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Jill Lawson, pianista de nacionalidade luso-americana, nasceu no México em 1974.
Aos 8 anos, iniciou os seus estudos de piano na Academia de Música de Antuérpia.
Aos 14 anos, Jill entrou no Conservatório Real de Antuérpia, onde teve aulas na
classe de Levente Kende, e em 1995 obteve o Prémio Superior para Piano e Música
de Câmara magna cum laude. Em 1992, foi aceite na prestigiosa escola " Chapelle
Musicale Reine Elisabeth" em Waterloo (Bruxelas). Após três anos, e como reconhecimento da sua virtuosidade, foi premiada com” grande distinção”.
Jill continuou os seus estudos com Jan Wijn no Conservatório em Amsterdão e com
Leon Fleisher e Ellen Mack no Peabody Institute em Baltimore (Maryland, EUA) onde,
no ano de 2004, obteve o Mestrado de Música em Piano e em Musica de Câmara.
Jill fez vários cursos de aperfeiçoamento com Maria Tipo, Sequeira Costa, Vladimir
Viardo, Dimitri Bashkirov e Maria João Pires. Jill colaborou no filme documentário,
que se realizou durante um workshop, sobre Belgais em 2001 com Maria João Pires.
Ganhou vários prémios em competições nacionais e internacionais nomeadamente:
o 2º prémio no concurso internacional “Vianna da Motta” (Macau 1997), Finalista na
“Classical Fellowship Awards” da American Pianists Association (Indianapolis,
2003), o 4º prémio no “Concurso Internacional Schubert” (Dortmund, 2001),
Finalista no concurso international de piano “Premi Principat d’Andorra” (Andorra,
2001),1º prémio no concurso “Cidade de Covilha” (2001), 2º Premio no “Concurso
de Interpretaçao” (Estoril, 2001), Laureato do concurso “Tenuto” (Bruxelas,1995).
Como solista deu recitais e tocou com orquestras na Europa e nos Estados Unidos.
Gravou os Estudos Sinfónicos Opus 13 de Schumann para a Fundação Internacional
de Vianna da Motta. Tem uma actividade intensa no dominio da musica de câmara
e tocou, entre outros, com David Cohen, Augustin Dumay e Artur Pizarro.
É docente na Escola Superior de Artes Aplicadas em Castelo Branco onde lecciona
piano e o curso reportório para cantores.
Juntamente com seu irmão Eliot, violinista, forma o Duo Lawson & Lawson.

www.jilllawson.com

