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Jako kameralista wraz z triem fortepianowym otrzymał
I nagrodę na Malta International Music Competition
w Valletcie. Łukasz Byrdy został również wyróżniony stypendium na udział w międzynarodowych kursach muzycznych w Calgary (Kanada) oraz na udział w kursie
„Aspen Music Festival and School” w USA. Artysta koncertował na wystawie światowej EXPO w Mediolanie, festiwalu „Chopin i jego Europa”, festiwalu „Chopin à Paris”,
Międzynarodowym Festiwalu I.J. Paderewskiego, jak również festiwalach w Moskwie i Dusznikach-Zdroju. W 2014
roku otrzymał tytuł laureata „Estrady młodych” Festiwalu
Pianistyki Polskiej w Słupsku.
Pianista – Łukasz Byrdy pochodzi z Katowic, obecnie ma
22 lata i studiuje grę na fortepianie pod kierunkiem prof.
Waldemara Andrzejewskiego oraz dr hab. Joanny Marcinkowskiej w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz prof. Klausa Hellwiga na Universität der Künste w Berlinie. Mimo młodego wieku
zdążył już zgromadzić na swoim koncie wiele nagród
na konkursach krajowych i międzynarodowych.
Oprócz niewątpliwie największych sukcesów, jakimi są III
nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym
im. Fryderyka Chopina w Pekinie oraz zakwalifikowanie
się do II etapu XVII Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie,
Łukasz Byrdy zdobył Grand Prix i I nagrodę na konkursie
w Płocku, I nagrody na ogólnopolskich konkursach w Zabrzu i Koninie, III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym „in memoriam Pietro Iadeluca” w Rzymie,
wyróżnienie i nagrodę specjalną na Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym „Halina Czerny-Stefańska in
memoriam” w Poznaniu oraz nagrodę specjalną i kilka
nagród pozaregulaminowych na Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym „Arthur Rubinstein in memoriam” w Bydgoszczy. Zdobył też II nagrodę w Antoninie
i Szafarni oraz III nagrodę w Jeleniej Górze i w Warszawie. Były to konkursy międzynarodowe i ogólnopolskie.

Występował w wielu polskich filharmoniach, jak również
w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, Żelazowej
Woli, Zamku Królewskim i Łazienkach Królewskich
w Warszawie oraz w Studiu Koncertowym Polskiego
Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie. Niezależnie
od udziału w konkursach Łukasz Byrdy otrzymał stypendia
ze strony Ministra Kultury, Prezesa Rady Ministrów,
Urzędu miasta Poznania oraz Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej.

kadencji, co jednak jest przyjęte, jako że kadencję grywa
się swobodniej niż całość koncertu.
Druga część oczywiście mocno kontrastowała z pierwszą,
bo też miała być grana w znacznie wolniejszym tempie.
Pianista bardzo trafnie wyczuł jej przytłumiony charakter
i grał ją ciszej, spokojniej, powoli – jakby w zamyśleniu.
Bardzo dobrze dostosował się do tego nastroju kwartet
smyczkowy, tworząc raczej tylko tło dla gry pianisty, niż
partie równorzędne.
Wielkie ożywienie wprowadziła za to część trzecia koncertu, przede wszystkim przez bardzo pogodny nastrój.
Od pierwszych taktów miało się wrażenie, że słucha się
radosnego walca. Łukasz Byrdy gra błyskotliwe figuracje,
a kwartet smyczkowy za nimi podąża. Dalej muzyka toczy
się żywo, w sporym tempie i rozkręca się na tyle, że staje
się nieomal skoczna. A pianista realizuje wszystkie kolejne
dźwięki tak wzorowo, jakby to było łatwe. I dalej ciągnie
się potoczysta ciągłość, choć miejscami zdarzają się krótkie, nieco wolniejsze epizody. Ale całość tej części wydaje
się radosna i tak się ona kończy.

Nasz znakomity pianista koncertuje nie tylko w Polsce,
ale także za granicą. Występował już w USA, Kanadzie,
Rosji, Austrii, Niemczech, Chinach, Malcie, Norwegii,
Francji i Włoszech.

W sumie – wykonanie tego koncertu jest bardzo stylowe i wręcz bezbłędne.
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Zaczynający ten koncert Kwartet smyczkowy gra nieomal klasycznie i dopiero solista daje nam znać – i to od
początku – że jest to koncert romantyczny, grany lekko
rubato i chwiejnie dynamicznie. Od razu więc czuje się,
że jest to koncert już nie z tej epoki, co koncert Mozartowski, tylko z następnej, czyli z romantyzmu. Już sam
dźwięk okazuje się śmielszy i w dodatku czuje się tok
chwiejny zarówno pod względem nasileń dźwiękowych,
jak i trochę urozmaiconego tempa. Ma się więc takie
wrażenie, że ta muzyka „oddycha” jakby nieco nierówno-

Pianista – Łukasz Byrdy od początku grał ten koncert
w stylu klasycznym, przestrzegając wszelkich jego rygorów. Zatem jego wykonanie można uznać za wzorcowe.
Polegało to u niego na rygorystycznie pilnowanym rytmie
i umiarkowanym tempie, graniu bez dźwiękowej przesady,
na przestrzeganiu równych nasileń w biegnikach i na innych, podobnych zasadach stylistycznych. W pierwszej
części koncertu pianista pozwolił sobie na przyspieszenie
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miernie, przez co wydaje się, że jest wciąż „żywa”. I to jest
oczywiście jak najbardziej zgodne z intencjami Chopina,
który przecież tworzył wszystko w stylu romantycznym.
Łukasz Byrdy gra wszystko bardzo swobodnie i w odpowiednich tempach, tzn. jak trzeba – to nawet wirtuozowskich, albo przeciwnie – zwalniając tok muzyki. Ale
w niczym nie przesadza nie stosując wielkich różnic
między tempami, przez co tok muzyki odczuwa się jako
gładko płynący. W I części koncertu kadencja okazuje się
trochę przyspieszona, ale większa swoboda w tej części
koncertu jest powszechnie przyjęta. Po niej następuje
zakończenie I części koncertu brzmiące dość delikatnie.
Część II koncertu kontrastuje nastrojem. Okazuje się powolna i zawoalowana dźwiękowo na skutek cichszego
grania. Muzyka ta może wprawiać słuchaczy w nastrój
kontemplacyjny, bo w tym spokojnym toku dźwiękowym
nic nie przeszkadza myśleniu i odczuwaniu.
Za to część III jest bardzo wesoła, od razu grana w żywym tempie efektownym dźwiękiem. Figuracjom fortepianu znakomicie towarzyszy kwartet smyczkowy. Pianista
gra coraz śmielej i żywiej i mimo sporego tempa gra
czyściuteńko, dbając o każdy dźwięk wirtuozowskiego
pochodu. Swobodnie dochodzi do fazy, w której trzeba
grać aż skocznie. W potoczystej ciągłości hamuje trochę
solistę spokojniejszy epizodzik oraz powtórka refrenu,
ale po nim następuje efektowna koda skończona energicznymi akordami.
Całość koncertu Chopina Łukasz Byrdy gra z wielką
swobodą i z głębokim wyczuciem romantycznego stylu,
toteż zasługuje na szczere pochwały.
Ewa Kofin

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

