
 

 

Владимир Милошевић, пијаниста, један је од најзначајнијих уметника своје 

генерације. Године 2013. од стране Удружења концертних уметника из Њујорка, 

проглашен је уметником у успону.  

Дипломирао је и магистрирао на Факултету музичке уметности у Београду у класи 

проф. Невене Поповић. Усавршавао се на пијанистичкој академији „Incontri col 

Maestro" у Имоли (Италија) у класама Л. Бермана и М. Далбертоа, и у Паризу на „École 
Normale de Musique“. Похађао је курсеве код еминентних пијаниста З. Кочиша, Ф. Рене 

Дишабла, Н. Штаркмана, А. Вардија. Запослен је на Катедри за клавир Факултета 

музичке уметности у Београду у звању ванредног професора.  

Концертирао је широм Европе и света у центрима као што су Париз, Лондон, Берлин, 
Праг, Санкт Петерсбург, Беч, Тел Авив, Милано Лион, Ница, Казабланка, Маракеш као 

и у Бразилу; Порто Алегре, Пелотас и Сао Јосе дос Кампос. Као победник конкурса 

"Concerti in Villa" у Вићенци дебитовао је пред америчком публиком наступајући у 
чувеној дворани Карнеги Хол Њујорку. Концертирао је и широм Јужноафричке 

републике, као и у Аустралији.  

Редовно наступа и као камерни музичар са виолончелистом Драганом Ђорђевићем са 

којим је остварио низ успешних концерата на фестивалима у Србији и иностранству, 
где су имали веома запажене наступе на фестивалима као што су „Contemporary Piano 

Faces“ у Санкт Петерсбургу у концертној дворани Маријинског театра и фестивал 

„Вечери на Гричу“ у Загребу, те у Љубљани, Котору итд. Такође, наступа и са 

виолинистом Стефаном Миленковићем са којим је у прошлој години наступао на 

фестивалима у Хрватској, Босни, Италији и Србији. 

 



 

Сарађивао је и са члановима ансамбла „Ensamble Liaison“ из Мелбурна, као и са 

солистима као што су Роман Симовић, Јанош Балинт (флаута), Дејан Гаврић (флаута), 

Ериц Црамбес (виолина), Тим Хоугх (чело). Са француским пијанистима Мишел 

Далбертоом и Жан Бернар Помиеом и оркестром из Бретање извео је Моцартов 

троструки клавирски концерт на престижном фестивалу „Les pianos de nouveau siècle“ 
у Лилу, као и на фестивалу у Рену у Фрацуској. 

Добитник је бројних награда на светским пијанистичким такмичењима.  

Наступао је са бројним оркестрима, међу којима се издвајају Филхармоније из 

Кејптауна и Јоханесбурга, Београдска филхармонија, Симфонијски оркестар РТС, 
KwaZulu Natal филхармонија из Дурбана, Оркестар прашке опере, Симфонијски 

оркестар Театра Олимпико, Камерни оркестар „Душан Сковран“, Симфонијски 

оркестар „Camerata Serbica“ и други, као и са бројним еминентним домаћим и 
иностраним диригентима.  

Снимао је за радио и телевизијске канале у Јапану, Бразилу, Мароку, Канади, Пољској, 

Израелу итд. 

 

 

 

 

 


