
 

 

Биографија 

 

„Респектабилни пијаниста високог квалитета“ 

Кемал Гекић 

Универзитет у Мајамију, САД 

Мусашино Универзитет, Токио, Јапан 

 

„Музичар изузетне осетљивости и разумевања за финије уметничке нијансе“ 

Др. Стефани Зелник 

Универзитет у Канзасу, САД 

 

Маја Репић (клавир) је рођена у Новом Саду, где је дипломирала и магистрирала на Академији 

уметности, студирајући у класи пијанисте Кемала Гекића и проф. Светлане Богино, студента 

чувеног руског пијанисте Лева Оборина. Усавршавала се академске 2007/08 . године на 

Високој школи за Музику у Карлсруеу (Немачка) у класи проф. Др. х.ц. Кале Рандалуа, 

користећи престижну ДААД стипендију која јој је додељена од стране немачке владе. Музичке 

савете је примила од бројних еминентних пијаниста као што су: Мати Раeкалио, Лесли Хауард, 

Џероми Роуз, Јозеф Калихштајн, Ђерђ Шандор, Емануел Красовски, Фабио Бидини, Габријел 

Чодос, Стефан Шеја, Константин Богино, Алон Голдстајн, Нина Лелчук и многи други. 

У току нижег и средњег образовања, била је полазник специјалне групе за младе таленте при 

Академији уметности у Новом Саду под менторством пијанисте Кемала Гекића. Пет година је 

била питомац Фондације „Привредник“ , на чијим концертима често наступа пред Краљевском 

породицом Карађорђевић. Као најуспешнији питомац 1997. године добија признање од ЊКВ 

принца Томислава Карађорђевића. Повеља „Бели Анђео“ додељена јој је од Културног центра 

у Новом Саду, а друштво „ Митрополит Стратимировић“  је награђује клавиром за резултате 

постигнуте у музици 2007. године. 

Као солиста и камерни музичар наступила је на многобројним интернационалним музичким 

фестивалима попут: Музичког фестивала у Аспену, Интернационалног пијанистичког института 

и фестивала у Њујорку, Тел-хаи у Израелу, Таленти Европе у Тоскани, Музика без граница у 

Мађарској. Више пута је наступала у најзначајнијим дворанама у Србији: Београду (Коларац, 

Народно позориште), Новом Саду (Синагога, Градска кућа, Српско народно позориште, Студио 

М), Суботица (Градска кућа), Ниш (Дворана симфонијског оркестра). Такође наступа на 

концертним подијумима у САД, Мађарској, Италији, Израелу и Немачкој. Учествовала је уживо 

на програмима РТВ и РТС, и забележила низ снимака за национални радио и телевизију.  


