
Жени Захариева е родена в 

София. Завършила е Московска-

та консерватория „П. И. Чайков-

ски“. Специализирала е в Париж 

при проф. Пиер Санкан. Лауреат 

е на три международни конкур-

са: „Роберт Шуман“ - Германия, 

1966 г., „IX световен младежки 

фестивал“ - София, 1968 г., и „М. 

Лонг“ - Париж, 1969 г. Препода-

вател е по камерна музика и 

пиано в Национална музикална 

академия „Проф. П. Владиге-

ров“. 

Богата и внушителна е концертната дейност на Жени Захариева в Европа, Далечния Изток, 

Африка и Америка, с рецитали в прочути концертни зали като „Гаво“, „Корто“, „Равел“, „Форе“ 

(Париж), „Рахманинов“ (Москва), „Стейнуей“ (Ню Йорк), „Конгресгебау“, „Делидженция“ (Хага), 

,,Бьозендорфер“ (Виена), и като солист на симфонични оркестри, между които Резиденцие 

оркестър - Хага, Амстердамски филхармоничен оркестър, Руски симфоничен оркестър - Москва, 

Ню симфониета - Амстердам, Дойче щрайхер солистен - Берлин, Софийска филхармония и много 

др. 

Осъществила е европейската премиера на концерта „Америките” на композитора от САЩ Лало 

Шифрин със симфоничния оркестър на БНР под диригентството на автора - част от клавирния 

проект на Фондация „Стейнуей”, посветен на 500-годишнината от откриването на Америка. 

Изнася в Ню Йорк първия рецитал на специалния син концертен роял „Стейнуей” - модел 

„Рапсодия”, създаден по случай 100-годишнината от рождението Джордж Гершуин. 

Жени Захариева е инициатор за възстановяването на легендарното старинно пианофорте на 

Клара Шуман в Браницшлос - Германия, както и първият пианист, изнесъл концерт и записал 

компактдиск на този инструмент. За тази инициатива тя е наградена с орден от германското 

правителство. Германският запис беше откупен от американската фирма Heritage Society поради 

високия рейтинг в класацията на компакт-дисковете. Записът се разпространява в САЩ и Канада 

от 2000 до 2003 година. 

Жени Захариева е и активен камерен изпълнител. В състав на трио „Димитър Ненов“ с Ангел 

Станков и Н. Безпалов, както и в дуо с Ангел Станков са изсвирени интеграли на камерни опуси 

от Шуберт, Бетовен, Моцарт, Шостакович и др., както и на сонатите на П. Хаджиев. В трио 

„Интеграл" с партньори Райнер Веле - кларинет, и Димитър Пенков - виола, правят турне в 

Германия и Люксембург. 

Артистичен директор е на международните конкурси в София - „Музиката и Земята“ и „Албер 

Русел“, както и на международния конкурс „Й. С. Бах“ в Япония. 

Професор Жени Захариева е удостоена със следните звания и награди: Officier des Arts et des 

Lettres - 2007 г. на френското правителство, „Посланик на българската култура във Франция“, 

Почетна диплома от Японското правителство, „Златно перо“ – 2004 г., на Радио „ФМ Класик“, 

„Кристална лира” - 2003 г., за върхови изпълнителски постижения, „Златен век“ – 2012 г., на 

Министерство на културата, за принос към българската музикална култура и др. През м. януари 

2019 г. в резиденцията на японския посланик в София се състоя церемония по награждаването  ú 



с японски държавен Орден на Изгряващото слънце – Златни лъчи с лента, за нейния съществен 

принос за задълбочаване на взаимното разбирателство и приятелство между Япония и България, 

както и за разширяване на двустранните българо-японски връзки в сферата на музиката. 

„Много красиво изпълнение, в което Захариева ни поднесе богата звучност с вътрешни 

резонанси, с нюансирано и пеещо туше, с прецизна артикулация… Действие достойно за 

ръка на майстор!”  (В-к „Ла Републик”, Франция, 2001) 

„Пианистка от световна класа!… С тънък усет за колорит и артикулация…” 

(за Брамсовия концерт на 13 юли 2003)  (Сп. Musical Heritage Revue, САЩ) 

“Думата за подобно изживяване е само една – магия. И когато магията “се случи”, както 

стана на концерта на Жени Захариева, аплодисментите, колкото и да са възторжени, са 

само блед израз на неповторимото усещане за досег с голямото изкуство.” (Лили Крачева, 

сп. „Музикални хоризонти“, бр. 6, 2003) 

„Големият музикант е голяма личност! И точно това е ключът към енигмата на 

въздействието върху публиката, което в пълния смисъл на тези думи важи за световно 

известната българска пианистка Жени Захариева.” (Михаил Славов, в-к “Музика Viva”, бр. 8, 

2003) 

„Трите последни опуса на Брамс бяха представени от Жени Захариева като гравюри, 

съвършено изпипани, изляти... забележителна извисеност. Предаността и респектът към 

нотния текст се допълват от ярка сценичност – освободеност и въображение.“ (Ивета 

Грънчарова, БНР, програма „Хр. Ботев”, 19 юни 2003) 

“Беше като едно отвличане. Беше и като звезден час в Гайзендорфер Мюзик Салон. 

Изпълнение върху клавишите като прокламация на човешката същност, изкуството като 

послание за величието на Земното. Само неколцина пианисти-солисти в днешно време 

демонстрират това толкова ясно както българката Жени Захариева”. (Отвличане от 

“Steinway”-я, Жени Захариева гостува на Гайзендорфер Мюзик Салон) Kultur – Elbe – Elster, от Клаус 

Тренде, Германия, 2003) 


