Program
M. Ravel: Sonata pentru pian și
vioară - op. postum
S. Gačević: Largo
R. Schumann: Sonata pentru
vioară și pian nr. 2 op 121
I. Ziemlich langsam - lebhaft
II. Sehr lebhaft
III. Leise, einfach
IV. Bewegt
https://centrulmuzical.unitbv.ro
https://themusiccenter.unitbv.ro
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Bojan Martinović

Între anii 2013 și 2014 a susținut recitaluri la
muzeul Serghei Prokofiev și Centrul Cultural
Ceaikovski din Moscova. După un succes
strălucit a primit invitația de a ține masterclass
la Conservatorul de Stat P.I. Ceaikovski.
În prezent, Bojan Martinović este profesor de
pian și decan al Academiei de Muzică din
----*
Muntenegru, compozitor și co-fondator al
Festivalului Internațional de muzică Espressivo
din Cetinje.

La vârsta de doar 15 ani, Bojan Martinović a
fost acceptat ca student al Academiei de
Muzică din Muntenegru la clasa profesorului
Vladimir Bockarjov, absolvind și obținând
diploma de masterat cu onoruri. Muzician
talentat, și-a continuat studiile intensiv la
Viena, în perioada 2002 - 2003 unde a obținut
o pregătire avansată. Este membru a diferite
ansambluri de cameră, cooperând îndeaproape
cu mulți artiști naționali și internaționali,
printre care cu Viktor Tretyakov, Marina
Yashvili, Petter Langartner, Duncan McTier,
Vilhelmas Chepinskis, Mikhail Bereznitsky,
Miran Begić, Roman Simović, Vladislav
Igulinski și Ksenia Akeynikova.

Vujadin Krivokapić

Profesorul Bojan Martinović are un repertoriu
bogat și divers, prezentând mai mult de 30 de
programe diferite, atât recitaluri solo, cât și
muzică de cameră. A susținut evenimente în
săli de concerte prestigioase din țările fostei
Iugoslavii, Italia, Germania, Austria, Franța,
Belgia, Anglia, Olanda, Ungaria, SUA,
Armenia, Liban și Rusiei. Este laureat al
numeroaselor
concursuri
naționale
și
internaționale
și a primit
prestigioasa
distincție și recunoaștere a Academiei de
Știință și Arte din Muntenegru (2010).

Vujadin Krivokapic și-a încheiat educația
muzicală elementară sub supravegherea
profesorului Willy Ferdinandy la Școala de
Muzică, Artă și Ballet "Vasa Pavic" din
Podgorica, Muntenegru. A urmat studiile
universitare (1999) și postuniversitare (2001) la
Academia de Muzică din Belgrad, Serbia, la
clasa profesorului Dejan Mihajlovic. În 2004, a
primit o bursă de studii postuniversitare la
Faculté de Musique (Universitatea din Montréal
– Canada) sub supravegherea profesoarei
Eleonora Turovsky.

Vujadin Krivokapic deține numeroase premii,
atât la nivel național, cât și internațional și a
susținut un număr remarcabil de concerte în
Muntenegru și în alte țări, respectiv în Slovenia,
Croația, Serbia, Franța, Austria, Turcia, Italia,
Rusia, Canada, SUA și Singapore. Menționăm
cu precădere recitalurile susținute in marile săli
de concerte cum ar fi Claude-Champagne Montreal, Kolarac - Belgrad, Teatrul Național
- Podgorica, Teatrul Fundației Lee - Singapore
și Sala de Concerte Musikverein - Viena.
Mai mult decât atât, interesul acordat muzicii de
cameră l-au făcut să se implice, în calitate de
membru, în ansambluri cu performanțe
răsunatoare în țară și străinătate. In calitate de
concert-maestru a avut spectacole cu ansamblul
"Montenegrin Strings" și " Montenegrin
Symphony Orchestra" la festivaluri la Rusia și
Turcia. Interesul domnului Krivokapic se
îndreaptă și spre muzica din secolele XX și
XXI, promovând activ muzica contemporană
prin premiere ale operelor moderne.
Vujadin Krivokapic este, în prezent, asociat
profesor de vioară și șef de departament la
Academia de Muzică din Cetinje - Universitatea
din Muntenegru.

