
Mauricio Silva

Mauricio Andres Silva jest pianistą urodzonym w Warszawie w polsko-boliwijskiej rodzinie 
o wieloletnich tradycjach muzycznych. Ukończył studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie w klasie fortepianu prof. Alicji Palety-Bugaj. Naukę gry na fortepianie rozpo-
czął w Państwowej szkole muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Warszawie. Wystąpił wówczas po 
raz pierwszy na scenie Filharmonii Narodowej i odniósł kilka pierwszych sukcesów konkursowych. 
Następnie kontynuował naukę pod kierunkiem prof. Pawła Skrzypka w ZPSM im. Fryderyka Cho-
pina w Warszawie. W tym czasie wziął udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. 
Profesora Ludwika Stefańskiego w Płocku w grudniu 2002 roku, gdzie Jury pod przewodnictwem 
prof. Piotra Palecznego przyznało mu II Nagrodę. Swoje umiejętności doskonalił na licznych kursach 
interpretacji w kraju i za granicą, pracując między innymi z tak wybitnymi pedagogami jak Prof. Lee 
Kum Sing z Vancouver Academy of Music, prof. Boris Berman z Yale School of Music czy prof. An-
drzej Ratusiński z Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart.

W tym okresie pianista zaczął rozwijać działalność koncertową występując na wielu warszawskich 
i polskich estradach, takich jak Filharmonia Narodowa, Towarzystwo im. Fryderyka Chopina czy 
Galeria pp. Porczyńskich, gdzie w październiku 2002 roku wystąpił ze specjalnym recitalem z okazji 
rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, a w roku 2003 brał udział w telewizyjnym kon-
cercie promocji młodych talentów. Współpracował również z Warszawską Filharmonią Młodzieżową. 

W czerwcu 2002 roku zadebiutował w Stanach Zjednoczonych, gdzie wystąpił w Santa Cruz, 
Roseville i Nevada City w Kalifornii, spotykając się z gorącym przyjęciem publiczności. W kwietniu 
2006 roku wystąpił po raz pierwszy pod batutą swojego ojca, dyrygenta Rubena Silvy w Filharmonii 
Koszalińskiej, gdzie wykonał drugi koncert c-moll Rachmaninowa.

We wrześniu 2007 roku odbył trasę koncertową po Chile dając recitale w miastach La Serena, 
Coquimbo, Copiapo i Antofagasta oraz w Boliwii, gdzie występował w La Paz i Santa Cruz. Rok póź-
niej powrócił do Boliwii występując jako solista z Narodową Orkiestrą Symfoniczną w La Paz, dokąd 
od tamtej pory jest regularnie zapraszany. W sierpniu 2009 koncertował po raz pierwszy w Hiszpanii 
dając dwa recitale w mieście Marbella w Andaluzji wraz z boliwijską skrzypaczką Ingrid Neyza Copa. 
Koncerty te odbyły się pod patronatem Ambasady Boliwii. W roku 2010 zagrał kilkadziesiąt recitali 
z muzyką Fryderyka Chopina z okazji obchodów Roku Chopinowskiego.

Momentem przełomowym w karierze artysty okazał się ponowny występ na scenie Filharmonii 
Koszalińskiej w marcu 2011 roku, gdzie jego interpretacja koncertu d-moll Johanesa Brahmsa spotka-
ła się z entuzjastycznym przyjęciem krytyki i publiczności. Ten sukces powtórzył później z towarzy-
szeniem Narodowej Orkiestry Symfonicznej w Boliwii. Od tamtej pory gości regularnie na estradach 
licznych filharmonii i sal koncertowych.

Ważnymi wydarzeniami w życiu koncertowym pianisty były również występy podczas 
III Międzynarodowych Koncertów Pianistycznych, na Festiwalu Muzycznym w Fondi we Włoszech 
oraz koncert z Warszawską Orkiestrą Symfoniczną na wyspie Norderney w Niemczech w 2014 roku. 
Zwieńczeniem dotychczasowej kariery pianisty był debiut z orkiestrą prestiżowego Palacio de Bellas 
Artes w Meksyku, stając się jednym z największych jego sukcesów.

 W repertuarze artysty znajdują się liczne utwory solowe jak i z towarzyszeniem orkiestry oraz 
muzyka kameralna obejmujące wszystkie epoki i style.

PROGRAM

Fryderyk Chopin (1810 - 1849)

Sonata b-moll op. 35
Grave-Doppio movimento
Scherzo
Marche funebre
Finale: Presto

*********************************************
Walc h-moll op. 69 nr 2
Walc Des-dur op. 70 nr 3
4 Mazurki  op. 68

nr 1 C-dur
nr 2 a-moll
nr 3 F-dur
nr 4 f-moll

Polonez As-dur op. 53


