
Cistermúsica 2011 recebe recital de
um dos maiores violoncelistas do
mundo no Mosteiro de Alcobaça 
13 de Junho de 2011
Holandês Pieter Wispelwey apresenta-se a solo no Dormitório
do Mosteiro de Alcobaça num concerto único onde apresentará
obras de Bach, Britten e Reger

O violoncelista Pieter Wispelwey, considerado por muitos como um dos maiores intérpretes do violoncelo em

todo o mundo, vai entrar em cena no próximo dia 18 de Junho no Cistermúsica 2011 naquele que é sem dúvida

um dos primeiros grandes destaques da actual edição do Festival, apresentando-se a solo no Dormitório do

Mosteiro de Alcobaça, pelas 21h30, com um programa que incluirá obras dos compositores J. S. Bach, B. Britten e

M. Reger.

Pieter Wispelwey está na primeira linha de uma geração de artistas que se encontram à vontade tanto no

violoncelo moderno como no de época. A sua profunda consciência estilística, combinada com uma

interpretação verdadeiramente original e uma fenomenal maestria técnica, conquistou a aclamação de críticos e

público com repertório que vai de JS Bach a Schnittke, de Elliott Carter a obras compostas só para si.

Nascido em Haarlem, Holanda, a sofisticada personalidade musical de Wispelwey está enraizada na formação

que recebeu: desde os primeiros anos com Dicky Boeke e Anner Bylsma, em Amsterdão, a Paul Katz nos EUA e

William Pleeth, na Grã-Bretanha. Em 1992, tornou-se no primeiro violoncelista a receber o Netherlands Music

Prize, distinção atribuída ao mais jovem músico promissor na Holanda. 



Tendo estabelecido reputação como um dos recitalistas mais carismáticos do mundo, Wispelwey chega agora a

Alcobaça depois de já ter apresentando recitais em Londres (Wigmore Hall), Paris (Châtelet, Louvre),

Amsterdam (Concertgebouw, Muziekgebouw), Bruxelas (Bozar), Berlim (Konzerthaus), Milan (Societta del

Quartetto), Buenos Aires (Teatro Colon), Sydney (The Utzon Room), Los Angeles (Walt Disney Hall) e Nova

Iorque (Lincoln Center).
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