Marian Sobula apresenta-se no último encontro da Série Master de Concertos StudioClio
Concerto
Com Marian Sobula
Dia 18 de novembro, quinta-feira, às 20h30
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br
A temporada 2013 da Série Master de Concertos StudioClio encerra neste mês. No dia 18 de novembro,
às 20h30, o pianista polonês Marian Sobula sobe ao palco do StudioClio, para o último encontro da Série.
Diretor artístico do Festival de Piano de Cracóvia, o artista apresenta três momentos da música polonesa em seu
concerto, compondo amplo cenário que revela a tradição pianística desse país.
Marian Sobula está em turnê pela América do Sul. Neste concerto, o apelo folclórico da obra de Fryderyk
Chopin (1810-1849) é apenas um dos elementos do rico universo musical interpretado pelo pianista polonês, que
dialoga com o Impressionismo e Expressionismo de Karol Szymanowski (1882-1937) e a linguagem
contemporânea de Janusz Bielecki.
Financiada pelo Ministério da Cultura e patrocinada pela Stihl, a série apresenta repertórios de alto
nível e cumpre com o objetivo de formar plateias, promovendo a didática estética e conceitual que conciliam
visualidade, história e a fenomenologia da arte musical.
A Série Master de Concertos StudioClio promove a formação de plateias em apreciação musical a partir
do programa Enciclopédia Musical. Uma hora antes de cada concerto da série, às 19h30, um especialista
oferece comentário acerca do programa executado pelos músicos, valorizando a compreensão da linguagem,
estilos, autores, períodos, e demais informações que possam aperfeiçoar a fruição musical durante cada
atividade. Nesta edição, o comentário fica a cargo do pianista e curador do StudioClio, Tiago Halewicz.
Os ingressos para o concerto são R$ 60,00 (público em geral) e R$ 30,00 (professores, estudantes e
seniores). Para participar da Enciclopédia Musical, os valores são de R$ 30,00 (público em geral) e R$ 15,00
(professores, estudantes e seniores). A experiência cultural Enciclopédia Musical e o concerto podem ser
adquiridos em conjunto pelos valores de R$ 80,00 (público geral) e R$ 40,00 (professores, estudantes e
seniores). O StudioClio fica na Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa. Mais informações pelo site
www.studioclio.com.br ou pelo telefone (51) 3254-7200.
Programa
Fryderyk Chopin (1810-1849)
Scherzo op. 31
Mazurkas op. 33
Valsa op. 34 no 1
Polonaise op. 53
Intervalo
Janusz Bielecki
Suite para piano solo
- Idílio
- Anseio
- Luxúria
- Gratificação
- Paixão
Karol Szymanowski (1882-1937)
Sonata para piano op. 36
I. Presto
II. Adagio. Mesto
III. Assai vivace
IV. Fuga. Allegro moderato
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Marian Sobula
Graduou-se na Academia de Música de Cracóvia no ano de 2005, aos cuidados do professor Andrzej Pikul. Em
2008 recebeu o prêmio de melhor aluno da Academia de Música Santa Cecilia de Roma e, desde então,
desenvolveu carreira internacional atuando, principalmente, como solista de orquestras europeias e latinoamericanas. Como pianista solo, Sobula preza pelo repertório romântico de Fryderyk Chopin e Franz Liszt.
Desde 2009, o pianista é diretor artístico do Festival de Piano da cidade Real de Cracóvia, Polônia.
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