
 
СИМОН ТРПЧЕСКИ, клавир 
 
Пијаниста Симон Трпчески је изградио репутацију захваљујући свом моћном 
виртуозитету и дубокој експресивности, као и харизматичном сценском 
наступу. Његов продор на међународну сцену одиграо се пре двадесет 
година, у оквиру програма Уметник нове генерације Би-Би-Сија (BBC New-
Generation Artist). У досадашњем току каријере, Симон Трпчески је 
сарађивао са више од сто оркестара на четири континента и наступао на 
најпрестижнијим концертним сценама у свету.  
 
Међу бројним истакнутим диригентима са којима је делио сцену налазе се 
Лорин Мазел, Владимир Ашкенази, Марин Алсоп, Густаво Дудамел, 
Кристијан Мачелару, Ђанандреа Носеда, Василиј Петренко, Шарл Дитуа, 
Јакоб Хруса, Владимир Јуровски, Сузана Малки, Андрис Нелсонс, Антонио 
Папано, Роберт Спано, Мајкл Тилсон Томас, Габријел Бебешелеа и Дејвид 
Цинман. 
 
Симон Трпчески је остварио успешну сарадњу са дискографским 
компанијама као што су EMI Classics, Avie Records, Wigmore Hall Live, Onyx 
Classics и Linn Records за коју тренутно снима, што је резултирало великим 
бројем награђиваних издања, са репертоаром који укључује комплетна дела 
Рахмањинова за клавир и оркестар, клавирске концерте Прокофјева, као и 
остварења композитора као што су Пуланк, Дебиси, Равел. Нови компакт 
диск Симона Трпческог под називом Variations објављен је у пролеће 2022. 
и садржи интерпретације композиција Брамса, Бетовена и Моцарта.  

Рођен 1979. године, Симон Трпчески је дипломирао на Музичкој академији 
Универзитета Св. Ћирило и Методије у Скопљу, где је студирао у класи 
Бориса Романова. Посвећен ширењу македонске културе и уметности, 
иницирао је пројекат MAKEDONISSIMO како би публику широм света 
упознао са богатством македонске народне музике, у комбинацији са 
хармонским језиком и виртуозношћу инспирисаним савременом џез 
музиком. Овај пројекат је са великим успехом представљен и у Београду, у 
оквиру ЦЕБЕФ-ове сезоне уметничке музике, децембра 2018. године. Овај 
пројекат је такође снимљен за компанију Linn Records. 

Године 2009, Симон Трпчески је примио Орден председника за заслуге 
Македонији, а 2011. године је постао први икада добитник титуле „Народни 
уметник Македоније“. Био је Уметник нове генерације Би-Би-Сија од 2001. 
до 2003. године и добитник је награде за најуспешнијег младог уметника 
коју му је доделило Краљевско филхармонијско друштво из Лондона (УК) . 

 
 


