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ANNA MNICH
Ostatnie miesiące obfitowały w kilka interesujących
wydarzeń. Zostałam zaproszona do poprowadzenia
lekcji mistrzowskich oraz zagrania koncertu podczas
Bloomingdale Guitar Festival odbywającego się w szkole
muzycznej Bloomingdale w Nowym Jorku, gdzie wystąpiłam 24 stycznia 2015 roku. Kilka miesięcy później,
2 maja, byłam gościem William Paterson University Guitarfest w New Jersey, gdzie również wykonałam recital oraz
poprowadziłam lekcje.
Obecnie jestem w trakcie przygotowań do dwóch
projektów. Pierwszy, muzyczno-taneczny, na potrzeby
festiwalu choreograficznego Nachmo odbywającego
się w Nowym Jorku pod koniec lutego 2016. Nie po raz
pierwszy współpracuję z tancerzami i muszę przyznać, że
jest to zawsze bardzo interesujące wyzwanie artystyczne,
które pozwala mi się wykazać nie tylko jako akompaniator, ale również jako aranżer i improwizator.
Drugi projekt o roboczej nazwie Inside Out to współpraca pomiędzy mną a fantastyczną japońską pianistką
i kompozytorką – Ai Isshiki. Na tym etapie trudno jest mi
dokładnie określić, jaki będzie produkt końcowy naszej
współpracy. Utwory, które gramy, to w większości jej kompozycje, w które wplatamy partie gitary i sekcje improwizacyjne. Dla mnie, czyli kogoś kto od początku swojej
edukacji muzycznej był przyzwyczajony do precyzyjnego
zapisu nutowego, taki projekt wiąże się z odkrywaniem
i rozwijaniem zupełnie nowych sposobów wypowiedzi
muzycznej. Czuję się trochę współtwórcą tych kompozycji
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i jest to dla mnie ekscytujące terytorium.
Bardzo ważne jest również poszerzanie swojego repertuaru. Ostatnio pracuję nad utworem The Vila’s Dance,
który został dla mnie skomponowany przez młodego bułgarskiego kompozytora Theo Popova. Utwór niełatwy,
który będzie spędzać sen z moich powiek przez najbliższych kilka miesięcy.
Staram się również przekazywać swoją wiedzę młodym ludziom zainteresowanym grą na gitarze. Od pięciu
lat jestem związana ze szkołą muzyczną EzraGuitar mającą siedzibę w Nowym Jorku, a w wakacje uczę na obozie
artystycznym dla dziewcząt Belvoir Terrace w Lenox w stanie Massachusetts.

ANDREA DE VITIS
Zeszły rok był dla mnie bardzo ważny, przyniósł bowiem wydanie mojej pierwszej płyty pt. Colloquio con
Andrés Segovia. Oprócz tego sporo podróżowałem: grałem koncerty, prowadziłem lekcje mistrzowskie oraz
brałem udział w konkursach. W lipcu zdobyłem dwie
I nagrody: w XIV edycji konkursu imienia Juliána Arcasa
w Almerii oraz w konkursie w Kutnej Horze, a kolejne
miesiące to dwie II nagrody: w konkursie w Alessandrii
we wrześniu oraz w konkursie Alexandra Frauchi w Moskwie w listopadzie.
Na początku listopada odwiedziłem Polskę – wystąpiłem podczas XVII Międzynarodowego Gliwickiego
Festiwalu Gitarowego, zaś pod koniec miesiąca po raz
pierwszy odwiedziłem Albanię, gdzie zagrałem w miastach Fier i Berat. W grudniu powróciłem do rodzinnych Włoch by m.in. zagrać podczas piątej edycji Lupiae
Guitar Arts Festival w Lecce.
Również we Włoszech zacznie się dla mnie nowy,
koncertowy rok – 17 stycznia w Rzymie wraz z orkiestrą
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Akademii Muzycznej św. Cecylii wykonam Concierto de
Aranjuez. Kolejne miesiące przyniosą koncerty m.in.
w Rheinbach w Niemczech (21 luty), podczas festiwalu
w Rust (21-24 marca) czy podczas festiwalów w Stuttgarcie (1-2 kwietnia) i Pforzheim (29-30 kwietnia) gdzie

moje kolejne koncerty w Polsce – 27 kwietnia wystąpię
w Żorach podczas XX Międzynarodowego Festiwalu
Gitarowego, a w październiku wystąpię podczas XVI
Śląskiej Jesieni Gitarowej w Tychach, gdzie wykonam
Concierto de Aranjuez z towarzyszeniem orkiestry Aukso!
www.andreadevitis.com
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poprowadzę również lekcje mistrzowskie. W międzyczasie, 23-25 kwietnia, zasiądę w jury konkursu Corrado
Alba w Rzymie, którego jeszcze dwa lata temu sam byłem laureatem. Odwiedzę również marcowe Roma Expo
Guitars, gdzie wezmę udział w testach zgromadzonych
tam gitar.
Już teraz zapraszam wszystkich miłośników gitary na

TOMASZ ZAWIERUCHA
Od niedawna wykładam w Folkwang Universität der
Künste w Essen. Jest to piąta uczelnia na której pracuję,
przedtem byłem wykładowcą m.in. w Weimarze. Oprócz
tego uczę również w Landeskonservatorium für Voralberg w Feldkirch w Austrii, placówce współpracującej
z salzburskim Mozarteum. Działalność pedagogiczna
bardzo mocno mnie absorbuje. Mam liczną i naprawdę
zdolną grupę studentów, z czego bardzo się cieszę, ale
odczuwam również ogromną odpowiedzialność za tych
młodych, pracowitych, utalentowanych ludzi i staram
się z nimi pracować tak często, jak to możliwe. Jednak
nie wyobrażam sobie życie poza sceną, więc mimo że
bywam bardzo zajęty, z wielką radością regularnie koncertuję.
Życie za granicą od tylu lat sprawia, że zawsze z bardzo chętnie wracam do Polski. Na początku grudnia zeszłego roku spędziłem kilka dni w Krakowie, gdzie wygłosiłem wykład na temat autorskich metod ćwiczenia i prowadziłem lekcje mistrzowskie, a całość była oczywiście
zwieńczona koncertem. Stamtąd udałem się do położonego w Alpach Feldkirch, gdzie w malowniczym kościółku
grałem koncert w różnych składach kameralnych, m. in.
w dość nietypowym zestawieniu flet, gitara i fortepian.
Wykonywaliśmy Cztery pory roku A. Piazzolli. Staram się
promować moich studentów, dlatego na innym moim
koncercie w Austrii, 20 lutego w Gotzis, wystąpię solo jak
również z moimi podopiecznymi w kwartecie gitarowym.
W lutym udam się do Krynicy-Zdroju, gdzie zostałem
zaproszony do wykonania koncertu oraz do udziału
w pracach jury. Z kolei w dniach 24-27 lutego odbędzie
się pierwsza edycja Folkwang International Guitar Festival,
którego jestem organizatorem. To przedsięwzięcie jest
dla mnie naprawdę dużym wyzwaniem, wymaga ogromnego nakładu pracy, jestem nawet autorem strony internetowej festiwalu! W ramach tego wydarzenia odbędą
się lekcje mistrzowskie, koncerty (m.in. Amadeus Guitar
Duo, Thomas Müller-Pering, Otto Tolonen i Jose Antonio Escobar) oraz konkurs gitarowy. Na wiosnę znów
zawitam w rodzimym kraju – 12-13 kwietnia w Koszalinie wykonam recital i poprowadzę kursy mistrzowskie.
Zostałem również powołany do komisji przesłuchań CEA
w Inowrocławiu. Będę także gościem IV Ogólnopolskich
Spotkań Gitarowych w Elblągu. Oprócz tego jestem zapro-
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szony do wykonania recitali m. in.: w niemieckich Gelsenkirchen i Detmold.
Często grywam kameralnie w przeróżnych zestawieniach. Jakiś czas temu narodził się pomysł stworzenia
Trio de Pologne w którego skład miałby wchodzić Marcin
Dylla, Łukasz Kuropaczewski i ja. Niestety, ustalenie dogodnego terminu próby okazało się zaskakująco trudne!
Podczas swoich recitali wykonuję m.in. II Partitę skrzypcową J. S. Bacha, a także utwory według mnie niedocenianego przez gitarzystów E. Granadosa oraz Nocturnal
B. Brittena, które to dzieło darzę nieskrywaną sympatią. Ostatnimi czasy zafascynowała mnie Suita L’Infidèle
S. L. Weissa, nad którą pracuję. W mojej głowie pojawił
się także pomysł, aby zachodniej publiczności przedstawić trochę, jakże wspaniałej a nieznanej muzyki polskiej,
w związku z czym szlifuję m.in. dzieła A. Tansmana oraz
Mazurki S. Mrońskiego, którego język muzyczny uważam
za niezwykle ciekawy.
www.tomaszzawierucha.com
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