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Vjačeslav Grochovskij jr. se narodil v roce 1981 v Moskvě v rodině známého hudebního skladatele a 

dirigenta Vjačeslava Grochovského staršího.. Hudební školu moskevské konzervatoře a následovně 

hudební učiliště Moskevské konzervatoře absolvoval ve třídě docentky Věry Chorošiné, asistentky G. 

Neugauze. V letech 1995-1998 studoval V. Grochovskij na Univerzitě v San Antonio, Texas, USA. Od 

roku 1998 studoval na Hudební Akademii múzických umění v Praze ve třídě Profesora Mariána 

Lapšánského. V roce 2008 úspěšně obhájil doktorandskou diplomovou práci na stejné škole. Byl mu 

udělen akademický titul Ph.D. 

 

V roce 2000 vyhrál klavírní soutěž „Premio Gramsci“ v Cagliari, v roce 2003 pak získal 3.cenu na 

5.Mezinárodní klavírní soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních. 

 

Významná je rovněž spolupráce Vjačeslava Grochovského s orchestry Moskevského rozhlasu, 

Brněnského rozhlasu, Státního filmu, aj. V roce 2004 nahrál své první sólové CD se skladbami P. I. 

Čajkovského a M. P. Musorgského. Od roku 2007 nahrál ve spolupráci s Kocianovým kvartetem a 

dalšími sólisty celou řadu skladeb Eduarda Nápravníka pro Český rozhlas, mimo jiné klavírní kvartet, 

dvě klavírní tria, Sonátu pro housle a klavír, Španělskou svitu pro klavír. Působí rovněž v souboru „The 

40 Fingers“ – souboru čtyř klavíristů, zabývající se prováděním vážné hudby na 2 klavíry.Vjačeslav 

Grochovskij vede aktivní koncertní činnost, vystupoval například v Itálii, Francii, USA, Německu, České 

republice. 

 

Vjačeslav Grochovskij je rovněž prezidentem a uměleckým ředitelem Mezinárodního hudebního 

festivalu Eduarda Nápravníka. Od roku 2009 pracuje V. Grochovskij na Základní umělecké škole v 

Říčanech u Prahy, kde vyučuje hru na klavír. Od roku 2010 je Vjačeslav Grochovskij členem 

Mezinárodní hudební společnosti Antonína Dvořáka. V roce 2010 vyšla v Nakladatelství Hudební 

Akademie múzických umění v Praze kniha Vjačeslava Grochovského „Čeští hudebníci na Rusi“, která 

byla velmi příznivě ohodnocena, například časopisem „Hudební rozhledy“. Od roku 2011 působil V. 

Grochovskij na Hudební Akademii múzických umění jako pedagog na katedře klavírní spolupráce. Od 

roku 2012 je členem Eduard Nápravník Trio, společně s klarinetistou Felixem Slováčkem juniorem a 

violoncellistou Petrem Nouzovským. V roce 2013 natočila Česká televize dokument v rámci cyklu 

„Cizinec je našinec“, kde se mimo jiné věnovala uměleckému působení V. Grochovského v České 

republice.Od roku 2016 se Vjačeslav Grochovskij věnuje prezentaci Nápravníkova festivalu v zahraničí 

a pořádání recipročních koncertů.   


