Denis Matsuev – klavírní mág s „Ruskou
uskou duší”
Evropské turné listopad a prosinec 2018
Denis Matsuev “do třetice”:
etice”: Po úspěšných
úsp
evropských turné v roce 2014 a 2016,
oslavovaných s nadšením veřejností
ve
i tiskem, vrací se tento výjimečný
výjime
virtuos
v listopadu a prosinci 2018 do koncertních síní s celkem šesti klavírními recitály
v Německu, Belgii a České
eské republice.
Berin Art Management uvádí
Denis Matsuev ve Smetanově
Smetanov síni v Praze: pondělí, 10. prosince 2018 od 20:00
Matsuev se stal největším
tším virtuosemruské klavírní tradice a rychle se zařadil
za
mezi
nejvýznamnější
jší klavírní virtuosy své generace. Během
B hem nadcházejícího evropského
turné potěší
ší publikum díly od Beethovena, Rachmaninova a Čajkovského.
ajkovského.
V první části
ásti programu se Denis Matsuev ponoří
pono s vášnivým impulsem a
individuálním výrazem do emoční
emo
sféry „Bouře
e a vzdor“ počátku
poč
19. století
prostřednictvím sonáty d mollop. 31 č. 2 „Bouře“
e“ od Ludwiga van Beethovena,
inspirované legendou z dramatu
drama Shakespeara.
Druhá část večera
era je zcela věnována
v
melancholii
cholii a smutku „Ruské duše“ s jiskřivými
a třpytivými
pytivými arpeggio gis moll – předehra op. 32 č. 12 od Sergeje Rachmaninova,
následované„EtudeTableaux
EtudeTableaux“ č. 2 v a moll op. 39, přinášející osobní intimní zpěvní
zp
melodii.
V úžasném finále
le Denis Matsuev znovu předvede všechny své ohromující
hromující a brilantní
dovednosti
dnosti klavírního umění:
um
V jeho „Grand Sonata” v G dur op. 37
od P. I. Čajkovskéhoformálně
formálně a výrazověskládá velkou poklonu romantické sonátové
soná
architektuře.. Svátek pro všechny přátele
p
klavírní hudby!
Denis Matsuev – Termíny koncertů
•
•
•
•
•
•

Středa, 11. listopad 2018:
20
Čtvrtek, 22. listopad2018
2018:
Sobota, 8.prosinec, 2018:
2018
Pondělí, 10. prosinec 2018:
Čtvrtek, 13. prosinec 2018:
Úterý, 18. prosinec 2018:

Hamburk, Labská filharmonie
Berlín, Filharmonie
Antverpy, Queen Elisabeth Hall
Praha, Smetanova síň
Düsseldorf, Tonhalle
Mnichov, FilharmonieGasteig
Filharmonie

Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky:
stránky: www.berinart.com

