
Високи интелектуализам, бриљантна техника и оригиналност, истовремено суптилно лирска и 

моћно драматична звучања са безбројним алхемијским тонским нијансама, обезбеђују пијанисти 

Ратимиру Мартиновићу посебно место и статус међу уметницима своје генерације.  

Од најранијих дана бескомпромисно посвећен изврсности у музичком извођаштву, Мартиновић је 

прешао пут од младог талентованог пијанисте који се кроз године усавршавања у оквиру 

образовних институција, мајсторских курсева и концертних подијума широм планете, формирао у 

зрелог уметника карактеристичног израза, профила и концепта. 

 

 

 

Рођен у Котору, након класе Емилије Спосојевичеве, преко новосадских професора Фредерика 

Станковића и Арба Валдме, нашао је вишегодишњег педагога у Кемалу Гекићу, једном од највећих 

виртуоза данашњице. Иако репертоарски и изражајно другачијих усмерења, Мартиновић је код 

Гекића учио пуних седам година на Академији уметности у Новом Саду и Интернационалном 

универзитету Флориде у Мајамију (САД). Дипломирао је 1999. реситалом на ком је извео Бахове 

Голдберг варијаци-је, Шопенове Четири баладе, Бетовенову Хамерклавир Сонату и 

Прокофјевљеву Токату. Магистрирао је 2002. диригујући и свирајући дела Моцарта и Хајдна, уз 

целовечерњи Бахов реситал.  



Свестраност и несвакидашњост уметничке личности Ратимира Мартиновића не огледа се само у 

њего-вим репертоарским аспирацијама већ се рефлектује и у дијапазону његових деловања 

усмерених на унапређење музичке уметности на просторима са којих је потекао. Мартиновић је 

оснивач и директор једног од најугледнијих светковина уметничке музике на простору Балкана - 

фестивала КоторАрт у родном граду, у оквиру ког већ 18 година гостују најзначајнија имена из 

света музике. Штавише, фестивал често програмски реферира на бројне актуелне друштвене теме, 

које бивају испреплетане са музиком, творећи нова звучна сведочанства нашег доба. Мартиновић 

је активан и на педагошком плану - један је од најмлађих редовних професора у историји 

Универзитета у Новом Саду, имајући приви-легију да у својој класи од своје 24. године самостално 

формира генерације младих пијаниста.  

Принцип константног улагања напора да се делује изнад свих прихваћених, добро уходаних 

стандарда, временом је постао Мартиновићев лични и уметнички кредо који његова остварења 

уздиже, не ретко, у неслућене висине.  

Наступио је на преко 700 концерата, са преко 60 оркестара у Европи, Азији, Јужној и Северној 

Амери-ци у дворанама као што су Карнеги хол - Штерн аудиториум (Њујорк), Парк музике  (Рим), 

Рудолфинум и дворана Дворжак (Праг), Ориентал арт центар (Шангај), дворана Глен Гоулд 

(Торонто), Лисински  (Загреб), Арт центар (Сеул), Међународни дом музике (Москва) те у Токију, 

Санта Барбари, Лон-дону, Ванкуверу, Хелсинкију, Тубингену, Бразилији, Пекингу, Фукуоки и 

другде, широм света. Међу оркестрима са којима је свирао су и симфонијски оркестри Берлина, 

Истанбула, Мексика, Чешког радија, Тајланда, Хелсингборга, Пловдива, Београда или камерни 

оркестри Конзерваторијума Чајковски, Калин-јинграда, оркестар Виотти и бројни други. 

Мартиновић је чест гост жирија клавирских такмичења у Италији, Ве-ликој Британији, Јужној 

Африци, Турској, Немачкој, Хрватској као и водитељ мајсторских радионица клавира у Јапану, 

Португалу, САД, Пољској и другде. Снимио је три компакт диска, један са Голдберг Вари-јацијама 

Ј. С. Баха,  други са делима Баха, Моцарта, Шопена, Брамса и Прокофјева док  последњи са 

комплетним клавирским опусом Василија Мокрањца излази новембра 2019. године. 

 

Управо је Василију Мокрањцу (1923-1984.), једном од највећих композитора овог дела Европе, 

Мартиновић посвећен од 2016. године, чији је комплетан клавирски опус премијерно извео на 

готово тросатном реисталу у Београду исте године. Заједно са породицом Мокрањац, Мартиновић 

је оснивач и председник фондације Василије Мокрањац чији је циљ очување и унапређење 

оставштине великог композитора, као и пласман његове музике у регионалним и светским 

оквирима. До сада је већ реал-изована дигитализација целокупног Мокрањчевог клавирског 

опуса.  

 

“Изузетно оригинално читање и потентно интерпретирање партитуре Бетовеновог концерта које је 

целу дворану дословно подигло на ноге.”  

Тхе Yуцатан Тимес, Мексико, 2017. 

“…Мартиновић се прихватио невероватно тешког задатка…својим је реситалом начинио прави 

подвиг!” 



Политика, Београд, Србија, 2016. године 

“… Прави мајстори својих инструмената, изазвали су урнебесно позивање публике да се концерт 

настави додацима.” 

Класика. хр, Дубровник, Хрватска, 2016. 

“Уметник раскошног талента, изузетног израза, оригиналних идеја и супериорне уверљивости.” 

Ил Гиорнале ди Виценза, Вићенца, Италија 2014. 

“Мартиновић је подједнако стилски и технички прецизан. У њему смо имали заиста зрелог, 

комплетног, савршеног Уметника!” 

Рхеин-Нецкар-Зеитунг, Хајделберг, Немачка, 2014. 


