
  

 

 

Сретен Крстић, виолина, је од 1980. године први концертмајстор Минхенске 

филхармоније, чији су шефови диригенти били С. Челибидаке, Џ. Ливајн, К. Тилман, 

Л. Мазел, а од 2016 В. Гергијев. Носилац је највиших награда на националним 
такмичењима, а на међународном такмичењу „Музичке омладине“ („Jeunesse 

Musicales“), у Београду, 1973. године, добија другу награду, а 1976. године, поред 

друге награде добија и специјалну награду за најбоље извођење дела Ј. С. Баха. 

  

У две сезоне, 1975. и 1977, наступао је као концертмајстор светског оркестра младих. 
Као солиста, наступао је са познатим диригентима, као што су С. Челибидаке, Џ. 

Ливајн, З. Мехта, Х. Вакасуги, Х. Штајн, В. Нојман, Д. Китајенко и други, као и са свим 

оркестрима некадашње Југославије. Свирао је у готово свим европским земљама, у 

Јапану, Америци и бившем СССР-у. 

  

Године 1985. основао је гудачки трио „Gasteig-Trio München“, а 1996. године оснива и 

„Филхармонијски гудачки секстет“, („Philharmonische Streichsextett“). Године 1999. на 

његову иницијативу основан је и камерни оркестар „Филхармонијски солисти“ 
(„Philharmonische Solisten“,) чији је уметнички вођа. Од 2011. ангажован је као стални 

концертмајстор и уметнички вођа „Загребачких солиста“. 

  

Снимао је за све радио и ТВ станице бивше Југославије, затим за Баварски радио, 

Западнонемачки радио, “BBC“ и Грчки радио (Солун). Остварио је трајне снимке за 



ПГП, „Thorofon“, „Arte Nova Classics“ и друге издавачке куће, а снимио је више 

компакт дискова, како солистичке, тако и камерне музике. 

  

Од 2007. па до 2010. године био је уметнички директор „Београдских музичких 
свечаности“ (БЕМУС). Био је и члан жирија на еминентним домаћим и 

интернационалним такмичењима. 

  

Поседњих година интензивније се бави и педагошким радом. Одржао је већи број 
мајсторских курсева за виолину, између осталих у Београду, Дубровнику, Љубљани, 

Валенсији и Француској. 
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