
 
 

ЕМО ПАЖЕН (ФРАНЦІЯ) 
член Журі І Міжнародного конкурсу імені Марії та Наталії Єщенко 

 

Емо Пажен – концертуючий піаніст, артист фірми Bösendorfer, професор 

Стразбурзької консерваторії музики та танцю. 

 

Один із найвизначніших французьких піаністів свого покоління, який 

виступає з сольними та оркестровими концертами на найбільших світових 

сценах.  

 

У сім років брав уроки у Ф. Кластра. Згодом перейшов до консерваторії 

Кольмара в клас Рени Шерешевської. 

 

У 2001 році вступив до Консерваторії Superieur de musique в Женеві, де 

навчався три роки у Домініка Марле, яку закінчив з дипломом соліста. Потім 

поїхав до США, щоб навчатись у легендарного піаніста та фортепіанного 

педагога Леона Фляйшера. 

 

Удосконалював свою майстерність у Раду Лупу, Мюррея Перайї, Андраша 

Шиффа, Давіда Зінмана, Дмитра Башкірова, Марії Тіпо, Володимира 

Фельцмана, Паскаля Роже. 

 

У віці 14 років він отримав першу премію на Французькому музичному 

конкурсі, відтоді здобував численні премії та нагороди на міжнародних 

конкурсах піаністів. Варто відзначити перемоги на наступних міжнародних 

конкурсах: третя премія конкурсу Енеску (Румунія, 2005), перша премія на 

конкурсі «Premio pianistico PAUSILYPON» (Італія, 2006), третя премія 

конкурсу «SULMONA» (Італія, 2007), друга премія на конкурсі «Concorso 

pianistico di Tolmezzo» (Італія, 2009), друга премія на конкурсі «FERROL» 



(Іспанія, 2007), друга премія на конкурсі «Premio Fausto Zadra» (Італія, 2010), 

перша премія конкурсу «PREMIO PALMA D'ORO» (Італія, 2010). 

 

Його інтерпретації творів епохи класицизму, романтизму та музики ХХ 

століття завжди добре сприймаються пресою та публікою. 

 

Емо Пажен виступає в Нью-Йоркському Carnegie Hall, концертному залі 

«Concertgebouw» в Амстердамі, в Боннському Beethoven-Haus, в 

Міланському Концертному товаристві, в Цюріхському Tonhalle, в 

Брюсельському  

центрі витончених мистецтв, в Esplanade Concert Hall в Сінгапурі.  

  

Емо Пежен є учасником численних відомих музичних фестивалів: Фестиваль 

«Radio-France» в Монпельє, «Nuits musicales en Armagnac», Паризький 

фестиваль  «Musicales du Lubéron», фестиваль St-Jean Cap Ferrat, фестиваль 

Ushuaia, «Товариство Шопена в Ганновері», «Музичний тиждень 

Мендельсона у Венгені», фестиваль Schleswing Holstein, фестиваль Tiobor 

Varga у Сіоні. 

 

Емо Пажен виступає з такими всесвітньо відомими симфонічними 

оркестрами Бухарестської філармонії, Національним оркестром Монпельє, 

NSO (Новий симфонічний оркестр), Берлінським симфонічним оркестром.  

 

Разом зі своєю матір’ю, видатною скрипалькою Сільвією Марковічі 

регулярно виступає з концертами камерної музики. Зовсім нещодавно Емо 

Пежен замінив хворого Раду Лупу на концерті з оркестром Бухарестської 

філармонії. 

 

Не так давно виконав швейцарську прем’єру фортепіанного концерту Ф. 

Ліста № 3 із симфонічним оркестром Біль/Золотурн під керівництвом 

Каспара Цендера. Радіозаписи були зроблені у співпраці з Südwestrundfunk та 

BBC London. 

 

У вeресні 2011 року в продажі з’явився його перший компакт-диск, який 

містить п’єси для фортепіано норвезького композитора Мартіна Ромберга. 

 

Наразі Емо Пажен проживає у Відні, з травня 2019 року офіційно став 

артистом фірми Bösendorfer. У співпраці з відомим фортепіанним домом 

французького лейблу PARATY (Париж) видає свій другий сольний альбом з 

усіма вальсами Ф. Шопена. 

 

 

 



AIMO PAGIN (FRANCE) 

member of the Jury of the International Competition of Pianists named after 

Maria and Nataliуa Yeshchenko 

 

 

Aimo Pagin – concert pianist, artist Bösendorfer, professor at the Strasbourg 

Conservatory of Music and Dance. 

 

One of the most important French pianists of his generation and is at home with 

solo and orchestral concerts on the largest podiums in the world. He received 

lessons at the age of seven with F. CLAUSTRE. Later he moved to the 

Conservatory of Colmar in the class of RENA SHERESHEVSKAYA. 

 

In 2001 he came to the Conservatoire Superieur de musique de Genève, where he 

studied for three years with DOMINIQUE MERLET and graduated with a soloist 

diploma. He then went to the USA to work with the legendary pianist and piano 

pedagogue LEON FLEISHER 

 

He received further inspiration from RADU LUPU, MURRAY PERAHIA, 

ANDRAS SCHIFF, DAVID ZINMAN, DIMITRI BASHKIROV, MARIA TIPO, 

VLADIMIR FELTSMAN, PASCAL ROGE, and after graduating in 2004 began 

his continual rise to the world elite. At the age of 14 he won the 1st prize of the 

CONCOURS MUSICAL DE FRANCE. Since then he has won numerous prizes 

and awards in international piano competitions. Worthy of mention are the 3rd 

prize in the ENESCU international competition (Bucharest 2005), the 1st prize in 

the “Pemio pianistico PAUSILYPON” (Napoli 2006), the 3rd prize in the 

international competition “SULMONA” (2007), the 2nd prize in the ”Concorso 

pianistico di Tolmezzo” (2009) 2nd prize in “FERROL” international competition 

(Spain 2007), 2nd prize in “Premio Fausto Zadra” (Abano Terme 2010), 1st prize 

in “PREMIO PALMA D’ORO” (2010) 

 

His interpretations of the classical, romantic and repertoire of the 20th century are 

always well received by the press and the public. Since then, Aimo Pagin’s career 

has been accelerating rapidly. 

 

He performs in New York’s Carnegie Hall, the Amsterdamer Concertgebouw, the 

Beethoven-Haus Bonn, the Societa dei Concerti Milano, the Tonhalle Zurich, the 

Palais des Beaux-Arts Bruxelles, the Esplanade Concert Hall (Singapore) and plays 

numerous renowned festivals such as the Festival de Radio-France Montpellier, 

Nuits musicales en Armagnac, Chopin Paris Festival, Musicales du Lubéron, St-

Jean Cap Ferrat Festival, Ushuaia International Music Festival, Chopin Society 

Hannover, Mendelssohn Music Week Wengen, Schleswig Holstein Music Festival, 

Tibor Varga Festival Sion. 

 



He performs with internationally renowned orchestras such as the Bucharest 

Philharmonic, Orchester National de Montpellier, NSO (New Symphony 

Orchestra), Berliner Symphoniker. With his mother, the great violinist SILVIA 

MARCOVICI, he gives regular chamber music concerts. Aimo Pagin recently 

jumped for the sick RADU LUPU in a concert with the Bucharest Philharmonic. 

 

He has also recently performed the Swiss premiere of the Liszt Piano Concerto n.3, 

with the Symphony Orchestra Biel / Solothurn under Kaspar Zehnder. 

 

Radio recordings were made in collaboration with Südwestrundfunk and the BBC 

London. 

 

In September 2011, his first CD appeared in the trade, and contains piano pieces by 

the Norwegian composer Martin ROMBERG. 

 

He now lives in Vienna and has officially become a Bösendorfer artist since May 

2019, and in collaboration with the renowned piano house, French label PARATY 

(Paris) publishes Aimo Pagin’s second solo album with all the waltzes by F. 

Chopin. 


