Varoujan Bartikian
Violoncelo Chefe de Naipe

Varoujan Bartikian nasceu na Arménia. Começou os seus estudos na Escola
Especializada de Música Tchaikovsky sob a orientação de Alexander
Tchaushian. Durante os seus estudos nesta instituição, apresentou-se como
solista em concertos em várias cidades da ex-União Soviética. Aos dez anos de
idade, tocou em público, como solista, o Concerto Nº3 de Goltermann, e aos
quatorze anos as Variações sobre um tema Rococó de Tchaikovsky, com a
Orquestra Filarmónica da Arménia.
De 1978 a 1983, frequentou o Conservatório Superior de Música Komitas, de
Yerevan. Em 1977, participou no Concurso Transcaucasiano de Violoncelo,
tendo obtido o 1º Prémio. Em 1981 participou no Concurso das Repúblicas
Soviéticas, sendo galardoado com 3º Prémio e com um prémio especial pela
execução dos 24 Prelúdios do compositor georgiano Sulkan Tsintsaze. Mais
tarde gravou a mesma obra em disco para a etiqueta «Melodia».
Em 1983, prosseguiu os seus estudos de aperfeiçoamento, tendo obtido o grau
de Mestre em Violoncelo e Metodologia do Ensino.
Varoujan Bartikian é membro fundador do Quarteto de Cordas de Yerevan,
constituído em 1982, e que ganhou o 2º prémio no Concurso Borodin em 1983.
Em 1988, Varoujan Bartikian foi convidado para professor de violoncelo do
Conservatório Komitas de Yerevan. Em 1989 passou a integrar a Orquestra
Gulbenkian. Tem realizado concertos e atuou como solista com Orquestra
Gulbenkian. Gravou para a Antena 2 da RDP.
Em 1991 formou o Trio Bartikian com o pianista Michel Gal e a clarinetista
Esther Georgie.

Desde 2001 é o violoncelista do Quarteto Capela.
Colaborou com o compositor português António Victorino d'Almeida, com
quem realizou concertos em Portugal e no estrangeiro. Gravou várias obras dele
para a etiqueta “Numérica”.
Em 2005 tocou com a Orquestra Filarmónica da Arménia, sob a direção do
maestro John Nelson. Atualmente, Varoujan Bartikian é 1º Violoncelo Solista da
Orquestra Gulbenkian, leciona violoncelo e música de câmara no Instituto
Piaget.

