Lesný roh a klavír: "Posolstvo majstrovstva" v Bratislave
25. mája, vo štvrtok, je "Posolstvo majstrovstva" v Bratislave. Petrohradský Dom hudby a
Zastupiteľstvo Rossotrudničestva v Slovenskej republike pozývajú na koncerty laureátov
medzinárodných hudobných súťaží Zachara Kacmana (lesný roh) a Aliny Fedosejevovej
(klavír). Mladí sólisti vystúpia na počesť Dňa slovanskej písomnosti a kultúry dvakrát
v jednom dni: o 10.00 hod.- v Hudobnej sále Konzervatória, o 17.00 hod. - v Ruskom centre
vedy a kultúry.
Obecenstvo počuje lesný roh, ktorý zriedkavo znie sólo. Zachar Kacman predvedie
Adagio a allegro R.Schumanna a Laudatio (Pochvalné slovo) Bernharda Krola. Po týchto
skladbách budú nasledovať Divertissement Jeana Françaixa a Vocalise Rachmaninova
v transkripcii pre lesný roh od Antona Usova.
Alina Fedosejevová prednesie klavírne Poémy Alexandra Skrjabina, virtuózna Etuda La
leggierezza» Liszta a 10 skladieb z baletu Romeo a Júlia Sergeja Prokofjeva.
Zachar Kacman, 29 rokov, narodil sa v Leninigrade. Je absolventom Petrohradského
konzervatória (trieda docenta Anatolija Čepkova). V roku 2016 se stal laureátom Celoruskej
hudobnej súťaže (Moskva) a víťazom Celoruskej hudobnej súťaže-festivalu Strieborné zvuky
(Petrozavodsk). Je členom Mládežníckeho orchestra Mariinského divadla opery a baletu. Od
roku 2016 sa zúčastňuje na programoch Doma hudby.
Alina Fedosejevová, 20 rokov. Narodila sa v meste Severomorsku Murmanskej oblasti. Je
študentkou Petrohradského konzervatória (trieda Petra Laula). Je víťazkou Medzinárodnej
hudobnej súťaže klavíristov Mozart (Taliansko, 2016), Medzinárodnej hudobnej súťaže
Crescendo (USA, 2017) a Medzinárodnej klavírnej súťaže (Paríž, 2017). Od roku 2015 sa
zúčastňuje na programoch Doma hudby.
Koncert o 10.00 hod.
Hudobná sála Bratislavského Konzervatória
Vstup je voľný.
Adresa: ul..Konventná, 811 03 Staré Mesto. Tel.: + 421 2 544 35 341
Koncert o 17.00 hod.
Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave
Vstup je voľný.
Adresa: Fraňa Kráľa 2. Тel.: +421-2/5262 5981
"Posolstvo majstrovstva" je unikátny projekt Petrohradského Domu hudby a Rossotrudničestva
(Russpolupráca), ktorý sa uskutočňuje od roku 2012 a zahrnuje pohostinské vystúpenia a
stretnutia čelných hudobníkov v Rusku a pohostinské vystúpenia mladých sólistov v Ruských
centrách vedy a kultúry v zahraničí.
Petrohradský Dom hudby je federálna kultúrna inštitúcia, ktorá bola zriadená v roku 2006 za
účelom prípravy mladých ruských hudobníkov k medzinárodným súťažiam a festivalom. Sídli
v paláci veľkokniežaťa Alexeja Alexandroviča na nábr. Rieky Mojky 122.
Umeleckým vedúcim je známy violončelista národný umelec Ruska profesor Sergej Roldugin.
Podrobné informácie sú na webovej stránke: www.spdm.ru

