
 

 

 

 

 

 

                  
           

          Gerardo Estrada Martínez 
 

Urodził się w Caracasie w sierpniu 1980 roku. Studiował w klasie skrzypiec i perkusji w 

Konserwatorium im. Emila Friedmana i Konserwatorium im. Juana José Landaeta w Caracasie.  

Z wyróżnieniem ukończył naukę w Londyńskiej Akademii Muzycznej w klasie dyrygowania. 

Absolwent Szkoły dyrygowania  „Maestro Navarro Lara” (Huelva, Hiszpania) i Białoruskiej 

państwowej akademii muzycznej (Mińsk, Białoruś). Uczył się sztuki dyrygowania u Maestro 

Rodolfo Saglimbeni, Francisco Navarro Lara i innych.  Pracował jako muzyk w różnych 

orkiestrach państwowych Wenezueli, także Gerardo Estrada jest założycielem zespołów i 

ansambli, wykonujących muzykę tak rozrywkową jak i akademicką. 

Dyrygent-założyciel i główny dyrygent orkiestry Boliwariańskiej stanu Carabobo 

ciągiem 4-ch lat. Wraz z tą orkiestrą maestro realizował powszechną działalność społeczną, 

prowadzając koncerty na znaczących scenach Wenezueli, grając rozmaity repertuar, zarówno 

uczestnicząc w licznych imprezach, wśród których warto odznaczyć: uroczysta ceremonia 

otwarcia  baseballowego turnieja Międzynarodowego (Serie del Caribe 2006); uroczyste 

otwarcie Copa América dla dzieci niepełnosprawnych, festiwal muzyki duchowej stanu 

Carabobo, gdzie Estrada dyrygował Requiem Andrew Lloyda Webbera.  

Jako zaproszony dyrygent występował na scenie z różnymi orkiestrami Wenezueli, wśród 

których warto odznaczyć następne: Wenezuelska narodowa orkiestra filharmoniczna i 

municypalna orkiestra symfoniczna Caracasa. Maestro miał do czynienia z powszechnie 

znanymi solistami. 

Gerardo Estrada został nagrodzony medalem „bitwa pod Carabobo” I stopnia, medalem 

Juana José de Mora II stopnia; orderem wielkiego Komandora. Poza tym Estrada został 

ogłoszony gościem honorowym miasta Barahony (Republica Dominikańska) i nagrodzony 

orderem „złoty guzik” Królewskiej Akademii muzycznej w Walencji. 

W latach 2006-2008 zajmował posadę Sekretarza w kwestii kultury stanu Carabobo 

(Wenezuela). Obecnie jest członkiem korespondentem w dziedzinie współpracy 

międzynarodowej Królewskiej Akademii muzycznej w Walencji. 

Brał udział w master klasach słynnych wykładowców na poziomie międzynarodowym. 

Jako dyrygent zaproszony pracował z orkiestrami różnych krajów świata. Wyjątkowo ścisłą 

współpracę maestro ustalował z orkiestrą symfoniczną Narodowej Państwowej Kompanii 

Radiowo-Telewizyjnej Republiki Białoruś (jest on jej honorowym dyrygentem zaproszonym) 

zarówno jak z orkiestrą symfoniczną Mohylewskiej kapeli miejskiej (Białoruś). Niejednokrotnie 

Estrada kierował Pastwową akademicką orkiestrą symfoniczną Białorusi i orkiestrą prezydencką 

Białorusi. 

Maestro stawał na czele takich orkiestr jak: orkiestra symfoniczna Collegium Musicum, 

na uniwersytecie w Trierze (Niemcy); orkiestra symfoniczna miasta Cuzco (Peru); orkiestra 

symfoniczna Autonomicznego uniwersytetu w Nuevo León (Meksyk); Orchester der Wiener 

Tonkunstvereinigung (Wiedeń, Austria); orkiestra filharmoniczna Wallersee (Salzburg, Austria); 



orkiestra filharmoniczna w Częstochowie (Polska); Moskiewska państwowa orkiestra 

symfoniczna (Rosja); orkiestra symfoniczna Avanti (w. Cypr); orkiestra symfoniczna „Dunaj” 

(Węgry); orkiestra filharmoniczna Lizbony (Portugalia); orkiestra symfoniczna narodowa 

Paragwaju itd. 

Pod kierownictwem Gerardo Estrada po raz pierwszy na Białorusi były wykonane liczne 

utwory wenezuelskich a latynoamerykańskich kompozytorów.  A zatem maestro wniósł 

nieoceniony wkład w pojęcie muzycznego dziedzictwa swego kontynetu w dalekich krajach. 

Estrada dyrygował balet „Dziadek do orzechów” P.I. Czajkowskiego (listopad 2013r.); „Giselle” 

Adolphe Adama (marzec 2014r.) w Białoruskim państwowym akademickim muzycznym teatrze 

w Mińsku.  

Jako kompozytor Gerardo Estrada ma obszerny katalog dział muzycznych, króry zawiera 

symfoniczne, kameralne, sakralne utwory i in. wśród których warto wyróżnić  „Rapsodia 

Bicentenaria”. Premiera tego działa odbyła się w Mińsku 19 kwietnia 2010, a następnie 

wykonywano je na różnych scenach Wenezueli i za jej granicami.  

We wrześniu – październiku 2014r, Gerardo Estrada dokonał tournée po Ameryce 

Łacińskiej, dyrygując takimi orkiestrami jak: orkiestra symfoniczna narodowa Republiki 

Dominikańskiej w Santo Domingo; państwowa orkiestra symfoniczna m. Loja (Ekwador); 

orkiestra symfoniczna systemu edukacji muzycznej m. San-Juan de Pasto (Kolumbia), gdzie 

maestro prowadził master klasę z dyrygowania; orkiestra symfoniczna prowincji Entre-Ríos 

(Argentyna); we wrześniu tego roku Estrada został finalistą Międzynarodowego konkursu 

dyrygowania „Black Sea Conducting Competition” w m. Konstanca (Rumunia), gzie przyznano 

mu Premię Orkiestry.  

W maju 2015r. pomiędzy 80 dyrygentów z całego świata, został zdobywcą „Złotej 

Batuty” w „Międzynarodowym konkursie dyrygowania 3.0”, zorganizowanego 

przedstawicielstwami Hiszpanii i Paragwaju. 

W lutym – marcu 2016r. maestro dokonał występy gościnne z 6-ciu koncertami po 

miastam Republiki Dominikańskiej wraz z Kapelą Santo Domingo (orkiestrą, dyrygentem-

założycielem i głownym dyrygentem którego jest on). Jako solistki występowały na tych 

koncertach Nathalie Peña-Comas, Eva María Santana i Evelyn Peña-Comas. W marсu tego roku 

maestro wraz z orkiestrą symfoniczną i chórem uniwersytetu w Minho (Portugalia) a także ze 

słynnymi solistami portugalskimi wykonali Requiem Antonína Dvořáka na znacznym Festywalu 

muzyki duchowej w m. Coimbra, Braga i Guimarães (Portugalia).  

W sierpniu 2016r. Gerardo Estrada zajął drugie miejsce i był nagrodzony specjalną 

nagrodą Orkiestry w Międzynarodowym konkursie dyrygentów Dunaju w Budapeszcie (Węgry). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k

