
 

КРАТКА БИОГРАФИЈА 

 

 

Драган Средојевић је један од најистакнутијих српских виолиниста млађе 

генерације, чије је умеће широко познато и високо цењено у целом свету. 

Рођен је у Ваљеву, где са шест година почиње да свира виолину  –  најпре као 

најмлађи полазник музичке школе “Живорад Грбић”, а касније и музичке 

школе “Мокрањац” у Београду. У истом граду започиње своје академско 

образовање на Факултету музичке уметности, у класи проф. Марије 

Јокановић, а наставља на московском Конзерваторијуму “П. И. Чајковски”, у 

класама проф. Марине Јашвили и проф. Едуарда Грача, где дипломира са 

највишим оценама за само три године.  

Након завршених студија у Москви, на позив маестра Валерија 

Гергијева, наставља своју каријеру као солиста једног од најпрестижнијих 

музичких колектива на свету – оркестра Маријинског театра у Санкт 

Петербургу, са којим остварује више од хиљаду наступа на најзначајнијим 

фестивалима и сценама широм света. Са само 25 година, као најмлађи 

концертмајстор, добија позив да води чувени Лондонски симфонијски 

оркестар, са којим снима за Би-Би-Си радио и концертира по Великој 

Британији и Европи. 

Наступа на водећим фестивалима и у најеминентнијим концертним 

дворанама света као што су: Карнеги Хол у Њјујорку, Сантори Хол у Токију, 

Бакингемска палата у Лондону, Европски парламент у Бриселу, Бољшој 

театар у Москви, Маријински театар у Санкт Петербургу, Ла Скала у 

Милану, Музикферајн у Бечу, Берлинска филхармонија, Париска 

филхармонија, Кенеди центар у Вашингтону, Волт Дизни Хол у Лос 

Анђелесу, Викторија Хол у Женеви, Тонхале у Цириху, Израелска Опера у 

Тел Авиву, Гастајг у Минхену, Национални аудиторијум у Мадриду, 

Краљевска Опера у Стокхолму, Палата лепих уметности у Мексику, 

Национални центар уметности у Пекингу, Национални центар уметности у 

Сеулу и тд. 



Драган Средојевић је свечано отворио 48. Музички фестивал БЕМУС у 

Коларчевој задужбини, изводећи концерт за виолину и оркестар Ј. Брамса, уз 

пратњу Симфонијског оркестра РТС под руководством Бојана Суђића. 

Концерт је био у директном преносу РТС. Међу бројним домаћим и 

иностраним признањима, истиче се такође награда “Београдски анђео” 

Министарства културе Републике Србије, за уметничку изузетност и велики 

допринос култури. 

Поред активне извођачке каријере, Средојевић је веома посвећен и 

педагошком раду кроз бројне радионице и мастеркласеве са младим 

талентима. Од 2018. године, предаје у звању асистента на Факултету музичке 

уметности у Београду, где je тренутно на последњој години докторских 

студија. 

Драган Средојевић наступа на реткој виолини француског градитеља 

Франсоа Липоа из 18. века, коју је добио на коришћење љубазношћу 

приватног колекционара. 

 


