
 

 

Немања Егерић, клавир 

 

Основне и мастер студије завршава у класи проф. Мирослава Дацића на Факултету 

умености у Нишу, док је пост-дипломске студије завршио на музичкој академији Scuola di 

Musica di Fiesole у Фиренци у класи Бруна Канина (Bruno Canino). На Факултету музичке 

уметности у Београду под менторством проф. Маје Рајковић Немања брани своју докторску 

дисертацију под насловом Утицај религијског садржаја на интерпретацију дела 

„Двадесет погледа на дете исуса Оливијеа Месијана“: тумачење примене хришћанских 

симбола. 

Током и након школовања учествовао је на домаћим и међународним такмичењима 

где је освајао бројне награде од којих се извдајају: Лауреат IV међународног пијанистичког  

такмичења ULJUS (2017), Прва награда на међународном пијанистичком такмичењу 

Клавитас (2017), Лауреат такмичења за савремену музику ReConstruction 2 (2019.), Друга 

награда на такмичењу савремене музике INSAM у Сарајеву (2019). Од посебних признања 

истиче се награда Станојло Рајичић коју додељује Српска академија наука и уметности за 

најуспешнији концерт сезоне (2018/2019) галерије САНУ, док је 2020. године добитник 

годишње награде при фондацији „Музичке визије Ивана Јевтића“ за велики доринос у 

извођењу савремене музике и то за дело Двадесет погледа на дете Исуса Оливијеа 

Месијана, које премијерно изводи као српски пијаниста. У 2021. години клавирска катедра 

на Факултета музичке уметности у Београду, Немањи уручује годишњу награду „Невена 

Поповић“ за најзначајније уметничко остварење у 2021. години. 

Наступио је 2015. године са Нишким симфонијским оркестром као солиста у 

извођењу концерта за клавир и оркестар Мануела де Фаље (Manuel de Falla) Ноћи у 

шпанским вртовима под диригентском палицом Зорана Станисављевића у Нишу. Као 

солиста и камерни музичар концертира у Швајцарској, Италији, Македонији, БиХ, као и у 

свим престижним салама Србије. Наступа на домаћим и интернационалним фестивалима 

као што су Lucern Piano Festival (2019), Мusica al Ponte (2018), Piano City (2018), NIMUS (2020), 

CONVIVIUM MUSICUM (2018), BLISS (2017), 15. Интернационални фестивал „Петар 

Стојановић“ (2017). Као српски пијаниста премијерно је извео значајна клавирска дела 

Оливијеа Месијана, Лучана Берија, Ђерђа Куртага и Џонатана Харвија. Са пијанистом 

Стеваном Спалевићем 2015. образује клавирски дуо Стеван Немања са којим осваја 

престижне награде у категорији камерне музике (Лауреат Међународног такмичења 

Даворин Јенко 2016. године и Лауреат на 9. Ревији музичких талената у Великом 

Градишту, 2016.). Са истим саставом остварује сарадњу са перкусионистом Срђаном 

Палачковићем. Од 2019., Немања оснива дуо Syrinx са флаутисткињом Ангелином Николић. 

Поред академског школовања, своје знање је надограђивао усавршавајући се код 

еминентних пијаниста и педагога: Питера Хила, Момо Кодаме, Пјера Сублеа, Тамаре 

Стефановић и Александра Сердара. Од 2019. године запошљен је на Факултету уметности у 

Нишу као стручни сарадник. Свој репертоар углавном базира на новијој музици.  

 


