
POGORELICH  TORNA  AL  PALAU  DE  LA  MÚSICA  AMB  UN  RECITAL
D’OBRES MESTRES DE BEETHOVEN, CHOPIN, LISZT I RAVEL   

Dimecres, 23 de maig. 19.30 hores. Sala Iturbi

El pianista Ivo Pogorelich torna a la Sala Iturbi del Palau de la Música
demà  dimecres,  per  oferir  un  recital  de  piano  amb  obres  mestres  del
classicisme,  romanticisme  i  impressionisme.  Pogorelich  ha  actuat  en  cinc
ocasions  a  l’auditori  valencià  des  que  debutara  en  octubre  de  1989  i,  és
considerat com una autèntica llegenda del piano. Interpretarà demà la Sonatina
núm. 4 de Muzio Clementi, la Sonata en re major de Joseph Haydn, la Sonata
núm. 23 Appassionata de Ludwig van Beethoven, la Balada núm. 3 de Frédéric
Chopin, els Estudis 10, 8 i 5 d’execució transcendental Franz Liszt i La Valse de
Maurice Ravel.

Pogorelich va nàixer a Belgrad i als 12 anys va estudiar a Moscou, a
l’Escola de Música Especial Central i al Conservatori Txaikovski. Des del seu
debut al  Carnegie Hall  de Nova York en 1981, actua en les grans sales de
concerts de tot el món. Ha rebut invitacions per a tocar en les filharmòniques de
Berlín,  Viena, Londres, Chicago, Filadèlfia, Boston, Los Angeles, Nova York,
etc. Artista compromés en la vessant més social, en 1986 es va establir una
fundació a Croàcia per a recaptar fons per a beques per a artistes joves perquè
continuaren els seus estudis a l’estranger.  A Bad Wörishofen (Alemanya) va
crear  un  festival  per  a  donar  suport  als  joves  músics  prometedors  en  el
començament de les seues carreres, donant-los l’oportunitat de dur a terme
actuacions  amb  intèrprets  reconeguts.  En  1994  va  crear  una  fundació  a
Sarajevo  per  a  la  reconstrucció  d’un  hospital  de  maternitat  a  la  ciutat,  fa
concerts benèfics en suport de la Creu Roja o de la lluita contra el càncer i
l’esclerosi múltiple, entre altres projectes. També oferix consell als joves artistes
fent classes magistrals.


