
Голова журі - відома іспанська гітаристка Маргарита Ескарпа. 

 

«Первокласна художниця», — сказала Марія Луїза Анідо, коли вперше почула 

концерт Маргарити Ескарпи в 1990 році. З тих пір Маргарита постійно пожинає багато 

успіхів і тепер вважається однією з найважливіших класичних гітаристів сучасності. 

Як сольна виконавиця, вона записала компакт-диски для RTVE (Іспанська група 

радіо і телебачення), Opera Tres, Naxos і La Ma de Guido. 

У 2021 році вона отримала премію «Guitarrista José Tomás 2021 Villa de Petrer», 

нагороду, яка присуджується провідним іменам у світі гітари. 

Маргарита також відома як відданий учитель. На додаток до своїх частих майстер-

класів, вона керує гітарним відділом у «Conservatorio Superior de Música de Vigo» (Іспанія), 

де вона досягає вищого ступеня досконалості зі студентами, які з нею працюють. 

У жовтні 2021 року вона була призначена професором гітари в Університеті музики 

та виконавського мистецтва у Відні (Австрія). 

Маргарита Ескарпа грає на гітарі Маттіаса Даммана (Німеччина). Вона є "D'Addario 

Artists" з 2011 року. 

 

Dear friends! With great pleasure and joy we begin to introduce you to our honored 

members of the jury of the 1st International Competition of Classical Guitar Performers 

"KHARKIV-GUITAR-COMPETITION". 

The chairman of the jury is the famous Spanish guitarist Margarita Escarpa. 

"A first-class artist", expressed María Luisa Anido when she first heard a concert by Margarita 

Escarpa in 1990. Ever since then, Margarita has continually reaped many successes and is now 

considered one of the most important classical guitarists of the present day. 

As a solo artist, she has recorded CDs for RTVE (Spanish Radio and Television Group), 

Opera Tres, Naxos and La Ma de Guido. 

In 2021 she received the Prize "Guitarrista José Tomás 2021 Villa de Petrer", an award given to 

leading names in the world of guitar. 

Margarita is also known as a dedicated teacher. In addition to her frequent master classes, 

she directs the guitar department at the “Conservatorio Superior de Música de Vigo” (Spain), 

where she attains a higher degree of perfection with the students who work with her. 

In October 2021, she was appointed professor of guitar at the University of Music and 

Performing Arts in Vienna (Austria). 

Margarita Escarpa plays a Matthias Dammann guitar (Germany). She is a "D'Addario Artists" 

since 2011. 

 


