
Сања Луковац рођена је 1988. године у Крагујевцу, где стиче основно и средње музичко 

образовање у класи проф. Наталије Томић. Упоредо са тим, дужи низ година била је 

полазник припремне године за младе таленте при Академији уметности у Новом Саду, 

након чега уписује а касније и завршава основне и мастер студије у класи проф. Рите Кинке. 

Усавршавање наставља на специјалистичким студијама на Факултету музичке уметности у 

Београду, паралелно на одсецима за клавир и камерну музику. Докторирала је на ФМУ у 

Београду, на одсеку за камерну музику, а тренутно је на завршној години докторских 

студија, одсека за клавир, у класи проф. Дејана Синадиновића. 

Похађала је бројне мајсторске курсеве на којима је имала прилику да сарађује са 

еминентним клавирским педагозима: Арбо Валдма, Емануел Красовски, Дајан Андерсен, 

Александар Маџар, Рустем Хајрудинов, Јуриј Кот, и други. 

Добитница је великог броја награда на домаћим и интернационалним такмичењима. Као 

најзначајнија издваја се прва награда (лауреат) на међународном такмичењу Ella Philipp у 

Румунији (Темишвар) 2008. године -  троетапном такмичењу клавирских концерата. Осим 

тога, добитница је прве награде на такмичењу Меморијал Исидор Бајић, одржаном у Новом 

Саду 2004. године, као и треће награде на истом такмичењу одржаном 2006. године. У више 

наврата била је лауреат Републичког такмичења музичких и балетских школа Србије, 

Међународног такмичења пијаниста у Шапцу, Међународног такмичење Градус ад 

Парнасум у Крагујевцу, Такмичење младих пијаниста у Нишу, и многим другим. 

Наступала је у земљи и иностранству представљајући се публици реситалима, као солиста 

уз пратњу оркестра и као члан камерних ансамбала. Као солиста наступала је са оркестрима: 

Војвођански симфоничари, Камерата академика, Темишварска филхармонија Банатул, 

Симфонијски оркестар Српског народног позоришта у Новом Саду, Зрењанински камерни 

оркестар, Шлезингер. На тај начин остварила је сарадњу са диригентима: Франческо ла 

Векија, Георг Коштин, Жељка Милошевић, Саша Николовски Ђумар, Владимир Милић, и 

други. Упоредо са солистичком концертном активношћу, континуирано наступа и у оквиру 

различитих камерних ансамбала. Сарађивала је са Новосадским дувачким квинтетом, 

НОМУС Фестивалским квинтетом, виолинистом Робертом Лакатошем, кларинетистом 

Кристијаном Борошем, и др.  

Сања Луковац је запослена на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу где је 

тренутно у звању ванредног професора на Катедри за клавир (главни предмет).   


