Klavirski večer v Ljubljani na dan Rusije
9 junija, v torek ob 18.00 Glasbena hiša Sankt-Peterburga in Rossotrudničestvo vabita v Ruski
center znanosti in kulture v Ljubljano, kjer se bo prvič odvijal koncert iz cikla koncertov
Veleposlaništvo umetnosti, posvečeni Dnevu Rusije. V prestolnici Slovenije bo nastopala mlada
solistka, lavreatka mednarodnih tekmovanj Varvara Nepomnjaščaja (klavir).
Boste poslušali Preljudiji Frederika Chopina, zaradi katerega je ta žanr se osamosvojil in vplival na
umetnost številnih glasbenikov. Za poslušalce bodo izvedeni dela Nikolaja Medtnera Štiri pravljice
in Sonata-spomin. Pravljica je bil eden izmed njegovih priljubljenih žanrov, njegova zmožnost
povedati celotno zgodbo v miniaturni igri pa je bila sorodna Chopinovi. Občinstvo bo poslušalo tudi
Sonato-spomin iz izjemne trilogije Pozabljene melodije, ki je preprosta, skromna in neverjetno lirična.
Koncert bodo zaključili odlomki iz baleta Ognjeni ptič Igorja Stravinskega. To mojstrsko delo, ki
izvira iz narodne folklore prineslo Stravinskemu slavo in je stalo začetkom njegovega sodelovanja z
Ruskim baletom Sergeja Djagileva.
Varvara Nepomnjaščaja (31 let). Rojena v Moskvi. Zaključila Moskovski konservatorij. Študentka
Visoke šole za glasbo v Hamburgu ter poučuje na Univerzi za glasbo in gledališče v Hamburgu.
Lavreatka Mednarodnega tekmovanja pianistov v Zagrebu (Hrvaška, 2011). Lavreatka festivala Praška
pomlad (Češka, 2011). Zmagovalka Mednarodnega tekmovanja pianistov Geze Anda (Švica2012).
Ruski center znanosti in kulture
Začetek ob 18.00
Prost vstop
Naslov: Ljubljana, Ciril Metodov trg 1
Telefon: +7 (386) 1 434-5998
Veleposlaništvo umetnosti – edinstven projekt Glasbene hiše Sankt Peterburga in Rossotrudničestva,
ki se izvaja od leta 2012 in vključuje vase izletna ustvarjalna srečanja vodilnih glasbenikov Rusije ter
koncertne ture mladih solistov v Ruskih centrih znanosti in kulture in v Evropi. Na Dan Russije
koncerti Veleposlaništvo umetnosti so načrtovane v Izraelu, Belgiji in Palestini.
Glasbena hiša Sankt Peterburga — zvezna državna kulturna ustanova, je ustanovljena leta 2006 z
namenom pripravljati mladih glsbenikov na mednarodna tekmovanja in festivale, nahaja se v palači
kneza Alekseja Romanova na naslovu Mojka 122.
Umetniški vodja - znani violončelist, Narodni umetnik Rusije, profesor Sergej Roldugin.
Za več informacij obiščite spletno stran: www.spdm.ru

