Biografie David Cohen
" …David Cohen, one of the most talented young cellists I know. He was a student at my
School for some years, and is altogether a remarkable young man, a remarkable performer
and already an outstanding cellist." - astfel îl caracteriza Lord Yehudi Menuhin în anul 1998
pe David.
David s-a născut într-o familie de muzicieni în oraşul Tournai din Belgia. A început studiul
violoncelului la Concervatorul Regal din Bruxelles. Din anul 1994 şi-a continuat studiile la
celebra Yehudi Menuhin School, ca bursier al Fundaţiei "Yehudi Menuhin". David s-a
perfecţionat la Guildhall School of Music and Drama, în clasa lui Oleg Kogan. La sfârşitul
studiului i-a fost acordată cea mai înaltă distincţie a instituţiei - "The Gold Medal" (printre
iluştri studenţi cărora le-a fost acordată se numără Jacqueline du Pré şi Bryn Terfel).
David a câştigat peste 25 de premii în competiţii naţionale şi internaţionale, cum ar fi Premiul
Special al Concursului Internaţional din Geneva (2001), Premiul Fundaţiei Solti (2003),
Premiul Fundaţiei Borletti-Buitoni (2004) sau Octave de Musique pentru cel mai bum album
de muzică clasică (2004).
David a început cariera solistică la vârsta de 11 ani. Printre orchestrele cu care a cântat până
în prezent se numără Philharmonia Orchestra, Sinfonia Varşovia, Filarmonica Naţională
Poloneză sub bagheta lui Yehudi Menuhin, Filarmonica din St. Petersburg sau NHK Tokio
sub bagheta lui Vladimir Ashkenazy.
În anul 1997, celebrul Mstislav Rostropovici l-a invitat pe David să cânte alături de el în
propriul sextet de violoncei.
David este invitat regulat la festivaluri din întrega lume, cum ar fi Festivalul din Kronberg,
Gstaad Festival, festivalurile din Manchester, Cambridge, Beauvais şi West Cork.
David este prim violoncelist al orchestrei Philharmonia din Londra, fiind ales ca cel mai tânăr
solist din istoria orchestrei.
Este în acelaşi timp şi profesor la Conservatorul regal din Mons, Belgia. David cântă la
legendarul instrument Dominicus Montagnana Cello (fecit 1715), care i-a aparţinut celebrului
violoncelist rus Boris Pegamenschikov. Instrumentul a fost pus la dispoziţia lui David prin
generozitatea doamnei Morton şi al Razumovsky Tust London.

