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public examination for teaching piano and
score reading, becoming the youngest

O seu estilo de tocar foi definido por Libre

master teacher for the Italian conservatories.

Belgique "brilhante, colorido e elegante ao
mesmo tempo, revelando uma personaliPianista e compositor italiano, nascido em
Matera e estabelecido em Milão, estreou-se aos 11 anos. Desde então, tem-se
apresentado em recitais e com orquestra,
em vários locais e eventos de prestígio,
entre os quais o “Palau de la Musica” em
Valência, o “Conservatoire Royal” em
Bruxelas, a “Società dei concerti” e “Serate
Musicali” em Milão, o festival Ravello, o
Teatro Sociale em Como, o Festival Liepaja
Piano Stars, que inaugurou com o terceiro
Concerto para piano de Rachmaninov.
Tocou com vários maestros e instrumentistas como Marcello Bufalini, Tadeusz
Wojciechowsky, Philippe Cassard, Marco
Bronzi, Paolo Zordanazzo, Maurizio Grandinetti, Michele Lomuto. Com este último,
também

realizou

sistemática

no

uma
campo

investigação
da

música

contemporânea.
Foi o vencedor de numerosas competições, entre as quais o prémio «Kawai», os
concursos de piano de Stresa, Messina,
Osimo, Firenze, «Viotti-Valsesia», o "Prémio
Ismez", o "Prémio Veio", e foi semifinalista no
Bolzano «F. Busoni» e nas competições de
Bruxelas «Reine Elizabeth». Aos 22 anos,
venceu o exame público nacional para
ensinar piano e leitura à primeira vista,
tornando-se o professor mais jovem dos
conservatórios italianos.

His playing style has been defined by Libre

dade muito forte" e C. Geerinckx, de "Art

Belgique “bright, colorful and elegant at the

Exists!, escreveu: "ele possui uma musicali-

same time, revealing a very strong persona-

dade interior que é naturalmente poética,
alimentada por uma interminável investigação de sonoridades cada vez mais
sedutoras. A sua música é sóbria e tocante”.
Os seus contatos com Franco Donatoni e
Franco D'Andrea, com quem estudou
composição e o estilo radical de jazz,
foram

essenciais

nos

últimos

anos.

Compôs as bandas sonoras originais de
alguns filmes dirigidos por Roberto Moliterni, como "Ho visto Charlie Chaplin", vencedor do prémio Energheia Cinema, "La vita è
altrove" e "Centosanti". Gravou para a
Tactus records, para o canal de rádio
italiano Radiotre e o canal de TV RAI 5.
Juntamente com o violinista Paolo Zordanazzo e o violoncelista Alex Jellici, fundou o
Trio Matera Piano que estreou em Zurique
em 2016.
A prática de várias artes marciais, os
estudos de antropologia, juntamente com
seu conhecimento do teatro Grotowski,
têm um papel relevante no seu desenvolvimento pessoal para apoiar a sua investigação dos princípios comuns às várias
expressões artísticas.
Pier Francesco Forlenza ensina piano no
Conservatório "Giuseppe Verdi", em Como.

Italian pianist and composer, born in
Matera and established in Milan, he made
his debut at the age of 11. Since then he has
been performing both in recitals and with
orchestra, in several prestigious locations
and events, among which the “Palau de la
Musica” in Valencia, the “Conservatoire
Royal” in Brussels, the “Società dei concerti”
and “Serate Musicali” in Milan, the Ravello
festival, the Teatro Sociale in Como, the
Liepaja Piano Stars Festival, which he
opened with Rachmaninov's third piano
concerto.

“he owns an inner musicality that is naturally
poetical, nourished by an endless research
of sonorities more and more seductive. His
music is sober and touching”.
His contacts with both Franco Donatoni and
Franco D’Andrea, with whom he has studied
composition and the radical jazz style, have
been of essence during the past years.
He has composed the original soundtracks
of some movies directed by Roberto Moliterni, like “Ho visto Charlie Chaplin”, winner of the
Energheia Cinema award, “La vita è altrove”

He has played with several conductors and
instrumentalists

lity” and C. Geerinckx, from «Art Exists!» wrote:

like

Marcello

Bufalini,

Tadeusz Wojciechowsky, Philippe Cassard,
Marco Bronzi, Paolo Zordanazzo, Maurizio
Grandinetti, Michele Lomuto. With the latter
he has also carried out a systematic
research in the field of the new music.
He has been the winner at numerous
competitions, the «Kawai» award, the piano
competitions of Stresa, Messina, Osimo,
Firenze, the «Viotti-Valsesia», the

"Ismez

Prize", the “Premio Veio”, to name a few, and
was semifinalist at the Bolzano «F. Busoni»

and “Centosanti”. He has recorded for Tactus
records, for the Italian Radio channel Radiotre and TV channel RAI 5.
Together with violinist Paolo Zordanazzo and
cellist Alex Jellici, he has founded the Matera
Piano Trio that made its debut in Zurich in 2016.
A relevant role in his personal development
have the practice of various martial arts, the
anthropology studies, along with his knowledge of the Grotowski theatre, to support his
research of the principles common to the
various art expressions.

and the Brussels «Reine Elizabeth» competi-

He is teaching piano at “Giuseppe Verdi”

tions. At the age of 22 he won the national

Conservatory in Como.

