Πλωτίνος Μικρομάτης

Γεννήθηκε στην Κύπρο και από 8 χρονών εμφανίζεται σε συναυλίες και ηχογραφεί
για την Κυπριακή τηλεόραση και ραδιόφωνο. Έδωσε το πρώτο του επαγγελματικό
ρεσιτάλ σε ηλικία 15 χρονών με έργα Telemann, Beethoven, Chopin και Schumann.
Το 1987 πήρε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό «Prix Ravel» στην Κύπρο και το 1988
αντιπροσώπευσε τη χώρα του στον 4ο Διαγωνισμό της Eurovision για Νεαρούς
Μουσικούς στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.
Με το πέρας των σπουδών του στην Κύπρο με καθηγήτρια την Πίτσα Σπυριδάκι,
μετακόμισε στο Λονδίνο για να παρακολουθήσει ανώτατες σπουδές ως σολίστ
πιάνου με καθηγητή τον Alasdair Graham. Αποφοίτησε με Δίπλωμα Σολίστ του
Βασιλικού Κολεγίου Μουσικής και της Σχολής Μουσικής και Θεάτρου Guildhall.
Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην τάξη του καθηγητή Simon Young και
απέκτησε Πτυχίο «Master» από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Κολέγιο Μουσικής
Trinity).
Το ρεπερτόριο του Πλωτίνου εκτείνεται από την προ Μπαρόκ μέχρι τη σύγχρονη
εποχή. Συνθέτες όπως ο Σάββας Σάββα και ο Φίλωνας Λάμπρου του εμπιστεύθηκαν
τις πρώτες παγκόσμιες εκτελέσεις έργων τους.
Έχει συνεργαστεί με την Εθνική Λυρική Σκηνή, την Όπερα Θεσσαλονίκης και το Εθνικό
Θέατρο και επί σειρά ετών ήταν συνεργάτης της Μαρίας Χορς, χορογράφου του
Εθνικού Θεάτρου. Επίσης, διδάσκει πιάνο στο Μουσικό Σχολείο Λάρνακας και
προετοιμάζει τραγουδιστές και άλλους μουσικούς για παραστάσεις όπερας,
συναυλίες, ακροάσεις και εξετάσεις.
Ως σολίστ, έχει εμφανιστεί, μεταξύ άλλων, με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, τη
Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, τη Συμφωνική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου
Lewis & Clarke των Ηνωμένων Πολιτειών και την Ορχήστρα της Ολλανδικής
Ραδιοφωνίας με μαέστρους όπως ο Sergiu Comissiona, ο José Ferreira Lobo, ο George
Skipworth, ο Stephen Futrell, ο Παναγιώτης Παναγή, ο Θέμης Χριστοδούλου και ο Ara
Vorsganian.
Εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο, ο Πλωτίνος έδωσε επανειλημμένα συναυλίες
σε χώρες όπως η Βρετανία, η Ρωσία, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Δανία.
Περαιτέρω πληροφορίες στο www.plotinos.com.

