
 
 
 

 Ara Malikian.  
                      Una vida entre las cuerdas 

Ara Malikian és un violinista 

libanès, amb ascendència    

armenia. Va néixer a Beirut al 

1968. Des de ben petit, els 

seus professors van veure   

que era un superdotat. El seu 

primer concert el va fer a 

l’Auditori de Beirut, quan   

tenia 12 anys. Quan tenia 14 

anys, el director d’orquestra 

alemany Hans-Herbert Joris, 

el va anar a escoltar en un dels 

seus concerts; immediata-

ment després va parlar amb 

Ara i la seva família, per       

convence’ls que anés a        

Alemanya amb ell i lluités per 

una beca del Govern. Així va 

ser i al cap d’uns pocs mesos 

Ara va entrar becat en el    
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Hannover. un dels més presti-

giosos d’Alemanya. Quan va 

acabar els estudis superiors, 

va perfeccionar el seu estil a la 

Guildhall School of Music, de 

Londres. 

 

Ara té la categoria de violí   

solista, a l’abast de molt pocs 

músics. Ha guanyat innume-

rables premis, ha tocat com a 

solista a les millors orquestres 

del mòn i a més de quaranta 

països. Va ser concertí            

de l’Orquestra Simfònica de 

Madrid. 

 

La seva inquietud musical i 

humana l’ha portat a profun-

ditzar en les seves arrels i    

assimilar la música d’altres   

Nata Moreno, 2019 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

Documental sobre el polifacètic 
violinista Ara Malikian. Un recorre-
gut per la seva vida i la seva in-
qüestionable aportació a la música 
clàssica i contemporània. Segueix 
Ara Malikian i tot el seu equip du-
rant la seva última Gira Simfònica 
per Espanya i països com el Líban, 
França, Anglaterra, Xina, Rússia, 
Marroc, Argentina, Uruguai, Alema-
nya... Al mateix temps, narra la 
seva fascinant història personal: la 
música va salvar-li la vida quan va 
haver de fugir de la guerra: va 
abandonar Beirut amb 14 anys i des 
de llavors ha viscut com un nòma-
da, duent la seva música pel món. 

Covid-19 

Els membres de la Junta del Cineclub 
Sabadell ens encarregarem de gestio-
nar l’entrada als Cinemes: la dels socis, 
la de les persones que anteriorment 
havien adquirit un pack 5 o 10 i la dels 
no socis. Organitzarem de manera  
ordenada l’entrada a la sala i us adjudi-
carem un seient, respectant la distància 
de seguretat necessària amb la resta 
d’espectadors. Es facilitarà l’ús de gel 
hidroalcohòlic a l’entrada i sortida de la 
sala.  
L'ús de mascareta durant el visionat de 
la pel•lícula és obligatori.  

Fitxa artística 

Ara Malikian 
Intervencions diverses  

Fitxa tècnica 

Directora   .............. Nata Moreno 
Guió   ..................... Nata Moreno  
Productor   ............. Kokoro Films 
Música original  ..... Ara Malikian  
Fotografia  ............. Nata Moreno  
Muntatge  .............. Nata Moreno  
Durada  .................. 89minuts 
País ....................... Espanya 
Durada: .................. 89 mintus 
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cultures. Ha pujat a l’escenari 

música de compositors prac-

ticament desconeguts fins 

a q u e l l  m o m e n t .  H a 

col·laborat amb músics no de 

música clàssica. 

 

Podria seguir parlant de tot el 

que ha fet, però no ho faré. 

Això és només una introduc-

ció perquè us situeu, especial-

ment el que no el conegui, 

Així sabeu a qui està dedicat 

aquest documental. 

 

No només es parla d’un geni, 

sinó de les seves profundes 

arrels armènies, de la terrible 

petjada de la guerra, d’aquells 

anys a Beirut, de com prepara 

les seves gires i els moments 

dels seus concerts. Però el 

més significant és conèixer a 

Ara i la seva particular mane-

ra de viure, sentir i veure el 

món de la música, en especial 

la música clàssica. 

 

Per què no ha volgut seguir 

purament la línia de la músi-

ca clàssica? Per quin motiu va 

deixar la plaça de solista a 

l’Orquestra Simfònica de  

Madrid? Per què ha seguit un 

altre camí? Tot això, per a mi, 

és la part més interessant    

del documental. Crec que la 

seva manera de pensar és 

aplicable a altres expressions 

artístiques i culturals. Hem 

de fer un canvi? 

 

Fa pensar que a les seves    

gires, les entrades s’esgotin 

quasi de manera immediata? 

En un concert de clàssica? A 

un país com el nostre? I a    

altres països on la clàssica 

s’escolta més i hi han més  

puristes , com són tan ben-

vinguts aquests tipus de con-

certs? Què ens ofereix de 

nou? Com és que hi va públic 

no habitual a concerts de 

clàssica i omplen els audito-

ris? En fi, són concerts de 

clàssica, aleshores què hi ha 

de nou? 

 

El documental va ser dirigit 

per Nata Moreno al 2019. Va 

guanyar el premi Goya.  

 

Nata ha dirigit diversos    

curtmetratges documentals i 

de ficció i aquest ha estat el 

seu primer llargmetratge. És 

guionista i també actriu. 

 

És més important el què    

explica el documental que 

com ho explica. Nata va tenir 

l’encert de ni “afegir” ni 

“treure”, sinó simplement 

explicar. 
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