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Πιάνο
Η Ντιάνα Βρανούση γεννήθηκε στο Παρίσι. Σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά
στο Ωδείο Αθηνών, µε υποτροφία. Αποφοίτησε δεκαεννέα ετών µε δίπλωµα πιάνου
(Α΄ Βραβείο παµψηφεί), πτυχίο αρµονίας (άριστα και διάκριση) και πτυχίο αντίστιξης
και φούγκας (άριστα παµψηφεί).
Μετά από διαγωνισµό κέρδισε υποτροφία της Ακαδηµίας Αθηνών για έξι χρόνια
σπουδών πιάνου στο Παρίσι. Εκεί σπούδασε στην Ecole Normale de Musique, απ’
όπου αποφοίτησε µε Licence de Concert (δίπλωµα σολίστ). Στο Παρίσι µελέτησε
επίσης για τρία χρόνια µε τον Pierre Sancan καθώς και µε την Yvonne Loriod έργα
του σύγχρονου πιανιστικού ρεπερτορίου και κυρίως έργα του Olivier Messiaen.
Συµµετείχε στα σεµινάρια του Γιάκοβ Ζακ και της Μπέλα Νταβίντοβιτς στη Μουσική Ακαδηµία της
Βαϊµάρης. Διεύρυνε έτσι σηµαντικά τους µουσικούς της ορίζοντες αλλά και τις ερµηνευτικές της προσδοκίες,
αναπτύσσοντας ένα ευρύ φάσµα ρεπερτορίου, το οποίο εκτείνεται από την προκλασική µουσική µέχρι τις
σύγχρονες αναζητήσεις.
Έδωσε πολυάριθµα ρεσιτάλ και συµµετείχε σε συναυλίες µουσικής δωµατίου στην Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής,
Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, Ίδρυµα Θεοχαράκη, Ίδρυµα Κακογιάννη και σε άλλους συναυλιακούς χώρους),
σε πολλές πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού (Παρίσι, Ρώµη, Φλωρεντία, Λονδίνο, Μασσαλία, Βρυξέλλες
κ.α.). Εµφανίστηκε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ, όπως τα «Παγκόσµιες Μουσικές Μέρες», «Δηµήτρια»,
«Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής της Νάπολης», «Διεθνείς Εβδοµάδες Μουσικής της Ορλεάνης», «MIDEM –
Classique» στις Κάνες, «Ελληνικό Φεστιβάλ του Λονδίνου», «Φεστιβάλ Παλέρµο».
Ως σολίστ έχει συµπράξει µε την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και την
Εθνική Συµφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ερµήνευσε σε πρώτη εκτέλεση στην Ελλάδα τα κοντσέρτα για πιάνο
των Francis Poulenc και Igor Stravinsky, καθώς και έργα για πιάνο των Darius Milhaud και Olivier Messiaen.
Το 2002 εγκαινίασε µε ρεσιτάλ το ανακαινισµένο Βουλευτικό (Πρώτη Βουλή των Ελλήνων) στο Ναύπλιο, ενώ
τον Απρίλιο του 2016 συµµετείχε ως σολίστ στην εκδήλωση των εγκαινίων του ανακαινισµένου σπιτιού στην
Ξάνθη, στο οποίο γεννήθηκε ο Μάνος Χατζιδάκις. Τον Ιανουάριο του 2018 παρουσίασε σε ρεσιτάλ στο
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε πρώτη εκτέλεση, έργα δυο Ελλήνων συνθετών της διασποράς, που έζησαν στο
Παρίσι τον 19ο αιώνα.
Συνεργάστηκε επανειληµµένα µε την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών και έχει στο ενεργητικό της πολλές
πρώτες ερµηνείες έργων για πιάνο σηµαντικών Ελλήνων συνθετών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συµµετείχε
συχνά στις εκδηλώσεις της Ορχήστρας των Χρωµάτων. Έχει συνεργαστεί µε πολλούς αξιόλογους Έλληνες
µουσικούς, όπως ο Αντώνης Κοντογεωργίου, η Στέλλα Γαδέδη, ο Σπύρος Μουρίκης, η Μαριλένα Δωρή, ο
Δηµήτρης Τηλιακός, η Ειρήνη Καράγιαννη, η Χαρά Κεφαλά κ.α. Έχει πραγµατοποιήσει πολλές ηχογραφήσεις
για το ραδιόφωνο και έχει µαγνητοσκοπήσει µουσικά προγράµµατα για την τηλεόραση. Ηχογράφησε επίσης για
τη Γαλλική και τη Γερµανική Ραδιοφωνία. Συνεργάστηκε µε το Τρίτο Πρόγραµµα της Ε.ΡΑ., όταν διευθυντής
του ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις ως σολίστ πιάνου, ενώ παράλληλα πραγµατοποίησε σειρά ραδιοφωνικών
εκποµπών.
Συµµετείχε στην ηχογράφηση πέντε δίσκων µε έργα Ελλήνων συνθετών (Σκαλκώτας, Γ.Α. Παπαϊωάννου,
Τραυλός κ.α.). Από τη δισκογραφική εταιρεία MUSICA VIVA εκδόθηκε προσωπικό ηχογράφηµά της (LP, CD)
µε έργα για σόλο πιάνο. Δίδαξε πιάνο για πολλά χρόνια στο Ωδείο Αθηνών.

