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prof. Anna  

        Malikova 
 

Pianistka Anna Malikova se je rodila v Taškentu v 

Uzbekistanu. S svojimi prvimi urami klavirja je pričela 

pri prof. Tamari Popovich. Izobraževanje je nadaljevala 

na Centralni glasbeni šoli ter Konservatoriju Petra Iljiča 

Čajkovskega v Moskvi v razredu prof. Leva Naumova, 

kjer je leta 1991 uspešno diplomirala. Po končanem 

študiju je pričela koncertirati po številnih mestih 

nekdanje Sovjetske zveze (Moskva, Sankt Peterburg, 

Omsk, Baku). Sodelovala je s številnimi orkestri, kot so 

Ekaterinburg, Minsk, Nižni Novgorod, Kazan in 

Taškent. Kot nagrajenka pomembnih mednarodnih 

tekmovanj (Oslo, Varšava, Sydney) je prejela številna 

povabila za sodelovanje v orkestrih: Avstralski komorni 

orkester, Sydneyski simfonični orkester, Varšavska 

nacionalna filharmonija, Akademija sv. Martina na 

poljih, Bavarski radijski simfonični orkester in mnogi 

drugi. Leta 1993 je prejela 1. nagrado na prestižnem 

pianističnem tekmovanju ARD v Münchnu. Uspeh na 

tem tekmovanju ji je kot edini prvonagrajenki v 

obdobju zadnjih 12 let odprl vrata na mednarodne 

glasbene odre. Danes izvaja solistične recitale, sodeluje 

v različnih komornih zasedbah in nastopa z orkestri po 

vsej Evropi, Južni Ameriki, Daljnem in Bližnjem vzhodu. 

Kot članico žirij jo vabijo na različna mednarodna 

tekmovanja (Chopinovo tekmovanje v Moskvi in 

Pekingu, Vianna da Motta v Lizboni, tekmovanje 

Gyeongnam v Koreji, mednarodno Chopinovo 

tekmovanje v Varšavi, glasbeno tekmovanje Harbin na 

Kitajskem). Posnela je zgoščenke z deli pomembnih 

klavirskih skladateljev (Chopin, Schubert, Liszt, 

Šostakovič) ter pet klavirskih koncertov skladatelja 

Camilla Saint-Saënsa z Radijskim simfoničnim 

orkestrom iz Kölna pod taktirko dirigenta Thomasa 

Sanderlinga za katerega je leta 2006 prejela prestižno 

nagrado Classical Internet Award. Leta 2015 je v 

spomin na 100. obletnico Skrjabinove smrti posnela 

celoten opus njegovih klavirskih sonat. Od oktobra 

2018 je Anna Malikova zaposlena kot profesorica 

klavirja na Univerzi za glasbo in upodabljajoče 

umetnosti na Dunaju. 

 

 

 

 

 

Seminar je namenjen učencem, 

dijakom, študentom in profesorjem. 

 

Rok prijave do 1. 2. 2022 

 

http://www.kgbl.si/prijavnica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena učne ure 45 minut za aktivne udeležence  
je 60 € (za dijake KGBL 48 €). 
Cena seminarja za pasivne udeležence  
(celoten seminar) je 100 € oziroma 50 €  
za posamezen dan.  
 
Račun za plačilo boste prejeli po končanem 
seminarju na naslov, ki ga boste navedli ob prijavi. 
 
Dodatne informacije so na voljo po 
e-pošti: suzana.zorko@kgbl.si 

Potrdila o udeležbi na seminarju bo mogoče 
uveljavljati za pridobivanje točk na MIZŠ pri 
napredovanju v nazive; 1 točka za obisk 16 šolskih 
ur ali 0,5 točke za 8 šolskih ur. 
 
 

 

Obiskovalci morajo izpolnjevati PCT pogoj! 
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