
Анн Гастінель почала вивчати віолончель у віці чотирьох 
років. У віці одинадцяти років вона поступила в Ліонську 
вищу національну консерваторію музики й танцю. 
Отримавши премію в 1986 році, вона продовжила навчання 
в аспірантурі Паризької консерваторії. Її викладачі, Йо-Йо 
Ма, Янош Старкер і Поль Тортельє, мали значний вплив на її 
особистий та музичний розвиток, і вже визнали в ній зрілість 
виняткового музиканта. Вона виграла численні призи на 
великих міжнародних конкурсах, зокрема в Схевенінгені, в 
Празі та конкурс ім. М. Ростроповича. Анна почала з'являтися 
по всій Європі, та мала вплив на широку публіку, зокрема на 
конкурсі Євробачення 1990 року.
Її кар'єра тепер розвивається в провідних містах Європи, 
а також Японії, Китаї, Південній Африці, Бразилії, Індонезії, 
Канаді та США. Вона концертувала там з такими видатними 
майстрами, як Ієгуді Менухін, Мстислав Ростропович і Курт 
Сандерлінг. Під час своїх подорожей вона обмінюється 
ідеями та досвідом з багатьма видатними музикантами та 
композиторами, в тому числі Анрі Дютійо, Еммануель Крівін, 
Жозеп Понс, Володимир Співаков, Пінхас Штайнберг, 
Кшиштоф Пендерецький, Едмон Коломер, Мішель Плассон, 
Юрій Башмет, Тан Дун і Мікаель Шенвандт. 

Протягом майже п'ятнадцяти років її записи отримали найвищі 
оцінки. У 2006 році Анн Гастінель була удостоєна премії 
“Victoires de la musique” в номінації «Солістка року». Вона 
мала можливість грати протягом одного року на легендарній 
віолончелі М. Гофріллера, яка колись належала П. Казальсу. 
Зараз вона виконує свої програми на інструменті Тесторе 
(1690 рік), поєднуючи стандартний репертуар з виконанням 
нових творів.
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Anne Gastinel took up the cello at the age of four. At just 
eleven years of age she entered the Lyon Conservatoire 
(CNSM). After being awarded her Premier Prix there in 1986, 
she went on to postgraduate studies at the Paris Conservatoire 
(CNSM). Her teachers there, Yo-Yo Ma, János Starker and 
Paul Tortelier, had a profound influence on her personal and 
musical development, and already recognized in her the 
maturity of an exceptional artist. She won numerous prizes 
in major international competitions (Scheveningen, Prague, 
Rostropovitch) and began to appear all over Europe,  
making a lasting impact on the general public in the 1990 
Eurovision Competition. 
Her career now takes her to the leading venues in Europe,  
as well as Japan, China, South Africa, Brazil, Indonesia, 
Canada, and the United States. She has appeared there  
with such great masters as Yehudi Menuhin, Mstislav 
Rostropovich and Kurt Sanderling. During her travels 
she enjoys exchanging ideas and experiences with many 
distinguished musicians and composers, including Henri 
Dutilleux, Emmanuel Krivine, Krzysztof Penderecki, Michel 
Plasson and Michael Schønwandt. 

In 2006, Anne Gastinel was awarded the Victoire de la  
Musique in the category ‘Soloist of the Year’. Unanimously 
recognised as the ambassador of the French cello school,  
she was selected to play for one year the legendary Matteo 
Gofriller cello that once belonged to Pablo Casals. She now 
performs her programmes on a Testore instrument of 1690, 
combining the standard repertoire with regular performances  
of new works. 


