
 
 

САЛОМЕ ЖОРДАНІЯ (ГРУЗІЯ-США) 

член Журі І Міжнародного конкурсу імені Марії та Наталії Єщенко 

 

Саломе Жорданія – концертуюча піаністка, лауреат міжнародних конкурсів. 

Почала навчання у рідному Тбілісі. Ще у шкільні роки перемогла на 

Національному конкурсі піаністів Грузії, потім на Тбіліському міжнародному 

фортепіанному конкурсі та на VIII Міжнародному телевізійному конкурсі 

молодих музикантів у Москві. 

 

У перші роки своєї творчої діяльності Саломе отримала першу премію на 

Тбіліському національному конкурсі імені Шопена, а мер міста Тбілісі 

присудив їй спеціальний приз «Посол культури в Грузії». 

 

Саломе Жорданія продовжила навчання в Сполучених Штатах, здобувши 

ступінь бакалавра в Джульярдській музичній школі та ступінь магістра в 

Єльському університеті,  який закінчила з премією Чарльза С. Міллера як 

видатна піаністка. 

 

Дебютувала в Лінкольн-центрі, виконуючи «Світотінь» Джона Корільяно в 

рамках фестивалю AXIOM. Записала свій перший компакт-диск з "NAXOS" 

(п’єса для двох фортепіано з перкусією), написаною Мартіном Маталоном. 

 

Під час навчання в США пані Жорданія була нагороджена премією Норми 

Фішер на Міжнародному конкурсі Шревепорта Відемана;  лауреат конкурсу 

концертів із симфонічним оркестром Східного Коннектикуту; отримала 

третю премію на Міжнародному конкурсі піаністів імені Хосе Ітурбі, де 

отримала три додаткові спеціальні нагороди: за найкраще виконання 

Моцарта, найкраще виконання Шопена та найкращу інтерпретацію 

спеціально написаного для конкурсу твору. 



Володар премії Жоржа Цифри від Фонду Цифра у Відні (Австрія).  

 

Зовсім нещодавно вона стала переможницею всесвітнього конкурсу NY 

Concert Artists, в результаті якого дасть свій сольний  концерт у Берлінській 

філармонії. 

 

Саломея Жорданія виступала з сольними концертами, а також з оркестрами в 

Німеччині, Азербайджані, Вірменії, Іспанії, Австрії, Ізраїлі, Україні, Росії, 

Мексиці та США. 

 

SALOME JORDANІА (GEORGIA-USA) 

member of the Jury of the International Competition of Pianists named after 

Maria and Nataliуa Yeshchenko 

 

Salome Jordania – concert pianist, winner of international competitions. 

 

Began her studies in her native Tbilisi, Georgia. During her high school years, she 

won Georgia’s National Piano Competition, followed by Tbilisi International 

Competition and the Eighth International Young Musicians Television 

Competition in Moscow.  

 

During early years, Salome won first prize at the Tbilisi Chopin National 

Competition and the Mayor of Tbilisi granted her a special prize of “Cultural 

Ambassador to Georgia.” 

 

Salome continued her studies in the United States, earning her Bachelor Degree 

from The Juilliard School of Music and her Master’s degree from Yale University 

School of Music, graduating with the Charles S. Miller prize as a distinguished 

pianist. 

 

She made her Lincoln Center debut performing John Corigliano’s “Chiaroscuro” 

as part of the AXIOM Festival. And recorded her first CD with NAXOS, a two-

piano piece with percussion written by Martin Matalon. 

 

While studying in the US, Ms. Jordania was awarded the Norma Fischer Prize in 

Shreveport’s Wideman International Competition; became a laureate at the Eastern 

Connecticut Symphony Orchestra Concerto Competition; won the third prize at the 

Jose Iturbi International Piano Competition, where she was awarded three 

additional special prizes: for best Performance of W.A.Mozart, best performance 

of F.Chopin, and best interpretation of the commissioned piecе. 

  

Received the Georges Cziffra Award by the Cziffra Foundation in Vienna 

(Austria). 

 



 Most recently, she became a winner of NY Concert Artists worldwide competition 

and as a result, she will be giving her recital in Berlin Philarmonie. 

 

Salome Jordania has performed solo recitals as well as with orchestras in Germany, 

Azerbaijan, Armenia, Spain, Austria, Russia,  Israel, Ukraine, Mexico and the 

USA. 

 


