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III Festival Internacional de Piano de Oeiras
Programa

No desenvolvimento de uma parceria que permitiu, no passado, a realização do 
Festival “Música no Palácio” e a primeira edição do Festival Internacional de Piano de 
Oeiras em 2018, a Câmara Municipal de Oeiras e a Academia de Música Flor da Murta 
irão promover o III Festival Internacional de Piano de Oeiras. 

O Festival decorrerá de 7 de Julho a 2 de Agosto de 2020 no Auditório Ruy de 
Carvalho, em Carnaxide. O Festival trará ao Concelho de Oeiras alguns dos mais 
reputados pianistas da cena internacional, como Valentina Lisitsa, Jan Michiels, 
Grigory Gruzman e pianistas da nova geração como Angelo Arciglione e Teresa da 
Palma Pereira. 

Tal como nos outros anos o Festival é acompanhado de masterclasses destinadas a 
jovens pianistas e alunos avançados de escolas portuguesas e estrangeiras a serem 
realizadas no belo espaço do Palácio da Flor da Murta. 

Este ano, por ocasião dos 250 anos do nascimento de Beethoven, será atribuido um 
Prémio de “Melhor interpretação de obra de Beethoven” a um dos participantes nas 
masterclasses. Deste modo, o Festival Internacional de Piano de Oeiras visa 
encorajar a excelência do trabalho dos jovens pianistas, que estão agora a iniciar 
uma carreira, prestando um pequeno contributo à sua divulgação.

O Festival procura um efeito de vitalização cultural comunitária, para converter 
Oeiras num Concelho Cultural de Referência e superar a exclusão cultural a que 
muitos cidadãos continuam a estar sujeitos, proporcionando aos oeirenses, em 
especial, o acesso à grande música e aos grandes intérpretes e chamando ao 
Concelho todos os que procuram eventos musicais de qualidade em Portugal.

A Direção da Academia de Música Flor da Murta



Pursuing a partnership that previously made possible the Festival “Music in the
Palace” and the first edition of the Oeiras International Piano Festival in 2018, the 
City Hall of Oeiras and the Flor da Murta Music Academy will promote the III Oeiras 
International Piano Festival. The Festival will run from 7th July to 2nd August, 2020, 
in the Auditorium Ruy de Carvalho in Carnaxide.

The Festival will bring to the Oeiras Municipality some of the most renowned 
pianists, such as Valentina Lisitsa, Jan Michiels, Grigory Gruzman and young pianists 
as Angelo Arciglione and Teresa da Palma Pereira. 

As in other years, the Festival is accompanied by masterclasses for young pianists 
and advanced students of Portuguese and foreign schools, which will take place in 
the beautiful space of the Flor da Murta Palace. This year, on the occasion of 
Beethoven’s 250th birthday, a prize will be given to the “Best Interpretation of 
Beethoven’s Piece”, during the masterclasses. In this way, the Oeiras International 
Piano Festival aims to encourage the excellence of the work of young pianists, who 
are now starting a career, making a small contribution to its dissemination.

The Festival aims an effect of cultural community empowerment, to convert Oeiras 
into a Cultural Reference Council and overcome the cultural exclusion that many 
citizens continue to be subject to, in particular, providing the people of Oeiras with 
access to great music and great interpreters and calling to Oeiras all who seek 
quality musical events in Portugal.

The Board of Flor da Murta Music Academy

Program
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Notas:

A Sonata Kv 284, em Ré Maior, foi composta por Mozart em Munique, em 1775.
Esta obra, a sua sexta sonata, é particularmente interessante pelos andamentos atípicos que 

a compõem: a abertura apresenta uma escrita bastante operática mas, na forma, não se desvia 
de uma regular forma-sonata. Já como segundo andamento, Mozart, em vez de um 
Largo ou de um Adagio optou por compor um Rondeau en Polonaise, um andamento de 
dança com variações, ao qual se segue o momumental  Andante con variazione, 
um andamento de grandes proporções, em que Mozart exprime a variedade da sua paleta 
expressiva, um andamento com verdadeiro valor de peça autónoma.

“La soirée dans Grenade” é a peça central da trilogia “Estampes” (1903) de Claude Debussy. 
Debussy nutria um enorme fascínio por Espanha e pela música espanhola.  Anos mais tarde, 
viria a compor o prelúdio “La Puerta del Vino”, inspirado por um postal do Alhambra enviado 
pelo amigo Manuel de Falla. Debussy, curiosamente, nunca viria a conhecer Granada (e mal 
conheceu Espanha), mas deixou-nos esta peça que, com o característico ritmo de Habanera, 
a melodia de traços árabes e os acordes evocativos de guitarras nos transporta para 
a atmosfera de uma agradável noite de Verão em Espanha.

“Petruskha”, composto em 1910, foi um ballet de enorme sucesso, contrastando com a 
posterior “Sagração da Primavera”. É, originalmente, um ballet de 1 acto, que conta a história 
de amor e ciúme de três fantoches tendo, por herói trágico, o pobre Petruskha, que se 
apaixona pela Bailarina que, por sua vez, prefere o Mouro. Petruskha, ao enfrentar o Mouro num 
acesso de ciúme é morto, regressa como fantasma e volta a ser morto. 

Popular até aos dias de hoje, o bailado, que já contava com a presença do piano na versão 
orquestral, foi parcialmente adaptado (apenas três danças) por Stravinsky para 
o pianista Arthur Rubinstein, onze anos depois da sua composição. A beleza da versão original, 
dançada por Nijinsky, não se perde na tecnicamente desafiante versão para piano, 
que encanta com as melodias populares que se podem escutar por entre a textura orquestral 
que o compositor conseguiu preservar nestas três peças que, ainda que representem 
momentos distintos dentro do bailado, acabam por se completar como três andamentos 
de sonata.



Teresa da Palma Pereira
Depois de concluir a licenciatura na Escola Superior de Música de Lisboa 

com a classificação máxima, sob a supervisão da pianista Tania Achot, 
e o mestrado em performance de piano na Universidade Católica do Porto, 
com Filipe Pinto Ribeiro, continuou os estudos musicais no Koninklijk 
Conservatorium Brussel, com Jan Michiels, e em Madrid, com Claudio Mehner. 
Concluiu o doutoramento em 2015 com “Summa cum laude” na Escola das Artes 
da Universidade Católica do Porto, sob a orientação da pianista Sofia Lourenço 
e do compositor Paulo Ferreira Lopes.



É laureada em vários concursos nacionais e internacionais, incluindo os Concursos 
Internacionais “Maria Campina” e “Princesa Lalla Meryem”, e venceu o prémio
para atuar como solista com a Orquestra de Câmara de Bruxelas, atribuído 
em concurso do Koninklijk Conservatorium para estudantes de todos 
os instrumentos. 

Tem realizado, desde 2006, recitais em países como França, Holanda, Suécia,
Brasil e China, bem como nos principais festivais e palcos portugueses, 
incluindo “Os Dias da Música”, o Festival de Música de Sintra, o Festival “Música no 
Palácio”, em Oeiras, o Festival de Música de Mafra Filipe de Sousa, o Centro Cultural 
de Belém, o Auditório Ruy de Carvalho, o Centro Cultural de Cascais 
e o Centro Cultural Olga Cadaval, quer como solista quer com 
os principais maestros e orquestras portugueses.

É autora de uma dissertação de doutoramento sobre a obra do compositor 
Robert Schumann, editada em livro, prefaciado pelo Professor Mário Vieira 
de Carvalho, com o título “Carnaval de Schumann: Obra de Génio e Loucura”, 
em 2018, e conta já com quatro trabalhos discográficos, um CD com obras 
de Schubert e Schumann, intitulado “A Valsa Transfigurada”, um CD, gravado 
com a Orquestra do Norte, intitulado “Brahms: Concerto para Piano n.º 1”, 
o CD “Encontro”, com obras de Schumann e Mozart e, mais recentemente, 
o CD “Identidade”, com obras de Debussy, Prokofiev e Liszt.

Pianista de grande originalidade, Teresa da Palma Pereira tem-se dedicado, 
nos últimos anos, a um conjunto de projetos que visam levar a música erudita 
a novos públicos, realizando vários ciclos de recitais didáticos comentados, 
como “Comunicar com a música”, “Clássicos à solta” e “Clássicos para todos” 
e “Clássicos na Livraria”, na Fundação Portuguesa das Comunicações, 
no Palácio dos Aciprestes, em Linda-a-Velha, na Livraria “Ler Devagar”, 
em Alcântara, e em Oeiras, em bairros sociais e outros espaços públicos.

É ainda membro da direção da Academia de Música Flor da Murta 
e Diretora Artística do “Festival Internacional de Piano de Oeiras” desde 2018.



Biography
After finishing her studies at Escola Superior de Música de Lisboa with the 

maximum classification under the supervision of the pianist Tania Achot, 
and a master’s degree in piano performance at Catholic University of Porto 
with Filipe Pinto Ribeiro, she continued her musical studies at Koninklijk 
Conservatorium Brussel with Jan Michiels and in Madrid with Claudio Mehner. 
She obtained her PHD degree in 2015 with “Summa cum laude” at the Escola 
das Artes of the Catholic University Porto under the orientation of the pianist 
Sofia Lourenço and the composer Paulo Ferreira Lopes.

She won several national and international prizes, including “Maria Campina” 
and “Princess Lalla Meryem”, and performed as soloist with the Brussels Chamber 
Orchestra, as a prize of Koninklijk Conservatorium Brussel Competition for students 
of all instruments. She has played, since 2006, in countries as France, 
the Netherlands, Sweden, Brazil and China, as well as in the main Portuguese 
festivals and concert halls, including Dias da Música, Sintra Music Festival, Oeiras 
Festival “Music in the Palace”, Mafra “Music Festival Filipe de Sousa”, 
Centro Cultural de Belém, Auditório Ruy de Carvalho, Centro Cultural de Cascais 
and Olga Cadaval Cultural Center, as soloist and with the leading 
Portuguese orchestras and conductors.

She is the author of the book “Schumann’s Carnaval: work of genius 
and madness” and has recorded four CDs: “Waltz Transfigured” with works by 
Schubert and Schumann, one CD with Orquestra do Norte, entitled ”Brahms: Piano 
Concerto No. 1“, “Encounter”, with works by Mozart and Schumann and the most 
recent “Identity”, with music by Debussy, Prokofiev and Liszt.

Pianist of great originality, Teresa da Palma Pereira has been dedicated, in the last 
years, to a set of projects that aim to bring erudite music to new audiences, 
performing several cycles of commented recitals, as “Communication with music”, 
“Classics outdoors”, Classics for All” and “ Classics in the Bookstore”, at Fundação 
Portuguesa das Comunicações, Palace of the Aciprestes, in Linda-a-Velha, “Ler 
Devagar”bookstore, in Alcântara and in Oeiras social quarters and other public 
spaces.

She’s also the Artistic Director of the Oeiras International Piano Festival 
since 2018.
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Notas:

A “Davidsbündler” (Liga dos Amigos de David), que deu o nome às “Davidsbündlertänze”era, 
nada mais nada menos, do que uma liga imaginária, criada por Robert Schumann, 
de combatentes artísticos e intelectuais contra aqueles a que o compositor chamava
“Filisteus” (os destruidores da arte, segundo a visão de Schumann).

Esta monumental obra, composta em 1837, divide-se em 18 peças. Tal como o concerto 
para piano, entre outras, foi, segundo Schumann, inspirada pelo seu grande amor 
por Clara Wieck. Para além disso, o tema musical que lhe serve de base é retirado 
de uma das mazurkas de Clara.

Posterior ao “Carnaval” op, 9, as “Davidsbündlertänze” levam a um novo patamar 
o processo criativo de Robert Schumann, que atribui aos seus heterónimos, Eusebius 
e Florestan, a autoria das curtas peças de carácter que formam o conjunto 
(na primeira edição, as peças surgem marcadas com um E ou um F). 

Estas danças são, na realidade, variações de um único tema que, mais do que uma estrutura 
típica de dança (o nome “tänze” até é retirado pelo próprio compositor da segunda edição), 
espelham de forma bastante crua a alternância de humores tão característica da obra
para piano de Schumann.

As “Variações para o piano em dó maior sobre uma valsa de Anton Diabelli”, popularmente 
conhecidas apenas como “Variações Diabelli”, são uma monumental série de 33 variações, 
compostas por Beethoven em quatro anos (entre 1819 e 1823).

Na época, compor variações sobre um tema bastante popular era uma prática comum entre 
compositores, um exercício de criatividade e de virtuosismo técnico e, ao mesmo tempo, 
um motivo de disputa saudável entre os criadores que procuravam mostrar o seu talento. 
Beethoven aceitou o desafio ao compor esta série de variações, mas levou-o a um patamar 
nunca antes visto, pela complexidade e dimensão da obra criada, que transcende o carácter de 
mero exercício técnico e se revela um poderoso resumo dos processos de composição 
para tecla, desde o barroco, apontando, como vem a ser particularmente notório 
nas últimas sonatas e últimos quartetos, para um futuro do qual Beethoven 
foi o grande profeta.



Jan Michiels
Estudou com Abel Matthys no Conservatório Real de Bruxelas.
De 1988 a 1993, estudou na Hochschule der Künste, Berlim, sob a direção de

Hans Leygraf , onde foi premiado com uma distinção excecional para suas 
interpretações do segundo concerto de Bartók para piano e dos estudos de Ligeti.

Foi Tenuto-laureate em 1988; em 1989, ganhou o concurso internacional
E.Durlet. Em 1991, foi laureado do Concurso Internacional Rainha Elizabeth. 

Em 1992, foi galardoado com o prémio Jem / Cera para músicos e, em 1996, 
foi contratado como a estrela festival do Festival de Flandres. 

Foi também laureado com o “Gouden Vleugels / KBC Muziekprijs de 2006.
Jan Michiels é actualmente professor de piano no Koninklijk Conservatorium
Brussel, onde também regeu a disciplina de música contemporânea durante oito
anos. Realizou masterclasses em Londres, Murcia, Hamburgo, Oslo, Montepulciano,
Szombathely (Bartokfestival). Foi membro do júri em vários concursos 
(Bruxelas, Bolzano).



Obteve, em 2011, um doutoramento em artes (com a máxima distinção) 
através da performance de um “teatro dell’ascolto ‘, inspirado no’ New Prometheus”
de Luigi Nono.

Apresenta-se regularmente como solista ou com grupos de música de câmara
(o Piano Quartet “Tetra Lyre” e um duo de piano com Inge Spinette) em diversos
centros musicais da Europa e Ásia, com maestros como Angus, Asbury, Baudo,
Blunier, Boreycko, Edwards, Eötvös, Guerrero, Holliger, Latham-König, Kamu,
Märkl, Meylemans, Nézet-Séguin, Ono, Pfaff, Rahbari, Rundel, Soustrot, Stern,
Tabachnik, Tamayo, Zagrosek, Zender também em produções de dança de Anna
Teresa de Keersmaeker, Vincent Dunoyer e Sen Hea Ha.

O seu repertório vai desde Bach até ao repertório contemporâneo. Além de
muitas gravações de rádio, Jan Michiels também gravou vários CD com obras 
de A.O. Bach, Bartók, Beethoven, Brahms, Busoni, Debussy, Dvorák, Janácek, Liszt,
Rachmaninov, Ligeti, Kurtág e Goeyvaerts (tendo estes três últimos compositores
apreciado muito as suas interpretações).

O CD “Via Crucis” – um retrato de Liszt (Eufoda) - recebeu um Caeciliaprize
em 2002. Jan Michiels tem realizado vários ciclos completos em concertos: 
as sonatas de Beethoven, as obras para piano de Schoenberg, de Webern, de Berg,
de Debussy, de Bartók, de Janacek, de Ligeti e a música de câmara para piano
de Johannes Brahms.



Biography
Jan Michiels studied with Abel Matthys at the Royal Conservatory of Brussels.
From 1988 to 1993 he studied at the Hochschule der Künste in Berlin under 

the direction of Hans Leygraf - he was awarded an exceptional distinction 
for his interpretations of Bartók’s Second concerto for piano and Ligeti’s Etudes. 
He was Tenuto-laureate in 1988; in 1989 he won the international E.Durlet 
competition. In 1991 he was laureate of the international 
Queen Elizabeth - Competition. In 1992 he was awarded the JeM / Cera prize 
for musicians and in 1996 he was signed up as festival star of the Flanders Festival. 

He is also laureate of the ‘Gouden Vleugels/KBC Muziekprijs’ 2006.
Jan Michiels is currently active as piano professor in the Koninklijk 

Conservatorium Brussel, where he also led the class of contemporary music 
for eight years. He conducted masterclasses in London, Murcia, Hamburg, 
Oslo, Montepulciano, Szombathely (Bartokfestival). He is fellow in the ‘Platform’ 
(VUB-KCB/The Brussels Model) and prepares a doctorate in the arts with 
the ‘New Prometheus’ of Luigi Nono as a guide. 

He regularly performs as a soloist or with chamber music ensembles (a.o. the 
Piano Quartet “Tetra Lyre” and a piano duo with Inge Spinette) in several musical 
centres in Europe and Asia, with conductors such as Angus, Asbury, Baudo, 
Boreycko, Edwards, Eötvös, Märkl, Meylemans, Nézet-Séguin, Ono, Pfaff, 
Rahbari, Rundel, Soustrot, Stern, Tabachnik, Tamayo, Zagrosek, Zender - but also 
with dance-productions of Anna Teresa De Keersmaeker, Vincent Dunoyer 
and Sen Hea Ha. 

His repertoire reaches from Bach to today. Apart from his many radio recordings, 
he also recorded CDs with works from a.o. Bach, Bartók, Beethoven, Brahms, 
Busoni, Debussy, Dvorák, Janácek, Liszt, Rachmaninov, Ligeti, Kurtág 
and Goeyvaerts (these three last composers appreciated very much 
his interpretations). 

The cd ‘Via Crucis’ - a Liszt-portrait (Eufoda) - received a Caeciliaprize in 2002. He 
played different complete cycles: all Beethoven sonatas, all pianoworks of 
Schoenberg, Webern and Berg and the complete chamber music with piano 
of Johannes Brahms.
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A sonata Kv330 de Mozart é uma das mais populares sonatas de Mozart. Composta quando 
Mozart tinha 27 anos, constitui uma trilogia com as duas sonatas seguintes. É uma peça 
bastante agradável de ouvir, com o radioso tema em Dó Maior, e tem sido utilizada até 
em bandas sonoras de filmes ao longo das últimas décadas.

A sonata op. 13, “Patética”, de Beethoven pode ser considerada a primeira grande sonata 
de Beethoven. É, também, considerada por muitos, a sonata que profetiza o romantismo 
musical, pela sua intensidade dramática. Beethoven inicia a sonata de forma 
surpreendente, com uma abertura francesa, ao estilo barroco, um “Grave”, recurso nunca 
antes utilizado em composição. Na escrita do “Allegro” que se segue inova com 
os tremolos utilizados do princípio ao fim do andamento. O segundo andamento, 
com o seu lirismo, é das peças mais célebres e amadas da história da música clássica. 

A sonata termina com um dançante “Allegro Assai”, que utiliza como tema um motivo 
que vem do primeiro andamento, técnica pioneira, que Beethoven virá a repetir cada vez 
mais nas sonatas seguintes.

A segunda parte deste recital começa com a invocação da amada pátria Polónia, 
contida na música de F. Chopin. A primeira balada é uma das mais belas peças do compositor 
que, nas suas quatro baladas, deu largas à sua imaginação expressiva e virtuosismo 
numa forma musical que, pela liberdade, marca a ruptura com a rigidez das formas clássicas. 

As baladas de Chopin são, por muitos estudiosos, associadas a lendas bálticas mas, 
curiosamente, Chopin nunca assumiu nenhuma conexão programática, preferindo 
que o público se concentrasse somente na música. Já nas “Polacas”, 
peças que se distinguem pelo característico ritmo marcial,e, muito em particular, 
na Polaca em lá bemol Maior, “heróica”, Chopin pretendeu homeagear de forma 
mais objectiva os heróis polacos.

O romantismo de Liszt, que se segue, difere em tudo do de Chopin. Liszt nunca escondeu 
a vontade de desenvolver a componente virtuosística da escrita pianística como um valor 
em si mesmo. A sua grande inspiração foi o violinista Niccolò Paganini, que o motivou 
a escrever os “Grandes Estudos de Paganini”, variações sobre caprichos do compositor, 
em que se propôs o exercício de reproduzir no piano a habilidade técnica que as peças de 
Paganini exigem no violino. A técnica foi, sem dúvida, uma das obsessões de Liszt, 
que compôs mais séries de estudos, entre os quais os “Estudos de Execução Transcendente”. 
Esta série de doze estudos é dedicada a Czerny, professor de Liszt. 

Notas:



Os estudos conheceram três versões. Na segunda versão, Liszt quis aumentar ainda mais a 
dificuldade técnica. Já na terceira, pretendeu suavizá-la, tornando-os mais “tocáveis”. 
Os estudos distinguem-se, não só pelo virtuosismo, mas também pela musicalidade 
poética com que Liszt, que deu nomes a alguns deles, combina a dificuldade de excução.

As “Estações”, de Tchaikowsky, são, também uma série de doze peças, à semelhança 
dos “Estudos Transcendentais” de Liszt. Cada uma alude de forma poética a um mês do ano na 
Rússia. Apesar de compostas entre duas obras maiores do compositor, o Concerto n. 1 
para Piano e O “Lago dos Cisnes”, apresentam uma riqueza expressiva, que continua 
a encantar os intérpretes que a incluem no seu repertório como uma das obras predilectas 
da produção para piano de Tchaikowsky.

F. Gulda (1930-2000) foi um grande pianista e compositor que, em “Play Piano Play”, 
suite da qual ouviremos duas peças a terminar este recital, apresenta a síntese perfeita 
do seu muito particular pianismo, o domínio perfeito da técnica pianística clássica, 
com a imaginação que a linguagem do Jazz (Gulda foi um caso único de sucesso 
nos dois mundos) confere a um músico.



Grigory Gruzman
Nascido em São Petersburgo, frequentou a escola especial de música para

crianças altamente talentosas da Academia de Música de São Petersburgo. 
Durante a escola, ele apresentou-se mais de 300 vezes na sua cidade natal 
e noutras cidades da Rússia.

Completou os seus estudos na Universidade de Música de Jerusalém e, 
em seguida,com o Prof. Vitalij Margulis na Musikhochschule de Freiburg, 
onde obteve o diploma pela licenciatura e pelo exame de concerto. Gruzman 
ganhou um prémio, com distinção especial ,no Concurso Internacional de Piano 
em Monza (Itália) e em 1984 foi finalista no Concurso Internacional de Piano 
de Vercelli (Itália).



Como solista, músico de câmara (entre outros, como um membro do Trio
Shostakovich) e diretor de master classes internacionais, apresentou-se, em 1974
em quase todos os países europeus, no Extremo Oriente, Austrália, América Latina
e nos EUA mais de 1000 vezes. Em todos os lugares , os seus recitais foram
recebidos pelo público, imprensa e círculos profissionais com grande entusiasmo.
“Eu tenho esperado toda a minha vida por tal interpretação da Paráfrase 
de Rigoletto“, disse uma vez Herbert von Karajan que convidou Gruzman 
para Salzburg.

Os críticos internacionais repetidamente descreveram o trio de Shostakovich 
que ele co-fundou como um dos melhores conjuntos dos dias atuais.
Emissoras de rádio e televisão em todo o mundo transmitiram cerca de 100
das suas performances. Sua adaptação dos “Quadros de uma Exposição”, 
de Modest Mussorgsky, para o trio de piano, recebeu atenção especial 
em todo o mundo. 

Da mesma forma, o CD com os Études, Op. 10 e Op. 25 Frédéric Chopin 
(organophon 90,112) e seu CD com obras de Johann Sebastian Bach, George 
Gershwin e Friedrich Gulda (PianoPlay, organophon 90.126).

De 1998 a 2006, Gruzman trabalhou como professor na Universidade de Música
e Teatro de Hamburgo. Em 2006 ,foi nomeado professor da Universidade 
de Música Franz Liszt Weimar. Como pedagogo, Gruzman pode contemplar 
as realizações de muitos de seus alunos, que foram premiados em várias 
competições nacionais e internacionais. 

De 2005 a 2014, Gruzman foi presidente da Sociedade Internacional 
de Rachmaninov . Ele foi diretor artístico e presidente do júri de três competições 
internacionais de piano Rachmaninov para crianças e adolescentes
em diferentes faixas etárias. Gruzman é frequentemente jurado de várias
competições internacionais no estrangeiro. 

Desde 2006, é diretor permanente e presidente do júri do Concurso Internacional 
Liszt para Jovens Pianistas (a cada três anos em Weimar). Desde 2006 ,ele também 
atua como membro fundador do ensemble Trialogue Musical . 

Em 2013, Gruzman foi eleito por unanimidade diretor do Instituto de Instrumentos 
de Teclado na Academia de Música de Weimar.



Biography
Born in St. Petersburg, he attended the special school of music for highly gifted

children of the Academy of Music of St. Petersburg. During school, 
he has performed more than 300 times in his hometown and in other Russian cities.

He completed his studies at the University of Music in Jerusalem and then
with Prof. Vitalij Margulis at the Musikhochschule in Freiburg, where he obtained
his concert exam diplom. Grigory Gruzman won a special award at the International
Piano Competition in Monza (Italy) and in 1984 was a finalist at the Vercelli
International Piano Competition (Italy).

As a soloist, chamber musician (among others, as a member of the Shostakovich
Trio) and director of international masterclasses, he performed in 1974 in
almost all European countries, in the Far East, Australia, Latin America and in USA
more than 1000 times. Everywhere, his recitals were greeted by the public, 
the press and professional circles with great enthusiasm. “I have been waiting all my
life for such an interpretation of Rigoletto’s Paraphrase,” said Herbert von Karajan
once who invited Gruzman to Salzburg. 

International critics have repeatedly described Shostakovich’s trio that he 
co-founded as one of the best chamber music groups of current days.
Radio and television broadcasters around the world broadcast about 100 of
their performances. His adaptation of Modest Mussorgsky’s “Pictures 
of an Exhibition” for the piano trio received special attention worldwide. 



Likewise, the CD with the Études, Op. 10 and Op. 25 Frédéric Chopin (organophon 
90,112) and his CD with works by Johann Sebastian Bach, George Gershwin 
and Friedrich Gulda (PianoPlay, organophon 90, 126) were highly acclaimed.

From 1998 to 2006, Gruzman worked as a lecturer at the Hamburg University
of Music and Theater. In 2006, he was appointed professor of Franz Liszt Music
University in Weimar. As a pedagogue, Gruzman can contemplate the achievements
of many of his students, who have been awarded in several national and
international competitions.

From 2005 to 2014, Gruzman was president of the Rachmaninov International
Society. He was artistic director and chairman of the jury of three international 
Rachmaninov competitions for children and teenagers of different age groups. 
Gruzman is often the jury of several international competitions abroad.

Since 2006, he is permanent director and chairman of the jury of the Liszt 
International Young Pianist Competition (every three years in Weimar).
He is also a founding member of the Trialogue Musical ensemble.

In 2013, Gruzman was unanimously elected director of the Institute of Keyboard
Instruments at the Weimar Academy of Music.
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Goffredo Petrassi (1904 - 2003) e Mario Castelnuovo-Tedesco (1895 - 1968) representam 
duas figuras proeminentes no desenvolvimento da história da música italiana no século XX.

A Partita para piano de Petrassi (1926) é uma obra juvenil de grande interesse, uma vez que 
nos permite conhecer as influências estilísticas que caracterizaram os primeiros anos 
de formação musical de Petrassi. Dividida em quatro peças (Preludio, Aria, Gavotta, Giga), 
apresenta uma singular mistura de estilos e linguagens.

O Prelúdio recorda a magnificência tímbrica das aberturas de Lully, com escalas rápidas 
e brilhantes, seguidas de arpejos quebrados de grande efeito sonoro; a parte centrar também 
é interessante, evocando directamente o lirismo típico de Chopin. No segundo andamento, 
a Aria, permanece uma espécie de cantabile romântico, ainda que com uma certa influência 
da tradição popular das canções da região romana. A Gavotte (grotesco) utiliza 
uma linguagem mais moderna, que atesta como, já aos vinte e dois anos, Petrassi estava 
actualizado sobre algumas tendências contemporâneas. Neste caso, ele evoca 
o neoclassicismo de Stravinsky, especialmente na articulação, baseada na alternância entre 
legato e staccato, e no uso de dissonâncias não funcionais no discurso harmônico, 
determinado por uma intenção grotesca. A Giga é um exemplo típico de virtuosismo 
influenciado por Scarlatti, que apresenta uma característica particular: enquanto, por um lado, 
ainda mantém uma forte dependência de modelos do século XVIII, por outro, já se vislumbra 
a peculiar vitalidade motriz que encontraremos nos trabalhos subsequentes do autor.

Petrassi continuou a trabalhar nesta Partita, da qual retirou alguns temas para a  Partita para 
orquestra, uma peça que o projectou, com grande sucesso, na cena musical internacional.

Castelnuovo-Tedesco, compositor e pianista, nasceu em Florença numa família judaica 
italiana. Em 1939, por causa da perseguição anti-semita, mudou-se para os Estados Unidos, 

onde, em comum com outros compositores europeus no exílio, tornou-se compositor de filmes 
para Metro-Goldwyn-Mayer, fornecendo música para mais de 200 filmes de Hollywood. 

Ele era um compositor muito prolífico.

Notas:



A Suite ao estilo italiano, redescoberta e gravada em estreia mundial por Angelo Arciglione, 
foi composta nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial. Durante o conflito, a 
posição de Castelnuovo-Tedesco, exilado, tinha-lhe dado a desagradável aura de “Alienígena 
Inimigo”, como ele próprio conta na sua autobiografia: “é possível imaginar quão doloroso e 
humilhante isso foi para nós, refugiados, que tínhamos chegado a este país com um coração 
aberto e com a mais absoluta confiança! Entre as restrições impostas aos italianos residentes 
nos Estados Unidos contava-se a proibição de sair depois do toque de recolher à noite, 
a proibição do encontro entre compatriotas e, sobretudo, a proibição de deixar as suas casas 
por mais de 15 milhas [...]. Um clube de músicos (o Crescendo Club) a que eu pertencia, 
sabendo que eu não podia sair, mudou as suas reuniões e pequenas concertos para nossa 
casa.” Este clube incluia Jakob Gimpel, um pianista polaco, também de origem judaica, 
que emigrou para os Estados Unidos um ano antes de Castelnuovo-Tedesco, em 1938. Este 
grande virtuoso pediu ao compositor “uma Suite de danças antigas, mas estilizadas de uma 
forma moderna”, para começar os seus programas de concerto, e Castelnuovo-Tedesco 
escreveu-a para ele, em 1947, usando formas de dança italianas, para se distanciar da 
composição similar criada por Ravel (“Eu não queria escrever outro Tombeau de Couperin!”).

O virtuosismo pirotécnico da Suite no estilo italiano reflecte o extraordinário talento 
do pianista a quem foi dedicada e de qualquer um que tente tocar estas árduas danças, 
que começam com um Prelúdio em duas partes, cujo Ricercare meditativo apresenta um 
carácter animado, brilhante e brincalhão. A Gagliarda, nas secções extremas, preserva todo o 
orgulho rítmico da dança renascentista, que incluia saltos atléticos, aqui recriados pela 
sonoridade de piano robusta, por oitavas repetidas, e pela evocação tímbrica final da fanfarra, 
contrastando com uma curta secção central, mais fluida e cantabile. 

Na doce Siciliana, em sol menor, o teclado alude a diferentes timbres. Para definir a 
melodia dividida entre as duas mãos, o compositor usa acordes languidamente arpejados. 
Com a frenética Tarantella, a Suite termina com as acrobacias brilhantes dos trilos e com a 
ampla utilização da técnica da oitava (dupla, quebrada, repetida) cruzando todos os registos, 
num final esmagador e luminoso.

A segunda parte deste recital começa com o Intermezzo op. 118, n. 2, de Brahms.
No fim da vida, Brahms preferiu, em vez de se dedicar a obras de grande envergadura, 

como concertos e sinfonias, dedicar-se a ciclos de peças de carácter, com muito 
do espírito de dança ou melodia popular germânica, oferecendo-nos peças como 
esta que escutaremos antes das “Peças de Fantasia” op. 12, de Schumann.

As “Peças de Fantasia” op. 12 não são uma obra tão célebre como, por exemplo, 
a “Kreiseleriana” mas também se inspiram nos escritos de E.T.A Hoffmann e, 
na sua frescura e jovialidade, já podemos escutar um pouco daquilo que Schumann viria 
a desenvolver radicalmente em obras posteriores, a dicotomia musical entre 
os seus heterónimos, Eusebius e Florestan.



Angelo Arciglione
O pianista italiano Angelo Arciglione, elogiado pelo público e pela crítica 

pelas suas interpretações sensíveis e pelo seu toque requintado, tornou-se 
internacionalmente conhecido ao ganhar grandes prémios em numerosos 
concursos internacionais de piano, incluindo o Concurso “San Marino” de 2012, 
a Competição “San Antonio” (Texas) de 2012, a Competição “Hilton Head” 
de 2010, a Competição “Scriabin” de 2010 em Grosseto, o “Prémio Schumann” 
de 2010, a Competição “Porrino” de 2010 em Cagliari, a Competição “Iturbi” 
de 2008 em Valência, a Competição “Pozzoli” de 2005 em Seregno.



Já actuou em importantes locais internacionais e festivais de renome, incluindo 
o Auditório Parco della Musica em Roma, Festival dei 2 Mondi em Spoleto, Teatro 
Verdi em Pisa, Accademia Filarmonica di Bologna, Teatro Lirico em Cagliari, Centro 
Studi Musicali F. Busoni, Auditório San Barnaba em Brescia, Festival Dino Ciani 
em Cortina d’Ampezzo, Accademia Musicale Chigiana em Siena, Teatro Orfeo 
em Taranto, Festival Aosta Classica, Teatro Verdi em Salerno, Festival Internacional 
de Piano de Miami, Gasteig em Munique, Steinway Hall em Londres, Palau de la 
Musica em Valência, Teatro Governador Pedro Ivo no Brasil, Shanghai Oriental 
Art Center, Hamamatsu Concert Hall e Sendai Grand Hall no Japão, 
Unisa na África do Sul.

Arciglione apresenta-se, frequentemente, em muitas transmissões de televisão 
e rádio na Itália, Espanha, Estados Unidos, Brasil, Japão e África do Sul. 
Em 2004, foi convidado do prestigiado Concurso Internacional de Composição 
“2 agosto” em Bolonha para estrear o novo trabalho de Eddy Serafini 
“Movimento concertante In antiqua silva obscura...” com a Orquestra Sinfônica 
de Emilia Romagna “Arturo Toscanini”. Em 2006, participou na série 
dos Concertos completos de Mozart para piano e orquestra com um conjunto 
de câmara da Orquestra Filarmónica de Berlim no Festival Opera Barga.

Desde há vários anos que se dedica à investigação, com particular atenção 
à música do século XX, uma atitude já manifestada em 2013, quando ganhou 
o 1º Prémio no Concurso Internacional de Música Contemporânea “Mencherini” 
em Cagli. A sua paixão pela música italiana do século XX levou-o a redescobrir 
e gravar repertórios raros. Em 2018, por ocasião do 50º aniversário da morte 
do compositor florentino Mario Castelnuovo-Tedesco, foi lançado o CD monográfico 
“Exotica” (selo Digressione Music) dedicado a ele: uma gravação de estreia mundial 
das suas páginas inéditas para piano solo e para violino e piano. 



O álbum obteve críticas entusiásticas e deu origem a um extenso projecto 
de gravação. 

Os manuscritos inéditos das composições de Castelnuovo-Tedesco, 
redescobertos por Angelo Arciglione, serão publicados pelas Edições Curci. 
Também em 2018, apresentou na Rússia o Fantasia e os Concertos para piano 
e orquestra de Giorgio Federico Ghedini, de audição rara, com a Orquestra 
Filarmónica do Estado do Cáucaso do Norte.

Angelo Arciglione também tem um grande interesse pela música de câmara. 
Colaborou com o “Ensemble Le Musiche” de Simone Bernardini, com as cantoras 
Laura Polverelli e Raffaella Lupinacci e com as violinistas Alissa Margulis, 
Maria Kouznetsova, Anna Mazor, Silvia Mazzon e Caroline Loeffler na interpretação 
de Sonatas completas para violino e piano de Mozart (2006) e Beethoven (2007) 
em vários locais de Itália.

Nascido em Acri em 1982, Arciglione estudou com Maria Tipo e Elisso Virsaladze 
na “Scuola di Musica di Fiesole” (Florença) e obteve um Mestrado em Música 
com distinção no Conservatório de Música de Siena. A sua formação artística 
foi também enriquecida pelas masterclasses de Pietro De Maria, Boris Berezovsky, 
Alexander Lonquich, Boris Petrushansky, Boris Berman, Fou Ts’ong, Dmitri Bashkirov 
e Lilya Zilberstein. Ele também se formou summa cum laude na “Accademia di Santa 
Cecilia” em Roma.



Vive em Florença. Às intensas funções de concertista, acrescenta um intenso 
trabalho na área do ensino, com cursos e masterclasses em Conservatórios 
de Música em Itália e Instituições Internacionais de Música. Atualmente, 
é professor de piano no Conservatório de Música de Modena. 

Recebeu o Prémio de Ensino em muitos concursos de música graças 
aos numerosos êxitos alcançados pelos seus alunos e é, frequentemente, convidado 
a fazer parte do júri em prestigiados concursos nacionais e internacionais. 

Desde 2013, é o fundador e diretor artístico do “Campus Musica Acri” 
(masterclasses de verão e festival), na Calábria.



Biography
Praised by audiences and critics for his sensitive interpretations and refined touch, 

the italian pianist Angelo Arciglione came to international attention 
by winning major prizes at numerous international piano competitions, including 
the 2012 “San Marino” Competition, the 2012 “San Antonio” (Texas) Competition, 
the 2010 “Hilton Head” Competition, the 2010 “Scriabin” Competition in Grosseto, 
the 2010 “Schumann Prize”, the 2010 “Porrino” Competition in Cagliari, the 2008 
“Iturbi” Competition in Valencia, the 2005 “Pozzoli” Competition in Seregno.

He has performed in major international venues and renowned festivals, including 
Auditorium Parco della Musica in Rome, Festival dei 2 Mondi in Spoleto, Teatro Verdi 
in Pisa, Accademia Filarmonica di Bologna, Teatro Lirico in Cagliari, Centro Studi 
Musicali F. Busoni, Auditorium San Barnaba in Brescia, Festival Dino Ciani in Cortina 
d’Ampezzo, Accademia Musicale Chigiana in Siena, Teatro Orfeo in Taranto, Festival 
Aosta Classica, Teatro Verdi in Salerno, Miami International Piano Festival, Gasteig 
in Munich, Steinway Hall in London, Palau de la Musica in Valencia, Governador 
Pedro Ivo Theater in Brazil, Shanghai Oriental Art Center, Hamamatsu Concert Hall 
and Sendai Grand Hall in Japan, Unisa in South Africa.

He is often featured in many television and radio broadcasts in Italy, Spain, Usa, 
Brazil, Japan and South Africa. In 2004 he was invited from the prestigious 
“2 agosto” International Composing Competition in Bologna to premiere 
the new work of Eddy Serafini “Movimento concertante In antiqua silva obscura…” 
with the Symphonic Orchestra of Emilia Romagna “Arturo Toscanini”. 



In 2006 he took part in the performance of the complete Mozart’s Concertos 
for piano and orchestra with a chamber ensemble of the Berlin Philharmonic 
Orchestra at the Festival Opera Barga.

From several years he deals with research, with particular attention 
to twentieth century music, an attitude already manifested in 2013, when he won 
the 1st Prize at the “Mencherini” International Contemporary Music Competition 
in Cagli. His passion for twentieth century Italian music led him to rediscover 
and record rare repertoires. In 2018, on the occasion of the 50th anniversary 
of the death of the Florentine composer Mario Castelnuovo-Tedesco, 
the monographic CD “Exotica” (label Digressione Music) dedicated to him 
was released: a world premiere recording of his unpublished pages 
for solo piano and for violin and piano. 

The album achieved enthusiastic reviews and gave rise to an extensive 
recording project. The unpublished manuscripts of the compositions 
of Castelnuovo-Tedesco rediscovered by Angelo Arciglione will be published 
by Edizioni Curci. Also in 2018 he performed in Russia the Fantasia 
and the Concertos for piano and orchestra by Giorgio Federico Ghedini, 
of rare listening, with the North Caucasus State Philharmonic.

He also has a keen interest in chamber music. He has collaborated 
with the “Ensemble Le Musiche” of Simone Bernardini, with the singers Laura 
Polverelli and Raffaella Lupinacci and with the violinists Alissa Margulis, 
Maria Kouznetsova, Anna Mazor, Silvia Mazzon and Caroline Loeffler 
in the performance of Mozart’s (2006) and Beethoven’s (2007) complete 
Sonatas for violin and piano in several important italian venues.



Born in Acri in 1982, Arciglione studied with Maria Tipo and Elisso Virsaladze 
at the “Scuola di Musica di Fiesole” (Florence) and obtained a Master of Music 
degree with honours from the Music Conservatory of Siena. His artistic training 
was enriched also by the masterclasses with Pietro De Maria, Boris Berezovsky, 
Alexander Lonquich, Boris Petrushansky, Boris Berman, Fou Ts’ong, Dmitri 
Bashkirov and Lilya Zilberstein. He also graduated summa cum laude 
at the “Accademia di Santa Cecilia” in Rome.

He lives in Florence. To the intense concert duties, he always adds an intense work 
in the teaching field, with courses and masterclasses at Music Conservatories 
in Italy and International Music Institutions. Currently he is piano professor 
at the Music Conservatory of Modena. 

He received the Award for Teaching in many music competitions thanks 
to the numerous successes achieved by his students and is often invited 
to sit on the jury in prestigious national and international competitions. 

Since 2013 he is the founder and Artistic Director of 
the “Campus Musica Acri” (summer masterclasses & festival) in Calabria.
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A sonata op. 53, em Dó Maior, de Beethoven, conhecida como “Waldstein” ou, mais também, 
como “aurora” (devido aos acordes iniciais em pianíssimo, que fazem lembrar um nascer do 
sol) é uma das grandes sonatas de Beethoven. Terminada em 1804, é, juntamente com a sonata 
“Appassionata”, uma das grandes sonatas do período médio da produção do compositor.
Foi dedicada a um grande amigo de Beethoven, o arquiduque Ferdinand von Waldstein.
A sonata ainda não apresenta as extraordinárias as inovações formais que Beethoven viria 
a introduzir em sonatas como “Les Adieux”, uma obra programática, percursora de algumas 
sonatas românticas, ou nas últimas sonatas, em que Beethoven subverte completamente a 
organização formal, trocando andamentos lentos por rápidos e adicionando longas fugas no 
meio de andamentos de sonata. No entanto, Beethoven é revolucionário na escrita, no que 
diz respeito ao uso de notas extremas (tanto agudos como graves) para os pianos de teclado 
diminuto que existiam na altura, texturas orquestrais e, em especial, no que diz respeito ao uso 
do pedal, particularmente no terceiro andamento, andamento de grande envergadura, pelo 
qual Beethoven terá, eventualmente, dispensado a existência de um segundo andamento mais 
longo, limitando-se a uma espécie de intermezzo ou Introduzione (para o que se segue), como 
escrito na partitura.

Este recital começa com 5 dos 24 prelúdios de S. Rachmaninov. Rachmaninov escreveu 24 
prelúdios para piano, nas 24 diferentes tonalidades mas, ao contrário de Chopin, não os
publicou de uma só vez, o que nos deixa a ideia de que o compositor, provavelmente, começou 
a compor estas peças sem tal objectivo em mente.  Sendo das mais amadas obras
de Rachmaninov, símbolo do seu virtuosismo, com nuances de sonoridade russa e expoente 
máximo do romantismo, são obras de maior duração do que os prelúdios de Chopin.
Rachmaninov costumava escolher alguns para tocar em recital, nunca tendo feito uma
apresentação integral dos prelúdios.

Uma característica interessante dos “scherzos” de Chopin é o facto de “scherzo” significar, 
literalmente, brincadeira. Contudo, estas peças destacam-se, pelo contrário, pelo seu
dramatismo. Os scherzos de Chopin apresentam uma abordagem muito pessoal de uma
clássica forma ABA, com uma secção lírica no meio que se contrapõe às tempestuosa
primeira parte. O scherzo op. 31, n. 2 também chama a atenção pelo início com tercinas em 
pianíssimo e pelo facto de, na secção central, Chopin utilizar a citação de uma popular canção
de embalar polaca.

Franz Liszt compôs 19 rapsódias húngaras terminando inesperadamente , esta obra
monumental, com algo diferente, a sua única Rapsódia Espanhola. A génese da peça coincide, 
curiosamente, com a entrada de Liszt para um mosteiro, refletindo, apesar disso, um espírito 
tudo menos monástico. Liszt ter-se-á inspirado na digressão que havia feito, duas décadas 
antes, por Portugal e Espanha utilizando, nesta obra, dois conhecidos temas populares “Folias 
de Espanha” e a “Jota Aragonesa”. A par do impressionante virtuosismo da obra, a sonoridade 
espanhola confere a esta peça um lugar único no repertório para piano de Liszt.

Notas:



Valentina Lisitsa
Valentina Lisitsa não é apenas a primeira “estrela do YouTube” da música 

clássica; mais importante ainda, ela é a primeira artista clássica a ter convertido 
o seu sucesso na internet numa carreira de nível mundial, actuando nas principais 
salas de concerto da Europa, EUA, América do Sul e Ásia. 

Ela postou o seu primeiro vídeo na plataforma de internet YouTube em 2007, 
uma gravação do estudo op. 39/6 de Sergei Rachmaninoff. As visualizações 
aumentaram espantosamente; mais vídeos se seguiram. A pedra fundamental 
de uma carreira na rede social sem paralelo na história da música clássica 
foi lançada. O seu canal no YouTube agora regista 346.000 assinantes e 147 milhões 
de visualizações com uma média de 75.000 visualizações por dia.



Para o 125º aniversário da morte de Tchaikovsky, a Decca lançou em novembro 
de 2018 um CD-Box especial: as obras completas para piano solo de Tchaikovsky 
gravadas por Valentina Lisitsa (assim como alguns duetos gravados com seu marido 
e parceiro de dueto Alexei Kuznetsoff). Alguns dos trabalhos foram redescobertos 
recentemente e nunca foram gravados antes.

Em 2018/2019, Valentina realizou concertos com orquestras nos EUA, 
Finlândia, Coreia do Sul, Itália e Escócia. Além disso, tocou na América do Sul 
(Bogotá, Colômbia e Joinville, Brasil), Portugal (Sintra e Porto), 
Itália (Messina e Catânia), Istambul, Praga, Paris, Barcelona e Pequim (NCPA). 
Foi, ainda, Artista em Residência no Internationale Musikfestspiele Saar 
e no Festival Palermo Classica.

A última temporada incluiu uma turné com a Russian State Philharmonic 
na Grã-Bretanha com espectáculos em Londres, Edimburgo, Cambridge e Warwick, 
além de uma digressão pela América do Sul, com recitais em Buenos Aires, 
Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Ela foi convidada para se apresentar 
em vários festivais como o Festival Palermo Classica, Festival der Stille 
em Kaiserstuhl (Suíça), Festival Savoy Truffle em Megève (França). Valentina 
também se apresentou na África do Sul, Espanha, França, Alemanha e Bélgica, 
além de um concerto em homenagem ao Rei de Taipei.



Destacam-se, entre outros, um concerto esgotado no Auditório Nacional 
com a Orquestra Nacional Espanhola, onde Valentina tocou todos os concertos 
de piano, bem como a Rapsódia sobre um Tema de Paganini de Sergei 
Rachmaninoff numa noite. Um recital espetacular no Royal Albert Hall de Londres, 
perante uma audiência de 8000 pessoas, em junho de 2012, marcou a sua 
descoberta internacional. Os ouvintes tiveram a oportunidade de votar online 
antecipadamente no seu programa preferido - uma forma de participação 
do público que se tornou uma das “marcas registadas” de Valentina Lisitsa. 

A editora DECCA concedeu a Lisitsa um contrato exclusivo, lançando a gravação 
ao vivo do concerto do Royal Albert Hall, apenas uma semana depois, em CD e DVD. 
Em fevereiro de 2013, Valentina Lisitsa estreou-se no grande auditório da 
Filarmónica de Berlim e apareceu também no BBC Proms, no Royal Albert Hall, 
em Londres. Em 2014, actuou com a Orquestra de Paris com Paavo Järvi, 
com a Staatskapelle Dresden na Semperoper, no Wigmore Hall de Londres 
e no Prinzregentheater de Munique.

A sua discografia contém, entre outras gravações de todos os concertos 
para piano de Sergei Rachmaninoff, obras de Chopin, Philipp Glass, Liszt e Scriabin, 
bem como o seu mais recente CD “Love Story - Piano Themes from the Cinema’s 
Golden Age” com grande música cinematográfica dos anos 20.



Biography
Valentina Lisitsa is not only the first «YouTube star» of classical music; 

more importantly, she is the first classical artist to have converted her internet 
success into a global concert career in the principal venues of Europe, the USA, 
SouthAmerica and Asia.Washington Post Online wrote: “It’s striking that her playing 
is relatively straightforward. ‘Straightforward’ is an inadequate term for virtuosity. 
She does not tart the music up. She does not seek to create a persona, much less 
impose one on what she is playing. She offers readings that are, when you penetrate 
through the satin curtains of the soft playing and the thunder of the loud playing, 
fundamentally honest and direct. You feel you’re getting a strong performer 
but also a sense of what the piece is like rather than of how Lisitsa plays it. 
I was impressed, sometimes dazzled and sometimes even taken aback 
by the ferocity of her fortissimos. And she is also a delicate, sensitive, 
fluid player who can ripple gently over the keys with the unctuous 
smoothness of oil.”

She posted her first video on the internet platform YouTube in 2007, a recording 
of the Etude op. 39/6 by Sergei Rachmaninoff. The views increased staggeringly; 
more videos followed. The foundation stone of a social-network career unparalleled 
in the history of classical music was laid. Her YouTube channel now records 346.000 
subscribers and 147 million views with an average 75.000 views per day.



For the 125th anniversary of Tchaikovsky’s death, Decca will release 
a special CD-Box in November 2018: the complete works for solo piano 
by Tchaikovsky recorded by Valentina Lisitsa (as well as some duets recorded 
with her husband and duet partner Alexei Kuznetsoff). Some of the works have 
just recently been rediscovered and were never recorded before.

In 2018/2019, Valentina will play concerts with orchestras in the USA, in Finland, 
in South Korea, in Italy and in Scotland. Moreover, recitals will bring her to South 
America (Bogota, Colombia and Joinville, Brazil), Portugal (Sintra and Porto), 
Italy (Messina and Catania), Istanbul, Prague, Paris, Barcelona and Beijing (NCPA). 
Furthermore, she will be Artist in Residence at the Internationale Musikfestspiele 
Saar and the Palermo Classica Festival.

The last season included a tour with the Russian State Philharmonic 
in Great Britain with concerts in London, Edinburgh, Cambridge and Warwick, 
as well as a South America Recital Tour to Buenos Aires, Porto Alegre, 
Belo Horizonte and Rio de Janeiro. She was invited to perform at numerous 
festivals such as the Palermo Classica Festival, Festival der Stille 
in Kaiserstuhl (Switzerland), Festival Savoy Truffle in Megève (France). 

Valentina also performed in South Africa, Spain, France, Germany and Belgium, 
as well as a concert in honor of the King of Taipei. Highlights of the past seasons 
were amongst others a sold out concert at Auditorio Nacional with the Spanish 
National Orchestra, where Valentina played all piano concerts as well 
as the Rhapsody on a Theme of Paganini by Sergej Rachmaninoff in one evening. 
With this more or less historical event Valentina managed to captivate her audience 
until the very end as one could also read in the press.



A spectacular recital in London’s Royal Albert Hall before an audience of 8000 in 
June 2012 set the seal on her international breakthrough. Listeners had the chance 
to vote online in advance for their preferred programme – a form of audience 
participation that has become one of Valentina Lisitsa’s “trade marks”. 

The major label DECCA gave Lisitsa an exclusive artist contract, releasing the live 
recording of the Royal Albert Hall concert only one week later on CD and DVD. 

In February 2013, Valentina Lisitsa made her debut in the large auditorium 
of the Berlin Philharmonie and she also appeared at the BBC Proms 
in the Royal Albert Hall London. In 2014 she performed with Orchestre 
de Paris under Paavo Järvi, with Staatskapelle Dresden at Semperoper, 
in London’s Wigmore Hall and at Prinzregententheater Munich.

Her discography contains amongst others recordings of every piano concert 
by Sergei Rachmaninoff, works by Chopin, Philipp Glass, Liszt and Scriabin 
as well as her latest CD «Love Story – Piano Themes from the Cinema’s Golden Age» 
with major film music from the 1920s.
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