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L

eonid Sintsev va ser un professor molt vinculat a l’ESMUC
des de la seva gestació. Considerat com un dels pianistes
més interessants de la seva generació, va destacar pel
seu virtuosisme poètic interpretant, especialment, obres de
Liszt i Chopin. Fins la seva mort, va desenvolupar una intensa
activitat concertística i pedagògica, compromesa en la transmissió de valors, tant humanístics com artístics, i fomentant
sempre la creativitat entre els més de seixanta pianistes que
van passar per la seva aula.
En aquest concert es vol recordar la seva figura, ara que es
compleixen deu anys de la seva mort, conversant a l’escenari
amb paraules i música.
Una taula rodona que reunirà professors i exprofessors, no
només de piano, que recordaran moments importants de la
vida d’en Leonid Sintsev i tocaran obres d’Albéniz, Mompou,
Busoni, Rakhmàninov, Schumann o Scriabin, entre d’altres.

A. Scriabin
S. R akhmàninov

Estudi, op. 2 núm. 1
Здесь хорошо (Què bé s’està aquí), op. 21 núm. 7

			
Rafael Salinas, piano
			
Pablo M. Fernández, tuba

F. Mompou

Scènes d’enfants

			
Adolf Pla, piano

F. Busoni

Fantasia nach Bach BV 253 (fragment)

			
Xavier Barbeta, piano

R. Schumann

Variacions sobre un tema de Clara Wieck, op. 14

			
Vladislav Bronevetski, piano

E. Grieg

Als teus peus, op. 68 núm. 3
Valse-Impromptu, op. 47 núm. 1

			
Jordi Masó, piano

Bach-Busoni

Coral “Herr, Ich Ruf zu Dir”

			
Pierre Réach, piano

I. Albéniz

Evocación

			
Maria Jesús Crespo, piano

Presentació de l’acte: Anna Serra, exalumna de Leonid Sintsev

Leonid Sintsev (1944, Novosibirsk

Va desenvolupar una intensa activitat concertística realitzant enregistraments per a la ràdio i actuant en escenaris de tota Rússia, Espanya, Croàcia,
Bulgària, Alemanya, França, Itàlia o
Txecoslovàquia. Va formar part de nombrosos concursos internacionals i el govern del seu país el va condecorar amb
l’ordre d’artista emèrit.

La seva formació pianística va estar a
càrrec de grans mestres com Samary
Savshinsky i Natham Perelmann a Sant
Petesburg i Jakob Flier i Boris Vlasenko
a Moscou.

Paral·lelament va dedicar tot el seu esforç, intuïció i experiència a l’exercici de
la pedagogia, desenvolupant un mètode personal centrat a dotar a l’alumne
de les eines i habilitats necessàries per
convertir-se gradualment en un artista
amb tècnica i personalitat pròpies. Més
de setanta pianistes van passar per les
seves aules i avui prossegueixen el seu
magisteri en els més prestigiosos centres educatius europeus.

– 2008, Barcelona) va ser un dels pianistes més interessants de la seva generació. Des de molt petit va mostrar
un talent excepcional per al piano que
li va valer poder estudiar a la prestigiosa Escola Especial per a nens de
Sant Petersburg sota la tutela de Boris
Lisenko.

Va ser fundador i president de la
Fundació pianística Antón Rubinstéin i professor als conservatoris de Novosibirsk i
Sant Petesburg i a l’Escola Superior de
Música de Catalunya, projecte aquest
que el va il·lusionar especialment i va
absorbir la seva dedicació fins els últims dies de la seva vida.
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