Млади руски виртуози ще свирят в столицата на България
На 17 и 19 май Санкт-Петербургският Дом на музиката и Россотрудничествови канят
в България на концерти от цикъла „Посолство на майсторството“. Лауреатите на
международни конкурси Иван Сендецкий (виолончело) и Андрей Телков (пиано) ще
свирят в София два пъти: на 17 май – в Националната музикална академия „Проф. Панчо
Владигеров“, на 19 май – в Руския културно-информационен център.
В Музикалната академия ще бъдат изпълнени виртуозни Сонати на Брамс, Менделсон и
Моцарт, както и „Нощният Гаспар“ на Равел – цикъл, смятан за едно от най-високите
постижения в световната музика за пиано. В Руския културно-информационен център
слушателите ще открият истински музикален калейдоскоп от популярна класика. Наред с
пиесите на Менделсон, Моцарт и Равел ще прозвучат виолончелните Вариации на
Мартинуи Паганини, както и пиесата „Хумореска в подражание на Албенис“ на Родион
Шчедрин, посветена на съпругата му, легендарната балерина Майя Плисецкая, която ни
напусна през май 2015.
Иван Сендецкийе на 20 години, роден е в Санкт-Петербург. Студент е в Петербургската
консерватория (в класа на професор Анатолий Никитин). Победител в Международния
конкурс „Кнушневицки“ (Саратов, 2014). Лауреат на международния конкурс „Янигро“
(Загреб, 2016 г.). Участник в програмите на Дома на музиката от 2012 година.
Андрей Телкове на 25 години, роден е във Воронеж. Докторант в Петербургската
консерватория (в класа на Заслужилия артист на Руската Федерация, професор
Александър Сандлер). Дипломант на Международния конкурс „Шуман“ (Германия, 2012
г.). Носител на Голямата награда на международния конкурс „Витола“ (Рига, 2013 г.)
Участник в програмите на Дома на музиката от 2011 година.
Концерт на 17 май
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Начало в 18.00, вход свободен.
Адрес: София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, 94. Тел.: +02/943-30-65.
Концерт на 19 май
Руски културно-информационен център в София
Начало в 18.30, вход свободен.
Адрес: София, ул. Шипка, 34. Тел.: +02/946-19-23.
„Посолство на майсторството“ е уникален проект на Санкт-Петербургския Дом на
музиката и „Россотрудничество“, който се осъществява от 2012 г. и включва изнесени
творчески срещи на водещи музиканти в Русия, както и гастроли на млади солисти в
Руските центрове за наука и култура зад граница.
Санкт-Петербургският Дом на музиката е федерална културнаорганизация, създадена
през 2006 г. с цел подготовката на млади руски музиканти за международни конкурси и
фестивали. Намира се в двореца на Великия княз Алексей Александрович на Мойка 112.
Художествен ръководител е известният виолончелист, Народният артист на Русия
професор Сергей Ролдугин.
Подробна информация на сайта: www.spdm.ru

