
Victor CHESTOPAL 

Victor Chestopal werd in 1975 in Moskou geboren in een familie van musici, wetenschappers en kunstenaars. Op 
vijfjarige leeftijd begint hij met pianolessen bij zijn moeder, Prof. Victoria Yagling (1946-2011), zelf cellist en componist, 
opgeleid door Mstislav Rostropovitch, en laureate van de Tchaikovskywedstrijd. Op zesjarige leeftijd werd hij leerling van 
de « Gnessin Music School » en drie jaar later werd hij opgenomen in het Tchaikovskyconservatorium in Moskou. Daar 
waren Tamara Bobovitch, Alexander Mndoyants, Lev Vlasenko en Mikhail Pletnev zijn leerkrachten. Toen hij twaalf was, 
trad Chestopal op in Saratov (Rusland) met het Eerste Pianoconcert in sol mineur van Mendelssohn, en het jaar daarop 
gaf hij zijn eerste soloconcert in de Rachmaninovzaal van Moskou. In 1991 speelde Victor Chestopal als solist voor 
Paus Johannes-Paulus II in het Vaticaan het Eerste Pianoconcert van Prokofjev met het Russische Nationale Orkest, 
gedirigeerd door Mikhail Pletnev. 

Sinds 1990 woont Chestopal in Helsinki, waar hij Fins staatsburger werd in 1997. Hij verwierf de Mastergraad aan de 
Sibeliusacademie in 2001. Zijn studies aan de Sibeliusacademie stonden onder leiding van Prof. Erik T. Tawaststjerna. 

Tijdens zijn studies aan de Accademia Pianistica “Incontri col Maestro” in Imola (Italië) van 1992 tot 1997 en aan de 
Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar (Duitsland) van 1995 tot 1997 was Lazar Berman zijn leraar. 

In 2001-2002 had Chestopal meermaals de gelegenheid voor Mstislav Rostropovich te spelen. 

Chestopal is laureaat van verschillende belangrijke internationale wedstrijden, heeft concerten gegeven in talrijke landen 
en was te gast op meerdere Europese festivals. 

Hij heeft als solist met grote orkesten en grote dirigenten gespeeld en heeft ook faam verworven in de kamermuziek. Hij 
heeft talrijke opnames gemaakt. 

In 2010 verwierf Victor Chestopal de titel van Doctor in de Muziek aan de Sibeliusacademie. Het doctoraat omvatte vijf 
concerten die gewijd waren aan de pijlers van het pianorepertoire. 

Dr. Chestopal geeft masterclasses voor piano aan verschillende Europese conservatoria. Zo leidt hij sinds 2007 ieder 
jaar masterclasses in Luik. 

 


