
Становище 

 

от проф. Милена Куртева 
за 

доц. д-р Илия Николов Чернаев 
кандидат на конкурса за професор по пиано. 

 
Личността на Илия Чернаев е съчетание на 

музикално артистичен талант на най-високо ниво, с 
богати интелектуални заложби, оригинално мислене и 
широка обща култура. 

Проявите на това единство са високо 
професионалната му пианистично изпълнителска 
дейност, характерна със стабилност, богатство на 
репертоара и различни форми на проява. 

Награди на конкурси: Чехия- Усти над Лабем, 
Италия – Марсала, София- Шопен, Южна Африка –
Претория. 

Формация камерно дуо: Калтанисета – Италия, Рим 
– Италия, Токио – Япония, Гърция – Зайлер.  

Самостоятелни рецитали: В България, Полша, 
Гърция Италия, Южна Африка, Австрия, Испания и 
Швейцария. 

Солист на Софийска филхармония, Русенска 
филхармония, Варненска филхармония, Плевенска 
филхармония, Симфоничен оркестър на БНР, 
Симфоничните оркестри на Пазарджик и Разград, 
оркестър Симфониета - София, .камерен оркестър 
Добрич, Симфоничен оркестър на Клуж -  Румъния, 
оркестър на Република Южна Африка, Симфонични 
оркестри на Трансвал и Кейптаун, и др. 

 



От май 2013 до октомври 2016 - 8 концертни изяви - 
солист с оркестър, клавирно дуо и изпълнение на 
Бетовен, Бах и Шостакович. 

Впечатляващи са интереса и успехите на Чернаев в 
областта на клавирната педагогика. 

Работата му със студентите се характеризира с 
изключителна прецизност, точност и задълбоченост в 
спецификата на изпълнявания стил при активна 
творческа атмосфера в самия урок, благоприятстваща 
яркото и силно усещане на необходимото музикално 
артистично преживяване.  

Логично следствие са успехите на неговите 
студенти на международни и наши конкурси - в Тунис, 
Румъния, Португалия, Хонг Конг, Сърбия, Турция и 
Македония. 

Безспорно е и значението на провежданите от него 
майсторски класове по пиано във Виена - Австрия, Ниш 
– Сърбия и Лондон – Великобритания, представляващи 
признание за българската клавирна школа. 

В заключение - считам че цялостната творческа 
дейност на доц. Илия Чернаев е сериозен принос в 
националната ни култура. Предлагам убедено да му 
бъде присъдено академичното звание“ професор“. 

 
 
София, декември 2016 
 

Проф. д-р Милена Куртева 


