Pražská konzervatoř
vás srdečně zve na

KLAVÍRNÍ RECITÁL

Marie GAMBARIAN
středa 21. listopadu 2012 v 19:00 hod.
Komorní sál Pálffyovského paláce, Valdštejnská 14

PROGRAM

W. A. Mozart

Sonáta C dur KV 545
Allegro
Andante
Rondo. Allegretto

S. Prokofjev

Sonáta č. 4 c moll op. 29
Allegro molto sostenuto
Andante assai
Allegro con brio, ma non leggiero

- - - -

F. Chopin

Sonáta h moll op. 58
Allegro maestoso
Scherzo. Molto vivace
Largo
Finale. Presto non tanto

Arménská klavíristka Maria Gambarian se narodila v Jerevaně v rodině slavného
chemika.
Již od útlého dětství prokazovala nevšední hudební
nadání, které rozvíjela od 11 let v Ústřední dětské
hudební škole při Moskevské konzervatoři. Na téže
škole pak pokračovala v řádném studiu ve třídě
profesora K. N. Igumnova, vynikajícího klavíristy
a pedagoga, který proslul světově uznávanou vlastní
metodikou klavírní hry. Studia ukončila v roce 1948
a na Moskevské konzervatoři zůstala další tři roky
jako umělecká aspirantka legendárních pedagogů
G. Nejgauze a L. Oborina, kteří přispěli významnou
měrou k
utváření jejího celkového profilu.
Následná dlouhotrvající umělecká i pedagogická
kariéra M. Gambarian zahrnuje stovky recitálů
a spolupráci s různými ansámbly a symfonickými
orchestry pod vedením proslulých dirigentů.
Absolvovala řadu turné v Rusku, Jugoslávii,
Švýcarsku, Francii, Španělsku, Anglii, Jižní Koreji, Japonsku, Izraeli a USA.
Maria Gambarian je známa také jako vynikající cembalistka, získala renomé vysoko
oceňovaného mistra ve hře i na tento nástroj.
Úspěšně kombinuje své hudební aktivity s pedagogickou činností (mnoho let
profesorkou Leningradské konzervatoře, v současnosti působí jako profesorka
Hudební akademie Gněsiných v Moskvě.
Velkou část svého repertoáru nahrála pro Moskevský rozhlas a různé nahrávací
společnosti.
Maria Gambarian je zasloužilou umělkyní Ruska, kde tento titul má stále svoji
uměleckou platnost.
Od roku 1996 pravidelně navštěvuje Prahu jako lektor Mistrovských klavírních kurzů,
které pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy.
V rámci svého současného pobytu v Praze, kdy je hostem Pražské konzervatoře,
uskuteční ještě prof. Gambarian v pátek 23. listopadu 2012 od 9:00 hod.
v Koncertním sále Pražské konzervatoře v její hlavní budově Na Rejdišti celodenní
masterclass, na kterém vystoupí studenti klavírního oddělení Pražské konzervatoře
a v sobotu 24.11.2012 zasedne jako předsedkyně v porotě mezinárodní soutěžní
přehlídky laureátů klavírních soutěží Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012, která
proběhne ve stejném sále od 10:00 hod.
Všechny tyto akce jsou volně přístupné studentům i pedagogům hudebních
uměleckých škol i široké veřejnosti.
Další informace o M. Gambarian naleznete ZDE.

