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Filip Pinczewski urodził się w 1993 roku w Kaliszu.
Absolwent Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły
Muzycznej im. Jadwigi Kaliszewskiej, obecnie student
fortepianu w klasie profesora Manfreda Wagner-Artzta
i kompozycji w klasie profesora Reinharda Kargera
na Universität für Musik und darstellende Kunst
w Wiedniu.
Laureat nagród na konkursach kompozytorskich i pianistycznych. Do jego osiągnięć należą między innymi:
Nagroda Specjalna na Forum Muzycznym w Warszawie, II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. W. Landowskiej w Warszawie, czy
prestiżowe wyróżnienie „Distinguished Musician” na
międzynarodowym konkursie IBLA Grand Prize we
Włoszech.

Jego interpretacje, jak również wykonania kompozycji
można było usłyszeć w wielu krajach Europy takich jak:
Hiszpania, Norwegia, Islandia, Malta, Łotwa, Węgry,
Włochy, Austria oraz Niemcy.
Repertuar pianisty obejmuje kompozycje od baroku, po
muzykę współczesną, a poza literaturą na fortepian solo,
ważną częścią jego działalności koncertowej jest kameralistyka.
Oprócz prezentowania własnych kompozycji muzyk brał
także udział w prawykonaniach utworów najnowszych współczesnych kompozytorów – w tym jemu dedykowanych.
Młody pianista i kompozytor jest współinicjatorem dwóch
serii spektakularnych koncertów, odbywających się na
terenie Wielkopolski: “Otwórzmy się na muzykę nową”
oraz “Studenckie Kwadranse Muzyczne”.

Zbigniew Wodecki śpiewał „Zacznij od Bacha”, zatem
wybór kompozycji Jana Sebastiana na swój debiutancki
album wydaje się być jak najbardziej wskazany. Jestem
jednak pewna, że geneza tej decyzji jest zdecydowanie
bardziej złożona. Filip Pinczewski to przecież nie tylko
pianista, ale też ciekawy, młody kompozytor. A jak pisał
Béla Bartók: „Możliwe, że niektórzy kompozytorzy nie
wierzą w Boga. Ale wszyscy wierzą w Bacha.” Refleksja
nad istotą Bachowskich arcydzieł od dawna zajmuje innych twórców. „Bach nie potokiem, lecz morzem zwać
się powinien!” – mawiał Beethoven. Schumann dodał:
„Muzyka tak wiele zawdzięcza Bachowi, jak religia swojemu założycielowi. […] My wszyscy, przy nim, jesteśmy
partaczami.” Berlioz podsumował: „Bach to Bach, tak jak
Bóg to Bóg.” „Boskość” to zresztą określenie, które często
pojawia się przy okazji analizowania jego kompozycji.
Goethe porównał muzykę Bacha do wiekuistej harmonii
w piersi Stwórcy. Gałczyński był pod wrażeniem harmonii niebieskiej w dziełach lipskiego kantora. „Absolutne”
brzmienie, które cechuje jego dzieła wielu onieśmiela.
Dlatego tak ważne jest znalezienie właściwego sposobu
na interpretację tych utworów. Stypendysta Fundacji Piotra Klera podszedł do muzyki niezrównanego kontrapunktysty z wielkim szacunkiem, ale równocześnie słychać, że
włożył w to nagranie całe swoje serce.

Koncert włoski
Nawet Johann Adolf Scheibe, „kąśliwy” krytyk Bacha,
Koncert włoski stawiał za wzór dla instrumentalistów
i nie żałował pochwał pod jego adresem. Napisany na
klawesyn z dwoma manuałami często dziś gości w repertuarze pianistów. Jego brawurowy charakter daje duże
pole do popisu wykonawcy. Filip Pinczewski wykorzystał
to, ale w rozsądny sposób. Nie dał się ponieść nadmiernym emocjom. Jego Bach jest przejrzysty i klarowny.
Wielka pochwała za Presto. Zdarza się, że tę część
artyści wykonują zdecydowanie za szybko, tracąc przy
tym możliwość wyeksponowania wszystkich skomplikowanych zawiłości, którymi kompozytor naszpikował ten
fragment. Młody pianista nie przekroczył niebezpiecznej

granicy. Dzięki temu możemy się w pełni delektować
wyśmienitą Bachowską kompozycją, jaką niewątpliwie
jest Koncert włoski.

Suita francuska
Kolejnym dziełem Johanna Sebastiana Bacha, po które
Filip Pinczewski sięgnął, by zaprezentować na swoim
krążku, jest Suita francuska G-dur nr 5 BWV 816. Najbardziej radosna w całym zbiorze, urocza chwila tanecznego zapomnienia. Można przymknąć oczy i wyobrazić
sobie dom samego Johanna Sebastiana a w nim muzykalną rodzinę kompozytora, która zapewne nieraz słuchała jej dla rozrywki. Pianista obdarzył tę interpretację
stosowną gracją i wdziękiem. A Sarabanda urzeka w jego
wykonaniu delikatnością.

Koncert d-moll
Koncert d-moll na klawesyn i orkiestrę, oznaczony w katalogu Wolfganga Schmiedera nr 1052 – jest prawdopodobnie przeróbką nieznanego dziś koncertu skrzypcowego.
Możliwe, że pierwowzorem był koncert napisany przez
samego Bacha. Grany na fortepianie regularnie pojawia się
na koncertowych afiszach. Kusi wybornym opracowaniem
kontrapunktycznym. Na szczególne uznanie zasługuje tu
sposób, w jaki pianista zbudował elegijny nastrój Adagia.

Siciliana g-moll
Swój pierwszy album Filip Pinczewski zamyka pięknym
i wymownym muzycznym drobiazgiem. Zapewniam, że
po wysłuchaniu „Siciliany” (z II Sonaty Es-dur na flet i klawesyn BWV 1031) każdy będzie jeszcze długo nucił tę
wciągającą melodię. Brawo za wybór oraz miękkość
i słodycz wykonania.
„Grać Bacha, zawsze grać Bacha” – powtarzał swoim
uczniom Chopin…
Jowita Dziedzic-Golec
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Filip’s performances and musical interpretations have
graced many European countries, including Spain, Norway, Iceland, Malta, Latvia, Hungary, and Italy.

Born in Kalisz in 1993, Filip Pinczewski is a graduate of
Jadwiga Kaliszewska School of Music in Poznan, currently
studying grand piano with Professor Manfred Wagner-Artzt
and musical composition with Professor Reinhard Karger
at the University of Music and Performing Arts in Vienna.
He is a multiple award winning performer, his many accolades including the Special Prize at the Music Forum in
Warsaw, second place in the W. Landowska International
Composers Competition, also in Warsaw, and the ”Distinguished Musician” recognition award at the international
IBLA Grand Prize competition in Italy.

His repertoire embraces a variety of genres, from baroque
to contemporary music. In addition to solo piano literature, chamber music is also a core facet of his concert
activity.
While offering his own compositions, Filip has also participated in the world premieres of works by many contemporary composers – often composed specifically for this
gifted musician to perform.
The young pianist and composer is also a co-initiator of
two spectacular concert series taking place in the Greater
Poland Voivodeship – ”Opening up to New Music”, and
”Student Musical Quadrances”.

Zbigniew Wodecki, the famous Polish singer, once sang,
“Start with Bach”, and so Filip Pinczewski’s choice of Johann Sebastian’s compositions for his debut album seems
most appropriate. However, I’m sure his decision has a
more nuanced origin. Filip is not only a pianist, but also
a very intriguing young composer. As Béla Bartók wrote,
“It is feasible that some composers do not believe in God.
But everyone believes in Bach.” It seems reflections on the
essence of Bach’s masterpieces have been on the minds
of other creators since he put quill to parchment. “Bach,
not a brook, should be named, but the sea”, Beethoven
mused, with Schumann adding, “music owes as much to
Bach, as religion to its founder. [...] All of us, when standing
next to him, are but butchers.” Berlioz concluded: “Bach
is Bach, just like God is God.” Divinity is a term frequently
invoked when analyzing his compositions. Goethe compared Bach’s music to eternal harmony in the Creator’s bosom. Gałczyński was impressed by the harmony of heaven
found in the works of the Leipzig cantor. The ”absolute”
sound that characterizes Bach’s works is intimidating,
hence the importance in creating the right interpretations.
Filip, recipient of a scholarship funded by the Piotr Kler
Foundation, approached the music of unparalleled counterpoint with apposite respect, whilst also committing his
whole heart to it.

this passage. Filip doesn’t cross this line so that we can fully
savour the deliciousness of Bach’s Italian Concerto.

Italian Concerto

Siciliana in G minor

Even Johann Adolf Scheibe, Bach’s ”biting” critic, always
thought the Italian Concerto to be the perfect model for
instrumentalists, and never regretted any praise he had
for the composer. Written for the harpsichord with two
manuals, this piece finds its way to many pianists’ repertoires with notable frequency. Its daring character gives the
performer a lot of space, and Filip Pinczewski uses it in a
most considered way. He isn’t carried away by excessive
emotion. His Bach interpretation is transparent and clear.
Great praise for Presto. It often happens that artists rush
through this part, neglecting the opportunity to explore all
the complex intricacies with which the composer imbued

Pinczewski concludes his first album with a beautiful and
eloquent musical trifle. I assure you that after hearing
”Siciliana” (from the Second Sonata in E flat major for
BWV 1031, for flute and harpsichord) everyone will be
humming this immersive melody for quite some time.
Bravo for the choice, and the softness and sweetness of
the workmanship.

French Suite
Another work by Johann Sebastian Bach, which Filip
reaches for on this album, is the French Suite in G major
No. 5 BWV 816. The most joyful piece in the whole collection, it is a charming moment of dance oblivion. Just close
your eyes and imagine the house of Johann Sebastian, and
in it the composer’s family who must surely have listened
to it for entertainment. The pianist gives this interpretation an appropriate grace, while his Sarabanda enchants
us with delicacy.

Concerto in D minor
The Concerto in D minor, for harpsichord and orchestra,
marked in Wolfgang Schmieder’s catalogue as No. 1052, is
most likely a reworking of a still unknown violin concerto.
Quite possibly the prototype was a concert written by
Bach himself. However, when played on the piano, it regularly appears on concert placards. It tempts with delicious
counterpoint and the way in which the pianist builds the
elegiac mood of Adagia deserves particular recognition.

As Chopin kept telling his students, “play Bach, always
play Bach.”
Jowita Dziedzic-Golec

Szanowni Państwo!
Kiedy zakładałem fundację,
podjąłem zobowiązanie, by wspierać
młodych, utalentowanych, by im
pomóc osiągnąć sukces.
Złożyłem to zobowiązanie na lata, bo przez
całe swoje życie ceniłem rzeczy i słowa,
które trwają i zostają, na dobre.
Ktoś kiedyś dał mi szansę. Dziś moja kolej.
Podzielmy się sukcesem
– Piotr Kler

Ladies and Gentlemen,
When I was setting up my Foundation, I made
a commitment to support young, talented people,
in order to enhance their chances of success.
I made this long-term commitment, because
all of my life I have appreciated those things
and words that last and stay with us permanently.
Once, somebody gave me a chance;
today it is my turn.
Let’s share our successes.
– Piotr Kler

