
Стеван Спалевић 

Рођен је у Нишу 1983. године. Одсек за клавир ниже и средње музичке школе завршио је у 

родном граду у класи проф. Милене Рајковић. Звање дипломираног пијанисте стекао је на 

Академији уметности у Новом Саду у класи проф. Светлане Богино док, 2018. завршава 

постдипломске студије на академији Scuola di Musica di Fiesole у Фиренци у класи италијанског 

музичара проф. Бруна Канина (Bruno Canino). Докторирао је на Факултету музичке уметности у 

Београду на тему Савремени приступ интерпретацији позног Бетовеновог клавирског опуса (оп. 

106, 109 и 126): пут ка веродостојном тумачењу уртекст издања под менторством проф. 

Александра Сердара и проф. Соње Маринковић 2020. године. Од јануара 2021. године се 

усавршава на Интернационалној Јохан Себастијан Бах Академији у Алтерштету у Немачкој.  

Од 2010. године редовно се усавршава на Интернационалној летњој академији Моцартеум и на 

једном од најчувенијих фестивала на свету (Salzburger Festspiele) у Салцбургу (Аустрија) где се 

едукује у виду предавања, семинара и концерата од стране најистакнутијих музичара 

данашњице. Усавршавао се на мајсторским курсевима еминентних пијаниста и педагога, као што 

су: Aндраш Шиф, Леон Флајшер, Паул Бадура-Скода, Бруно Канино, Дмитриј Башкиров, Карл-

Хајнц Кемерлинг, Стивен Бишоп-Ковачевић, Дмитриј Алексејев, Елисо Вирсаладзе, Малколм 

Билзон, Арнулф фон Арним, Роберт Левин, Жак Рувије, Алексеј Љубимов, Штефан Владар, 

Серђо Пертикароли, Константин Богино, Борис Романов, Арбо Валдма, Станислав Почекин, 

Феликс Готлиб, Јуриј Кот, Валериј Сигаљевич, Сергеј Маркаров и Владимир Огарков. 

Током школовања учествовао је на бројним такмичењима у својој земљи и иностранству где је 

освајао највиша признања: Лауреат такмичења Михаило Вукдраговић (Шабац, 2002. године), 

Лауреат конкурса ЕПТА-Скрјабин и Барток (Београд, 2005. год). Као члан клавирског дуа 

Стеван Немања проглашен је Лауреатом међународног такмичења Даворин Јенко у категорији 

клавирских дуа (Београд, 2016. год.) и освојио је I награду (100 поена) на 9. Ревији музичких 

талената (Велико Градиште, 2016. год.). 

Наступао је као солиста са Нишким симфонијским оркестром 2015, 2017 и 2018. године у 

извођењу клавирских концерата Л. В. Бетовена, В. А. Моцарта и Ј. Брамса са диригентима 

Свиленом Симеоновим и Ванесом Кременовић. Године 2015. дебитује као диригент 

симфонијског оркестра Аморосо и пријатељи на отварању фестивала Музички сусрети др Мира 

Ивановић у Народном позоришту у Лесковцу, а 2017. је наступио у Сали Нишког симфонијског 

оркестра са Градским камерним оркестром Царица Теодора као уметнички руководилац. 

Учесник је Националне концертне сезоне (2008/2009. године), одржавши концерте заједно са 

флаутисткињом Јеленом Јаковљевић. Наступао је у Шпанији, Немачкој, Аустрији, Италији, 

Бугарској, Босни и Херцеговини и Северној Македонији као и у градовима своје земље. Године 

2015. оснива клавирски дуо Стеван Немања са пијанистом Немањом Егерићем.  

Радио је као виши уметнички сарадник на катедри за дувачке инструменте Факултета уметности 

у Нишу. Значајна педагошка искуства стекао је радећи као асистент и демонстратор на катедри 

за клавир Факултета уметности Универзитета у Нишу, на Одсеку за музичку уметност на 

Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу и на департману за клавир 

Академије уметности Универзтета у Новом Саду. Ангажован је и на месту професора клавира у 

школи Фортепиано у Нишу. Од 2016. до 2019. био је ангажован на Одсеку за музичку уметност 

на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу као наставник клавира у 

звању – доцент. Од 2017. године запошљен је на катедри за клавир Факултета уметности у Нишу 

као наставник клавира у звању – доцент, а 2019. године такође је био ангажован у Музичкој 

школи Корнелије Станковић у Трстенику као наставник клавира. Школске године 2019/2020. 



поново је ангажован на на Филолошко-уметничком факултету Универзитета у Крагујевцу као 

наставник клавира у звању – доцент. 

 

 

 

 


