРАНА ЕРИЋА Седам погледа у небо за гудачки секстет
и одлучио да оно буде добитник награде «Стеван Мокрањац» за 2008. годину.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Стваралаштво Зорана Ерића у протеклој години је пажњу музичке јавности
привукло двема изванредно занимљивим композицијама: оркестарском, Између
чинова, која је премијерно изведена на отварању 40. БЕМУС-а, и гудачким секстетом
Седам погледа у небо који је премијеру имао на 17. међународној трибини
композитора посвећеној форми минијатуре, а светска премијера била је у Лондону.
Жири је у ужем избору имао незахвалан задатак да издвоји само једну од ове две
композиције. Донета је одлука да награда „Стеван Мокрањац“ буде додељена
гудачком секстету Седам погледа у небо. Овај циклус минијатура плени својом
моцартовски једноставном лепотом и мајсторством композиционог писма, зналачким
владањем техником и медијем У њему Ерић остварује фасцинантну уравнотеженост
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форме саздане од крајње прочишћеног, на елементарну суштину сведеног
материјала. Звук гудачког ансамбла хармонично стапа иновативна звучна трагања са
типично ерићевским поигравањем са познатим моделима – динамично и статично,
хармонија, мелодија, ритам, тонска боја, крешендо и декрешендо. Средства су
подвргнута крајњој редукцији, огољена су, чиста, а затим амалгамисана на чудесан
начин – седам погледа доносе истинско небеско озарење.
Награда ће, по традицији, свечано бити уручена 13. новембра на отварању 18.
Међународне трибине композитора у Београду.

Председник жирија,

Рајко Максимовић,
композитор

