Ara Malikian porta aquest divendres PaGAGnini, humor i música al
Centre Cultural Terrassa
L’espectacle reinventa les formes clàssiques d’un recital i es converteix en un divertit
i sorprenent des-concert, el gran públic descobreix en els temes musicals una mirada
diferent.
Un quartet de música clàssica està a punt de començar un concert però els seus
components no estan ben avinguts i les diferències comencen a sorgir al llarg d’un
concert que es descontrola. Sobre aquest esquema, la companyia teatral Yllana ha
construït l’espectacle PaGAGnini, que aquest divendres arriba al Centre Cultural
Terrassa a les 21h.
La companyia madrilenya Yllana, dirigida per David Ottone i amb Eduardo Ortega,
Fernando Clemente i Gratxot Ortiz com a integrants, va incorporar per a aquest
espectacle el virtuosisme del violinista Ara Malikian. Libanès d’origen armeni, aquest
instrumentista va fer el seu primer concert quan només tenia 12 anys, i ha
desenvolupat un estil propi influenciat pels seus orígens, que no li ha impedit d’obtenir
el reconeixement unànime de la crítica.
A través del virtuosisme d’aquests grans músics, capitanejats pel mestre Ara Malikian,
PaGAGnini repassa alguns moments més importants de la música clàssica:peces de
Mozart, Pachelbel, Chopin, Boccherini, Paganini, Falla i d’altres compositors.
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Ara Malikian ha estat guardonat amb els premis més prestigiosos a nivell mundial i
realitza més de de 450 funcions anuals a més de 40 països. Actualment, està de gira
amb més de 10 espectacles diferents acompanyat de músics de renom. L’artista té a
més a més, una quarentena de 40 discos gravats i ha creat la seva pròpia orquestra.
El públic de Terrassa ja va poder gaudir del virtuosisme d’Ara Malikian que va exhaurir
les entrades d’A+A. Juntament amb Àngel Corella, van unir les seves energies per
presentar un programa que va fusionar música i dansa a dalt de l’escenari ple d’encant,
força i suggestió que va rebre grans ovacions del públic de la 31a Temporada BBVA de
Dansa.
L’espectacle PaGAGnini ha rebut els premis al millor espectacle del Festival Fringe
d’Edimburg (Escòcia) el 2008 que atorga el diari Three Weeks, el del públic del Festival
de Teatre de Chiclana (Càdiz) 2008, el Moerser Comedy Preis 2009 al International
Comedy Arts Festival en Moers (Alemanya) i el de millor espectacle musical el 2009 en
el Teatre Rojas de Toledo.
Fitxa Artística:
Idea original: Yllana i Ara Malikian. Creació i direcció: Yllana. Direció artística: David Ottone i Juan
Francisco Ramos. Director musical: Ara Malikian. Intèrprets: Ara Malikian, Eduardo Ortega, Gueorgui
Fourdnajev i Fernando Clemente.

……………….
ARA MALIKIAN
Pagagnini
Dia: Divendres, 11 de desembre, 21h
Preu: 20€
Venda d’entrades: Taquilla (dimecres a dissabte de 16h a 20h | T. 93 780 41 22 | www.fundacioct.cat
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