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Кучера, редовни је професор 

на Академији уметности 

Универзитета у Новом Саду. 

Дипломирала је на два 

одсека Академије уметности 

у Новом Саду: Одсеку за 

општу музичку педагогију и 

Одсеку за соло певање у 

класи проф. мр Вере Ковач 

Виткаи (1997, 1998.).  

Магистарске студије завршила је такође на Академији уметности у Новом Саду 2002. 

године у истој класи, а звање Мастера музичких уметности стекла је 2010. године. 

Титулу доктора наука стиче 2013. године на Интердисциплинарним и 

мутидисциплинарним студијама и истраживањима у оквиру Универзитета у Новом Саду 

(АЦИМСИ), а титулу доктора драмских и аудиовизуелних уметности 2018. године на 

Академији уметности у Новом Саду, Универзитета у Новом Саду. 

Бави се педагошким радом, концертним и оперским певањем, активно излаже на 

конгресима и конференцијама, водитељ је стручних семинара, бави се гласовним 

образовањем елитних вокалних професионалаца, члан је бројних струковних и других 

организација. Аутор је више стручних и научних радова као и књига: „Карактеристике 

гласа и методички приступи развоју гласа у функцији професионалних активности“ и 

„Моћ гласа“. Добитница је бројних награда и признања.  

Кроз заједничку сарадњу са мр Јеленом Симоновић Ковачевић изродили су се бројни 

уметнички пројекти.  Међу њима се издваја мултимедијални пројекат Ars e femmina 

(Девет Војвођанки, Писма далекој драгој и Новинари питају хероине), који је изведен 

као званични део програма „Нови Сад – Европска престоница културе 2022“ у оквиру 

програмског лука Хероине. Остали значајни ауторски пројекти ових уметница су: 

Бетовену у част – 250 година од рођења Лудвига ван Бетовена, Писма Европи, Марији 

Трандафил у част, Војводина се пева, Микрокосмос Војводине, Србија нас спаја и 

Музички мозаик. Ови пројекти су подржани од стране најугледнијих институција 

Републике Србије, као што су: Министарство културе и информисања Републике 

Србије, Покрајински секретаријат за високо образовање и науку, Покрајински 

секретаријат за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне 

заједнице, Градски секретаријат Града Новог Сада, Фондација Нови Сад 2022, Радио 

Телевизије Србије и Радио Телевизије Војводине.  

Поводом обележавања 250 година од рођења Бетовена, Радио Телевизија Србије је 

урадила емисију под називом Лудвиг ван Бетовен – Стих као инспирација, у којој су 

уметнице извеле кратак избор Бетовенових соло песама и говориле о изазовима 

извођаштва немачког лида. 


