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Jérémy Jouve w Lublinie
W dniach 24-26 września gościł w Polsce znakomity francuski gitarzysta Jérémy Jouve. W tym 
czasie odwiedził Lubelszczyznę, gdzie zagrał kilka koncertów oraz spotkał się z uczniami szkół 
muzycznych. Wizyta artysty odbyła się na zaproszenie Lubelskiego Stowarzyszenia Alliance 
Française, które oprócz nauczania języka francuskiego, prowadzi działalność kulturalną, pro-
mując sztukę Francji w Polsce.

Jérémy Jouve urodził się w 1979 roku. Swoje umie-
jętności doskonalił u takich mistrzów gitary jak Alberto 
Ponce, Éric Franceries oraz Roland Dyens. Ważnym 
elementem w jego biografii są laury na prestiżowych 
konkursach gitarowych, m.in. I nagroda na Śląskiej 
Jesieni Gitarowej w Tychach w 2002 roku. Rok później 
Jouve odniósł kolejny wielki sukces, zdobywając I na-
grodę na słynnym GFA. W 2014 roku został nomino-
wany do amerykańskiej nagrody Grammy za album 
Traveling Sonata z muzyką kompozytorów europej-
skich, nagrany z flecistką Vivianą Guzman.

24 września Jérémy Jouve zawitał do Ogólnokształ-
cącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipiń-
skiego w Lublinie. Poprowadził tu lekcje mistrzowskie, 
a także wykonał recital. Program koncertu zawierał 
muzykę kompozytorów hiszpańskich: Federico Mom-
pou, Juliána Arcasa, Joaquína Rodrigo oraz utwory 
współczesnego francuskiego kompozytora Mathiasa 
Duplessy’ego. Młoda publiczność reagowała entuzja-
stycznie niemalże po każdym utworze, a na koniec 
nagrodziła gitarzystę gromkimi brawami i owacją na 
stojąco. W kolejnym dniu wizyty na Lubelszczyźnie 
Jérémy Jouve udał się do Krasnegostawu, gdzie w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Witolda 

Lutosławskiego również poprowadził warsztaty dla 
uczniów oraz zagrał recital. 

Na zakończenie wizyty w Polsce, w sobotę 26 wrze-
śnia, odbył się trzeci koncert artysty w Kościele Ewan-
gelicko-Augsburskim w Lublinie. Tym razem program 
recitalu zatytułowany Z Hiszpanii do Mongolii wzbo-
gacony został utworem Manuela de Falli Hommage 
pour le tombeau de Claude Debussy oraz kolejnymi 
kompozycjami Mathiasa Duplessy’ego. Należy zazna-
czyć, że utwory tego kompozytora mają szczególne 
znaczenie dla francuskiego gitarzysty. Pierwszą kom-

pozycją Duplessy’ego, 
jaką Jouve wykonywał, 
był utwór Cavalcade. 
Na prośbę muzyka po-
wstały kolejne, m.in. 
3 Nokturny, De Rêves 
et de pluie czy Valse de 
Lucia. Zebrany materiał 
pozwolił nagrać nowy 
album płytowy Caval-
cade w całości poświę-
cony kompozycjom 
tego twórcy. W muzyce 
Duplessy’ego, którą 
Jouve prezentował na 
swoich koncertach, 
słychać wpływy fla-
menco oraz wiele mo-
tywów azjatyckich. Jest 
to twórczość o szero-
kich horyzontach łą-
cząca w sobie klasykę 

i nowoczesność. 
Jérémy Jouve przyciągnął na swoje recitale w Lubli-

nie i Krasnymstawie wielu słuchaczy. Czy to świadczy 
o tym, że Lubelszczyzna spragniona jest koncertów 
gitarowych, takich jak te, które odbywały się tu przed 
laty na festiwalach gitarowych? Miejmy nadzieję, że ko-
lejne piękne, gitarowe wydarzenia artystyczne przed 
nami. Serdeczne podziękowania za zaproszenie fran-
cuskiego artysty do Lublina należą się Lubelskiemu 
Stowarzyszeniu Alliance Française, firmie Savarez 
oraz Urzędowi Miasta Lublin za pomoc finansową. 
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