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nastavna djelatnost 

kolegiji tijekom 2019./2020. 

Klavir obligatno I, II, III i IV 

Sviranje partitura II 

obrazovanje Sveučilišni diplomski studij klavira 

Sveučilišni poslijediplomski umjetnički specijalistički studij za 
izvođače (KLAVIR) 

usavršavanje  

područje 
umjetničko/znanstveno/stručno-
istraživačkog interesa 

klavir, klavirski duo, korepeticija 

 

popis umjetničkih radova kraći izbor koncerata 

• 13. studenog 2019., Osijek, Salon AUK-a/ 4. Festival 
Umjetnost i žena, koncert klavirskog dua (Mozart, 
Beethoven, Schubert) 

• 30. svibnja 2019., Slatina, Kino dvorana Slatina/ XXV. Dani 
Milka Kelemena, koncert klavirskog dua (Debussy, 
Čajkovski) 

• 25. travnja 2019., Osijek, Svečana dvorana AUK/ 4. Dani 
Julija Knifera, koncert klavirskog dua (Fauré, Ravel, 
Debussy) 

• 15. listopada 2017., Slatina, Hrvatski dom/ XXIII. Dani Milka 
Kelemena, koncert klavirskog dua (Ravel, Mendelssohn) 

• 12. travnja 2016., Pečuh (Mađarska), Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnáziuma, koncert klavirskog dua (Beethoven, 
Ravel, Saint-Saëns, Drakulić, Mendelssohn) 

• 12. studenog 2015., Pazin, Spomen dom - Dvorana Istra, 
koncert klavirskog dua (Brahms, Saint-Saëns, Ravel, 
Mendelssohn) 

• 05. studenog 2015., Sarajevo (BiH), Crkva Sv. Ante, koncert 
klavirskog dua (Brahms, Saint-Saëns, Ravel, Mendelssohn) 

• 24. svibnja 2014., Zagreb, Mala dvorana Hrvatskog 
glazbenog zavoda, solistički recital (Franck, Ravel, Skrjabin) 

• 01. srpnja 2013., Zagreb, Mala dvorana Hrvatskog 
glazbenog zavoda, solistički recital (Bach/Marcello, 
Schubert, Brahms, Schumann) 

• 14. ožujka 2013., Vukovar, Hrvatski dom, solist uz pratnju 
orkestra (Chopin: II. koncert za klavir orkestar u f-molu, op. 
21) 



• 08. ožujka 2013., Osijek, Hrvatski dom, solist uz pratnju 
orkestra (Chopin: II. koncert za klavir orkestar u f-molu, op. 
21) 

• 10. travnja 2011., Osijek, HNK, pijanist u ansamblu, 
(Praizvedba opere S. Drakulić: Kraljevi i konjušari) 

popis stručnih radova • redakcija notnog izdanja Sonate in Fa za klavir 
četveroručno Antuna Sorkočevića iz 1814. godine (ISMN 
979-0-9013679-0-6, CIP zapis u NSK br. 000961356) 

nagrade i priznanja u struci • III. nagrada i brončana medalja u kategoriji klavirskog dua 
na XXII. međunarodnom pijanističkom natjecanju „Camillo 
Togni“ (Brescia, Italija), prosinac 2010.  

• priznanje za izuzetan doprinos kreativnom oblikovanju 
umjetničkih projekata dodijeljeno od strane Vijeća UAOS, 
prosinac 2016. 

projekti / 

članstva u strukovnim udrugama HUOKU 

popis popularizacijskih radova / 

životopis u slobodnoj formi 

 
(r. 1981.) Diplomirao je klavir na Muzičkoj akademiji Zagreb 
gdje je u klasi red. prof. Đure Tikvice završio poslijediplomski 
specijalistički studij. 

Koncertira kao solist, korepetitor i član komornih sastava, a 
redovito surađuje i s orkestrom osječkog HNK (II. Chopinov 
koncert, praizvedba opere Kraljevi i konjušari…). Ostvario je 
zapažene izvedbe u 30-ak gradova u Hrvatskoj, Italiji, 
Mađarskoj, Sloveniji, Srbiji i Bosni i Hercegovini, a njegov širok 
repertoar čine djela skladatelja od baroka do suvremenika. 
Više puta je nastupio na festivalu Dani Milka Kelemena koji 
proteklih 20 godina okuplja vrhunske glazbenike iz cijeloga 
svijeta. Službeni je korepetitor Međunarodnoga pjevačkog 
natjecanja Lav Mirski u Osijeku od 2015. godine. U klavirskom 
duu s R. Karša, uz brojne nastupe, osvojio je 3. nagradu na XXII. 
pijanističkom natjecanju „Camillo Togni“ (Italija), a objavio je i 
redakciju Sonate in Fa za klavir četveroručno A. Sorkočevića 
(2017.). 

Od 2007. god. zaposlen je na AUK u Osijeku. 

poveznice https://www.linkedin.com/in/ivan-kar%C5%A1a-3b8073179/ 

 


