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Коротка біографія

Після  закінчення  навчання  в  Харківській  середній  спеціалізованій
музичній  школі-інтернаті  (1981)  здобув  вищу  освіту  в  Харківському
інституті  мистецтв  імені І. П. Котляревського  (1986)  за  спеціальністю
«фортепіано»  на  кафедрі  «Спеціалне  фортепіано  № 2»  (клас  доцента
В. І. Лозової). Працював  викладачем  на  кафедрі  «Камерного  ансамблю»
(1987–1988)  і  концертмейстером  кафедри  «Хорового  диригування»
Харківського  інституту  мистецтв  імені І. П. Котляревського  (1987–1990),  а
також  викладачем естрадного  відділу  Харківського  музичного  училища
ім. Б. М. Лятошинського (з 1988).  Стажувався на джазовій кафедрі  University
of Cincinnati,  USA (1991).  З  1992  по  1997  –  старшій  викладач  кафедри
«Інструменти  естрадного  оркестру»  Харківського  інституту  мистецтв
імені І. П. Котляревського.  З  1997 –  доцент кафедри «Музичне  мистецтво
естради  та  джазу»  Харківського  національного  університету  мистецтв
імені І. П. Котляревського.
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Творчі досягнення 
Давидов С. П.  –  яскравий  представник  сучасного  українського

джазового  мистецтва.  Багато  виступає  з  різноманітними  сольними  та
ансамблевими  програмами. Мав  творчу  концертну  співпрацю  з  такими
всесвітньо  відомими музикантами,  як  Adam Nussbaum,  Jed Levy,  Chris
Dhalgren,  Frank Lacy,  Joe Ford,  Frank Parker, Вадим Неселовський, Валерій
Пономарьов,  Bill Mollenhof,  Eve Cornelious  (США);  George Haslam
(Великобританія);  Andreas Oberg (Швеція); Karlheinz Miklin,  Ewald
Oberleinter, Андрій Прозоров (Австрія),  Mariusz Bogdanowicz,  Adam Wendt,
Krzysztof Szmanda (Польща);  Ігор  Бутман,  Данііл  Крамер,  Аркадій
Шилклопер,  Анатолій  Герасимов,  Віктор  Єпанєшніков,  Антон  Ревнюк,
Олексій  Кравцов  (Росія).  Щомісячно  проводить  джазові  концерти  у  залі
Харківської  обласної  філармонії під  брендом: «Джазові  вечори  з
Сергієм Давидовим» (з 2006). Щорічно виступає у Великій залі Національної
філармонії  України  і  проводить сольні  концерти  в Харківському
національному  університеті  мистецтв  (ХНУМ)  імені
І. П. Котляревського. Співзасновник  і  арт-директор  міжнародного
джазового фестивалю «Za Jazz Fest» (2008 – 2012). В межах міжнародного



фестивалю «Сергій Рахманінов і  українська культура» проводив сольні
концерти,  в  яких  художні  концепції  оригінальних  авторських
імпровізаційних  творів  були  орієнтовані  на  синтезування  джазової
стилістики  з  фактурно-тематичними  особливостями  композиторського
письма С. Рахманінова (2003– 2005).

Автор  понад 100 різножанрових і різномасштабних джазових тем для
імпровізацій.  Має  фондові  записи  у  студіях БЗЗ  Москви  (1992)  та  Києва
(1995);  а  також  шість  записаних  альбомів  з  оригінальними  авторськими
творами:  два  дуетних  з  відомим  кларнетистом  Сергієм Низкодубом  –
«Кларнетові розбирання», «Пори року» (1997, 1998); один в дуеті з відомим
контрабасистом Денисом Дудко (1998); три компакт-диска за участю різних
комбо-составів:  «Українські  джазові  танки»  (2006),  «The Mozaique Of
Eloquence» (2009), «Universe Of Kyzyl Til» (2011) і декілька альбомів у якості
запрошеного студійного музиканта.
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