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1263 – 1265 Wieczory lisztowskie

EUGEN INDJIC (USA-Francja)
światowej sławy pianista

Koncerty w 206 rocznicę urodzin F. Liszta i w 168 rocznicę śmierci F. Chopina
W programie utwory L. v. Beethovena, F. Chopina, F. Liszta, R. Schumanna
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski
7 X g. 18.00 – Brzeg, Za mek Pia stów Ślą skich, plac Zam ko wy 1
8 X g. 18.00 – Wro cław, Na ro do we Fo rum Mu zy ki, pl. Wol no ści 1
9 X g. 18.00 – Oła wa, Cen trum Sztu ki, ul. Młyń ska 3

Eu gen In djic uro dził się w Bel gra dzie w r. 1947,
w ro dzi nie Ro sjan ki (pia nist ki -ama tor ki) i serb -
skie go ge ne ra ła. Kie dy miał 4 la ta wraz z mat ką
wy emi gro wał do Spring fild ko ło Bo sto nu w USA.
Ma jąc osiem lat roz po czął na ukę gry na for te pia -
nie pod kie run kiem Gru zin ki Lu bow Ste pha ni,
a po tem (1959-1964) – wy bit ne go ro syj skie go
pia ni sty Alek san dra Bo row skie go. Stu dia pia ni -
stycz ne od był w Ju il liard Scho ol of Mu sic w No -
wym Jor ku u Lee Thomp son, asy stent ki Ro si ny
Lhe vin ne i Mie czy sła wa Münza (1965-1968) oraz
rów no le gle w Ha rvard Uni ver si ty (1965-1969)
u Lo ri na Ber ma na i Le ona Kirch ne ra (teo ria, kom -
po zy cja). W 1968 ro ku na wią zał kon takt z Ar tu -
rem Ru bin ste inem, u któ re go po bie rał kon sul ta -
cje pry wat ne w No wym Jor ku lub Pa ry żu przez
po nad dzie sięć lat. W la tach 1965-1972 In djic
urlo py spę dzał na lek cjach u Nad ii Bo ulan ger

w Pa ry żu oraz u Clif for da Cur zo na w Fon ta ine ble au. Przed wy jaz dem na Kon kurs
Cho pi now ski w War sza wie w 1970 ro ku, pra co wał pod kie run kiem Wi tol da Mał cu -
żyń skie go na Ma jor ce i Kon stan te go Schma elin ga w Pa ry żu.
Jest lau re atem mię dzy na ro do wych kon kur sów pia ni stycz nych w War sza wie w 1970
i w Le eds w 1972 oraz kon kur su im. Ru bin ste ina w Tel Awi wie (1974). W wie ku 14
lat, z Wa shing ton Sym pho ny Or che stra pierw szy raz w ży ciu za grał II Kon cert for -
te pia no wy B -dur J. Brahm sa.
W 1972 r. osiadł we Fran cji. Kon cer to wał w nie mal wszyst kich pań stwach eu ro pej -
skich, Ame ry ce Pół noc nej i Środ ko wej, Afry ce oraz kra jach Bli skie go i Da le kie go
Wscho du. Wy stą pił w se rii spe cjal nych kon cer tów „W hoł dzie Ar tu ro wi Ru bin ste ino -
wi” w ca łych Sta nach Zjed no czo nych i w Eu ro pie. Wziął udział te le wi zyj nej współ -
pro duk cji (Fran cja, Pol ska, Ja po nia) po świę co nej twór czo ści F. Cho pi na.
Pierw szych na grań pły to wych Eu gen In djic do ko nał już w wie ku 12 lat (Wa ria cje
na te mat Dia bel le go L. v. Beetho ve na dla wy twór ni RCA Vic tor, na for te pia nie S.
Rach ma ni no wa). W Pol sce ar ty sta jest czę stym, lu bia nym i po wa ża nym go ściem. 
Grę Eu gen`a In dji ca wy bit ny fran cu ski fi lo zof i mu zy ko log Vla di mir Jankélévitch tak
oce nił: „Nie wiem, co naj bar dziej po dzi wiać w nim: pa no wa nie nad in stru men tem,
wy ra fi no wa ny dźwięk, czy in ter pre ta cję skru pu lat ną i przej rzy stą w każ dym szcze -
gó le. Kon cert sam w so bie stał się dzie łem sztu ki. Nie moż na so bie wy obra zić bar -
dziej kom plet nej mu zy kal no ści i bar dziej wy kwint nej do sko na ło ści, po łą czo nej z pro -
sto tą, któ ra tra fia do każ de go”.

TOWARZYSTWO im. FERENCA LISZTA
50-028 Wrocław, pl. gen. T. Kościuszki 10

tel. 600 39 36 34; www.liszt.art.pl

Kon cer ty re ali zo wa ne są przy po mo cy fi nan so wej Wo je wódz twa Dol no ślą skie go, Po wia tu Brze -
skie go, Gmi ny Brzeg, Gmi ny Wro cław, Cen trum Sztu ki w Oła wie, Brze skie go Przed się bior stwa
Ener ge ty ki Ciepl nej Sp. z o. o., Za kła du Hi gie ny Ko mu nal nej Sp. z o.o. w Brze gu.

1266 Wieczór lisztowski

ZO FIA DY NAK – for te pian
KWAR TET SMYCZ KO WY:

Jo an na Trza ska – I skrzyp ce, Dag ma ra
Kar ku low ska – II skrzyp ce, Ga brie la Biel
– al tów ka, An na Ro dak – wio lon cze la

17 X g. 18.00 - Trzebnica,
Starostwo Powiatowe, ul. Leśna 1

W programie utwory Fryderyka Chopina
Sło wo o mu zy ce – Ju liusz Ada mow ski

Zo fia Dy nak jest ab so went ką Aka de -
mii Mu zycz nej im. Ka ro la Li piń skie go
po stu diach pod kie run kiem prof. Zbi -
gnie wa Fa ry nia rza. Swo je umie jęt no -
ści do sko na li ła pod czas kur sów mi -
strzow skich pod kie run kiem wie lu wy -
bit nych pia ni stów -pe dag ogów.
Jest lau re at ką mię dzy na ro do wych kon -
kur sów pia ni stycz nych, m.in. sze ściu
na gród spe cjal nych IX Fo rum Pia ni -
stycz ne go „Biesz cza dy bez gra nic” (Sa -
nok, 2014) i II Na gro dy na Mię dzy na ro -
do wym Kon kur sie Mu zycz nym Grand
Pri ze Vir tu oso w Lon dy nie (2016).
Wy stę pu je rów nież ja ko ka me ra list ka
i w tej ka te go rii zdo by ła wy róż nie nie
na XV Mię dzy na ro do wym Kon kur sie
Mu zycz nym im. Ju liu sza Za ręb skie go
(Iza be lin -Ło mian ki -War sza wa, 2015).

Sztetl Kon cert Haw da lo wy
28 paź dzier ni ka 18:40

Sy na go ga pod Bia łym Bo cia nem,
ul. Włod ko wi ca 7 we Wro cławiu
To masz Sta wiec ki – klar net, klar net ba so -
wy, Ra dek Po la kow ski – akor de on, skrzyp -
ce, śpiew, Piotr Ja niec – tu ba, Adeb Cha mo -
un – da ra bu ka, rigg, tar, ben dir, śpiew, Bar -
tosz Na za ruk – per ku sja

Ze spół Sztetl  jest lau re atem wy róż -
nio nym na Fe sti wa lu Fol ko wym Pol -
skie go Ra dia No wa Tra dy cja 2013. 
Ze spół wy stę po wał w klu bach i ośrod -
kach ści śle zwią za nych z kul tu rą ży -
dow ską, Pa ła cu Pre zy denc kim, na we -
se lach i po tań ców kach. Tym co wy róż -
nia Sztetl od in nych for ma cji kle zmer -
skich, jest bar dzo moc ne przy wią za nie
do tra dy cyj nych brzmień i bu do wa nie
re per tu aru wy łącz nie w opar ciu o ma te -
ria ły źró dło we Ży dów z okre su mię dzy -
woj nia. Wy ko nu ją kom po zy cje z re per -
tu aru sta rych mi strzów t.j. Abe Schwarz,
Hen ry Kan del. Adem Cha mu on (Sy ria)
dzie li się z ze spo łem pie śnia mi se far dyj -
skim śpie wa ny mi w Sy rii w Li ba nie.

Bi le ty: 35/25 zł 
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