Paul Lewis,
piano

Dj. 22/10, 20.30 h
Sala de Cambra
Programa
L. VAN BEETHOVEN
Sonata núm. 14 en Do #
menor, op. 27 núm. 2,
‘Clar de Lluna’
· Adagio sostenuto
· Allegretto
· Presto agitato
Durada aprox.: 17’
33 Variacions en Do major
sobre un vals de Diabelli,
op. 120
Durada aprox.: 60’

Paul Lewis, piano
Considerat internacionalment un
dels pianistes més importants de
la seva generació. Els seus cicles
amb les principals obres per a
piano de Beethoven i Schubert han
rebut crítiques unànimes arreu
del món, i l’han consolidat com
un dels intèrprets més rellevants
del repertori clàssic de l’Europa
central. Ha rebut nombrosos premis:
instrumentista de l’any de la Royal
Philharmonic Society, dos premis
Edison, tres premis Gramophone,
el Diapason D’or de l’Année, el Preis
der Deutschen Schallplattenkritik, el
premi internacional de l’Accademia
Musicale Chigiana i el South
Bank Show Classical Award.
Guardonat amb títol honorífic a les
universitats de Liverpool, Edge Hill i
Southamptony, Lewis va ser ordenat
amb el distingit “Commander of
British Empire” (CBE) l’any 2016.
Actua regularment amb les grans
orquestres mundials (Filharmònica
de Berlín, Simfònica de Boston,
Chicago o Londres, Filharmònica
de Nova York, Los Àngeles... etc).
Ha realitzat cicles de concerts
de Beethoven amb l’Orquestra
Simfònica de Melbourne, Simfònica
de l’Estat de Sao Paulo i l’Orquestra
Filharmònica Reial Flamenca. Ha
treballat amb directors com Daniel
Harding, Andris Nelsons, Manfred
Honeck o Bernard Haitink.
La temporada 18/19 conclou amb una
sèrie de recitals de dos anys, dedicats
a explorar les connexions entre les
Sonates de Haydn, les darreres obres
per a piano de Brahms i les Bagatelles
i Variacions Diabelli de Beethoven.
Celebra l’any Beethoven el 2020 amb
concerts arreu d’Europa.
Ha ofert recitals al Royal Festival
Hall de Londres, Alice Tully i
Carnegie Hall de Nova York, al
Musikverein i Konzerthaus de
Viena, el Theater des Champs
Elysees de París, el Concertgebouw
d’Amsterdam i la Filharmònica de
Berlín i Konzerthaus. És convidat
regular de coneguts festivals d’arreu
del món: Tanglewood, Ravinia,
Schubertiade, Edimburg, Salzburg,
Lucerna i BBC Proms.
La seva guardonada discografia,
per a Harmonia Mundi, inclouen les
sonates per a piano de Beethoven, els
concerts i les variacions Diabelli, la
Sonata de Liszt, totes les principals
obres per a piano de Schubert
(incloent 3 cicles de lieder amb el
tenor Mark Padmore), obres de
Schumann i Mussorgsky, el concert
per a piano núm. 1 de Brahms amb
l’Orquestra Simfònica de la Ràdio de
Suècia dirigida per Daniel Harding.
Paul Lewis va estudiar amb Joan
Havill a la Guildhall School of Music
and Drama de Londres, i també amb
Alfred Brendel. És codirector artístic
del Midsummer Music, un festival
anual de música de cambra que té
lloc a Buckinghamshire, Regne Unit.

Concerts recomanats:
Dl. 02/11, 20.30 h

Javier Perianes
Dl. 08/11, 19 h

Orquestra de Girona

Segueix les mesures
de seguretat per a
la prevenció de la
Covid 19.
Ajuda’ns a fer
de l’Auditori Palau
de Congressos
un espai segur.
Moltes gràcies per
la teva col·laboració.

Ho organitza

Patrons

Col·laboradors principals

Mecenes

Mitjans col·laboradors

auditorigirona.org
girona.cat/cultura
@auditori_gi

@Auditoridegirona

@AuditoriGirona

@auditori_gi
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