
 
 

ÜberBach kontzertuak Johann 
Sebastian Bach handiaren 
soinu-unibertsoan murgilduko gaitu, 
Arash Safaian konpositore irandarraren 
ikuspuntua bitarteko dela  
  

- Sebastian Knauer pianistak, Pascal Schumacher bibrafono-jotzaileak eta 
BOSen hari-orkestrak Bachen musikaren irakurketa txalotu hau 
interpretatuko dute, Safaiani Echo Klassik saria eskuratzea ahalbidetu 
ziona. 

- Kontzertua ostegunean, otsailaren 25ean, izango da, 19:00etan, Arriaga 
Antzokian. 

 
Bilbo, 2021eko otsailaren 23a.- Arriaga Antzokiak, ostegun honetan, otsailaren 25ean 

(19:00etan) kontzertu zirraragarria eskainiko du, nazioarteko lehen mailako musikariak 
protagonista dituena. Historiako jenio handienetako baten lana hurbilduko digute, 
Bachena kasu honetan, kritikaren eta ikusleen gorespena jaso duen interpretazio 
eguneratu eta modernoago bat eginez. 
 
Sebastian Knauer pianista ospetsuak eta Bilbao Orkestra Sinfonikoa-ren hari-
orkestrak, Pascal Schumacher bibrafono jotzailearen laguntzaz, Johann Sebastian 
Bachen soinu-unibertso liluragarrian murgilaraziko gaituzte, Arash Safaian 

konpositore irandarraren ikuspuntua bitarteko dela. Teheranen jaio eta Munichen bizi 
den Safaianek hizkuntza moderno baten bidez interpretatu nahi zuen Bachen musika. 
Egitasmoaren emaitza da pianorako, bibrafonorako eta orkestrarako bost kontzertu 
laburren sorta. Lan horrekin arrakasta lortu zuen Europa osoko entzuleen artean, eta 
2017ko Echo Klassik saria irabazi zuen “Classical without borders” kategorian. 
 
Safaian berak honela azaltzen du bere lana: “Asmo jakin bat nuen: Bach entzuteko 
aukera ematen duen musika-mota sortzea, baina Bach bere horretan interpretatu 
gabe. Niretzat Bach musika purua da, ez du behar ez inolako dekonstrukziorik ez 
sailkapen historikorik. Bachen musika entzutean, musikaren gramatika entzuten ari 
naizela pentsatzen dut, eta horregatik erabaki dut haren musikari buruz idaztea. Egina 
dagoen musika hartu eta aldatu egiten dut, alderatu, jatorrizko gauzak bilatu eta baita 
berriak ere; interpretazioaren bestelako kontzeptu bat da. Bibrafonoak bat egiten du 
pianoarekin, eta soinua obraren gainera igotzen da, argitzen duen argi-izpia balitz 
bezala”. 

 
Arriaga Antzokia prest dago, beraz, ostegun honetan, otsailaren 25ean, lehen mailako 
beste musika emanaldi bat dastatzeko. Musikaren zaleek aurten orain arte izan duten 
hirugarren hitzordu handia dugu hau, 2021ak dagoeneko zapore bikaina utzi ziguten bi 



emanaldi oparitu baitizkigu: Javier Camarena tenore mexikarrarena, joan den 
urtarrilaren 21ean, eta Christian Gerhaher baritono alemaniarrarena, duela gutxi, 
otsailaren 10ean. 
 
Programa 

- Johann Sebastian Bach. Teklatu eta sokarako kontzertua Re minorrean, BWV 
1052. 

- Arash Safaian. ÜberBach, Bachen pianorako, bibrafonorako eta hari-

orkestrarako gaiei buruzko bost kontzertu. 
 
ARRIAGA ANTZOKIKO SARRERAK 

- 16 eta 30 euro artean (beherapenekin) 
- Salgai www.teatroarriaga.eus helbidean edo antzokiko txarteldegietan, 

aurretiazko salmenta ordutegian. 
 

Informazio gehiago: 
Komunikazioa - ARRIAGA ANTZOKIA 

Jon Rozadilla Urrutia – 652 738 307 
comunicacion@teatroarriaga.eus  

www.teatroarriaga.eus   
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