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Наступом пијаниста Деане Патаковић и Небојше Максимовића у Народном позоришту у
Београду отворен је осми по реду „Шопен фест“ у организацији удружења Креартива из
Београда. Београдски Шопен фест је међународни фестивал посвећен пољском
композитору Фредерику Шопену, који промовише лик и дјело Пјесника клавира, као
једног од највећих композитора у класичној музици.

    

  

Патаковићева је премијерно извела композицију „Снови” Доминика Реа, а на репертоару
су, осим дјела Шопена, биле и „Српске игре” Тајчевића, „Румунске народне игре”
Бартока, као и фрагменти из свите „Ромео и Јулија” Прокофјева.
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Деана Патаковић је рођена је у Београду гдје је на Факултету музичке уметности
дипломирала и магистрирала у класи Мирјане Шуице Бабић, као студент генерације.
Усавршавала се у Лондону и Паризу. Добитница је многих значајних награда и
признања: Октобарска награда града Београда за младе, Смели цвет, Емил Хајек,
награда из фонда Јелене Павловић за најбољи дипломски концерт. Одржала је више од
600 солистичких концерата, а као солиста се представила са свим нашим реномираним
оркестрима (диригенти Јован Шаиновић, Ванчо Чавдарски, Станко Јовановић, Бојан
Суђић, Весна Шоуц, Павле Медаковић, Антон Колар). Наступала је на престижним
музичким фестивалима у Лондону, Молвену, Личфилду, Бирмингему, Норичу и
Единбургу, те у Француској, Италији, Швајцарској, Русији, Јордану, Еритреји и Кувајту.

  

Објавила је три компакт-диска са дјелима Скарлатија, Бетовена, Листа, Албениза,
Равела, Камбасковића, Бабића и њемачког филозофа Фридриха Ничеа.

  

Тренутно је професор клавира у Музичком центру Интернационалне школе у Женеви.
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  Небојша Максимовић извео је „Арабеску” и „Симфонијске етиде” Шумана, два ноктурнаШопена и „Сиве облаке” и „Заборављени валцер” Листа.  Небојша Максимовић је рођен је 1979. године у Београду и Дипломирао је на Факултетумузичке уметности у Београду у класи проф. Невене Поповић, а потом и магистрирао2004. године у истој класи са највишим оцјенама. Магистрирао је и на Академији „СантаСесилиа“ у Риму код проф. Серђа Пертикаролија 2006. године. Октобра 2009. године,докторирао је на Факултету музичке уметности у Београду у класи проф. НевенеПоповић одбранивши први умјетнички докторат на тој институцији.  Током школовања освојио је многобројне значајне награде у земљи и иностранству, међукојима се издвајају прве награде на такмичењима у Београду и у Нишу, две трећенаграде на међународном такмичењу у Риму (1995. и 1998.), специјална прва награда намеђународном такмичењу „Петар Коњовић“ у Београду 1997, трећа награда намеђународном такмичењу у Атини 1999, прва награда на међународном такмичењу ЕПТА2001. године у Београду, награда за најбољи концерт сезоне у Галерији САНУ уБеограду 2002. године, као и велики број других награда и признања у земљи ииностранству.  Одржао је више стотина солистичких реситала и наступао као солиста са оркестрима усвим значајним салама у Србији, Црној Гори, Републици Српској, Италији и Грчкој као ина фестивалима као што су „Бемус“, „А темпо“, „Димитрион“ у Солуну, „Опера Барга“ и„Вилијам  Волтон“ у Италији и многим другим.  Тренутно је ванредни професор клавира на Факултету музичке уметности у Београду.
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