Concert de l’Associació Massià-Carbonell
amb Marija Ivanović
Marija Ivanović
El diumenge 11 de desembre té lloc el concert mensual que organitza l’Associació Massià-Carbonell a
l’Ateneu Barcelonès (18.30 h) amb la pianista Marija Ivanović, que oferirà un programa amb obres de
Haydn (Sonata Hob. XVI/48 núm. 58 en Do major), Liszt (Après une lecture du Dante-Fantasia quasi
sonata), Albéniz (Suite espanyola, op. 47 núm. 1, “Sevilla”), Mompou (Trois variations), Manén (Cuadros,
op. A 29 Fiesta en el pueblo), S. Božić (Lirika Atosa), F. Fak (Epitaﬁ) i M. Tajčević (Set danses balcàniques).
Marija Ivanović va néixer a Niš (Sèrbia) el 29 de gener de 1985 i realitzà estudis de piano, així com el
doctorat d’aquesta especialitat a la Facultat de les Arts de la Universitat de la seva ciutat; allà va ser
distingida el 2008 com la Millor Estudiant de la Universitat, essent la primera estudiant de la Facultat
d’Arts d’assolir aquest mèrit. Posteriorment, s’especialitzà a l’Escola Superior de Música de Catalunya amb
el professor Vladislav Bronevetzki.
Aquest any 2011 ha guanyat el premi 30 under 30, establert pel Ministeri de la Diàspora de Sèrbia i la
Conferència Internacional dels Joves Líders, que s’atorga a joves menors de 30 anys que han assolit gran
èxit en la vida professional i que així esdevenen ﬁgures de referència per a la joventut. Ha estat
guardonada, com a solista i en duet, en més d’una trentena de premis internacionals.
L’Associació Joan Massià inicià les seves activitats l’any 1939, amb el nom d’Associació d’Amics i Deixebles
de Joan Massià i Maria Carbonell, i el principal objectiu de perpetuar la memòria del mestre Joan Massià
(Barcelona, 1890-1969), violinista i compositor, creador de tota una escola violinística de Barcelona, i la
seva obra per a piano, violí i cant. Amb aquest objectiu, però també per oferir als joves instrumentistes i
cantants un espai per a la interpretació, l’Associació ofereix una temporada de concerts que tenen lloc a
l’Ateneu Barcelonès el segon diumenge de cada mes.
Més informació: www.joanmassia.com

