Glasbena hiša Sankt Peterburga
Glasbena hiša Sankt Peterburga je bila ustanovljena februarja leta 2006 na pobudo Ministrstva
za kulturo Ruske federacije. Glavna naloga ustanove je podpora mladih ruskih izvajalcev, ki
začenjajo svojo solno kariero, njihova priprava na mednarodna tekmovanja in festivale. Posebna
pozornost je namenjena študentom in diplomantom konservatorij starih od 16 do 30 let – orkestrskim
solistom.
Pobudnik ustanovitve nove ustanove in umetniški vodja le te je znani violončelist in dirigent,
Narodni umetnik Rusije, profesor Sergej Roldugin, nekdanji vodja Državne konservatorije
Rimskega-Korsakova v Sankt Peterburgu. »Za uspešno umetniško dejavnost mlad izvajalec potrebuje
resno koncertno odgovornost, zato je srečanje z občinstvom – »najboljšim učiteljem« - je bistvena
razlika med izobraževalnim in javnim nastopom. Na takih nastopih mlad solist nastopa ne kot
učenec, ampak kot izvedenec, ki mora narediti pravi umetniški dogodek«, pravi Sergej Roldugin.
Udeleženci programov Glasbene hiše Sankt Peterburga nastopajo na najboljših koncertnih
prizoriščih Rusije, se usposabljajo na mojstrskih tečajih izjemnih mojstrov, pridobivajo izkušnje
igranja v simfoničnem orkestru. Vsi ti možnosti sta popolnoma brezplačni za mlade glasbenike.
Večino stroškov mladinskih projektov Glasbene hiše Sankt Peterburga pokrivajo pokrovitelji.
Od leta 2006 do leta 2014 že izpeljano 662 koncertov. Njihovi programi vključevali skoraj 1
500 nastopov v Rusiji in Evropi. Poslušalce že dobro poznajo nazive ciklusov koncertov: Mladi
izvajalci Rusije, Glasbena reprezentanca Rusije, Muzika zvezd, Reka talentov, Ruski torki; Ruski
četrtki, Veleposlaništvo umetnosti.
Glasbena hiša Sankt Peterburga se nahaja v edinstvenem spomeniku arhitekture – palači
velikega kneza Alekseja Aleksandroviča, brata cesarja Aleksandra III (Sankt Peterburg, brežina reke
Mojka, 122). V Angleški dvorani palače se izvajajo koncerte, drugi praznični prostori lahko vidite na
ogledih.
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. Leta 2015 geografija koncertov Veleposlaništvo umetnosti se znatno povečala za 35
držav – mladih solistov bodo gostili Azija, Severna in Južna Amerika, Afrika in prestolnice
evropskih držav.
Za več informacij obiščite spletno stran: www.spdm.ru

