
 
 

Ростислав Йовчев е роден в София през 1961 г. Започва да учи пиано 
на 6-години при Маргарита Хлебарова, след което завършва СМУ 
“Любомир Пипков” в класа на Людмила Стоянова. През 1984 г. 
завършва Българска държавна консерватория (днес Национална 
музикална академия „Панчо Владигеров“) при проф. Атанас Куртев, 
след което и двугодишния майсторски клас. 

Лауреат е на редица български и международни конкурси: 
1-ва награда на националния конкурс “Св. Обретенов” – 1980 г.; 
3-та награда на международния конкурс в Салерно, Италия – 1981 г.; 
1-ва награда и наградата на СБК от националния конкурс “Карол 
Шимановски” – 1982 г.; 
3-та награда на Международния конкурс “Пилар Байона”, Испания -
1983 г.; 
Единствената награда от конкурса за най-добро изпълнение на 
испанска музика от курса в Сантяго де Компостела – 1984 г. 

 

През учебната 1992/1993 г. пианистът прави специализация в 
Кралската консерватория – Брюксел, по пиано /в областта на 
клавирния концерт/, камерна музика и съпровод на соловата песен. 
 

Ростислав Йовчев активно концертира като солист и камерен 
изпълнител не само в България, но и в Германия, Белгия, Испания, 
Полша, Унгария, Румъния, Хърватска, Кипър, Турция, Южна Корея, 
Тунис, Италия, Малта и др. Участва в най-престижни фестивали в 
България и чужбина – “Салон на изкуствата”, ”Софийски музикални 
седмици”, „Варненско лято“, ”Надежди, таланти, майстори”, „Дни на 
музиката в Балабановата къща“, “Аполония” (България), 
”Филармоника”, “Музикалният октомври в Картаген” /Тунис/ и др. 
Осъществява майсторски класове в България /Созопол, Шумен и 
Плевен/, Корея /Сеул/, Румъния /Яш/, Турция /Анкара /, Триест и 
Болцано/Италия/, Бирмингам /Великобритания/, Мелвил /САЩ/. 
Има многобройни записи за Радио София, Варшава, Берлин и 
Сарагоса. Има издадени компакт-дискове: изпълнение на солови 
творби на Андрей Стоянов, в камерен ансамбъл с виолончелиста 
Венцислав Николов /за “Гега Ню”/, флейтистката Ина Георгиева и 
корейския кларинетист Йо Янгде, с турската виолистка Бедиз Канъклъ 
(творби на азербайджанската композиторка Хатира Джафер). 
 

През 2002-2004 г., Ростислав Йовчев е преподавател по пиано във 
Висшия Музикален Институт – гр. Сус, Тунис. 
 

Бил е в клавирното жури на националните конкурси – “Св. 
Обретенов”, ”Класика и съвременост”, “Лист-Барток”, „Андрей 
Стоянов“, „Велики учители“, Албер Русел, Ем. Манолов `Гардън сити-
САЩ/ и конкурса за акомпанятори – Плевен. 
 

В последните години, програмите на клавирните му рецитали са 
изцяло тематично посветени на определени автори и епохи. 
Репертоарът му обхваща всички стилове и епохи, като в него влизат 
някои крупни и рядко изпълнявани творби – „Вариации по валс на 
Диабели“ от Бетовен, Голяма Соната от Чайковски, Сюита “Иберия” от 
Ис. Албенис, почти всички солови творби от Бела Барток, много 
български творби, сред които и Концерт за пиано и оркестър №4 от 
Панчо Владигеров и цялостен рецитал с бразилска музика. 
 

Носител на “Кристална лира” на Съюза на българските музикални и 
танцови дейци” в две категории – “Инструменталисти” и “Музикална 
критика”, за 2011 г. През същата година получава и “Златна лира” на 
СБМТД. 
 

През юни 2013 г., пианистът получава образователната и научна 
степен „Доктор“ с тема свързана с българската клавирна музика. 
 

Ростислав Йовчев е професор по пиано в Националната музикална 
академия “Проф. Панчо Владигеров” – София, а от май 2008 г. е 
ръководител-катедра “Пиано” към Теоретико-композиторския и 
диригентски факултет. 

 
 

 

 

 
 

 


