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Swoją wiedzę i umiejętności pogłębia pracując podczas
kursów mistrzowskich ze światowej sławy pedagogami,
wśród których znajdują się prof. Paolo Giacometii, prof.
Andrzej Jasiński, prof. Kevin Kenner, prof. Tobias Koch,
prof. Janusz Olejniczak, prof. Piotr Paleczny, prof. Boris
Petruschansky, prof. Katarzyna Popowa-Zydroń, prof. Wojciech Świtała, prof. Dang Thai Son, prof. Stefan Wojtas,
prof. Ramzi Yassa.

Tymoteusz Bies 22-letni pianista, student I roku studiów
stacjonarnych II stopnia w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, w klasie fortepianu
prof. Zbigniewa Raubo. W 2013 roku z wyróżnieniem
ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną
im. K. Szymanowskiego w Katowicach – również w klasie
fortepianu prof. Raubo. Wcześniej – do 2010 roku –
edukację muzyczną realizował w Państwowej Szkole
Muzycznej I i II stopnia w Katowicach, w klasie fortepianu
prof. Doroty Zawieruchy. Laureat wielu prestiżowych
konkursów i festiwali pianistycznych i kameralnych, m. in.
VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie interpretacje młodych” w Koninie (III nagroda),
czy Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F.
Chopina w Warszawie (V nagroda – 2013). Podczas 13
lat edukacji muzycznej współpracował z wieloma orkiestrami, między innymi Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii
Śląskiej w Katowicach pod batutą maestro Mirosława
Jacka Błaszczyka, prof. Jana Wincentego Hawela oraz
Marka Wroniszewskiego (2005, 2009, 2014, 2016),
Polską Orkiestrą Radiową pod dyrekcją prof. Marka
Mosia (2013), Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia (2014), czy Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Opolskiej pod batutą Przemysława Neumanna (2016).

W swoim dorobku koncertowym ma występy w salach koncertowych w kraju i za granicą, m.in. w nowej
siedzibie NOSPR, w Filharmonii Narodowej, Filharmonii
Śląskiej, Filharmonii Opolskiej, w sali koncertowej Muzeum F. Chopina, w domu urodzenia F. Chopina w Żelazowej Woli, w Sankt Petersburgu, Pietrozawodsku,
Paryżu, Kolonii, Hanowerze; na 69 Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, czy na Festiwalu Chopin
i Jego Europa.
Jest laureatem stypendium ufundowanego przez Krystiana Zimermana (2016), stypendium Fundacji Piotra Klera
(2016), stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2015), wielokrotnym stypendystą Rektora Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Burmistrza Miasta
Mikołowa. W 2015 roku z powodzeniem przeszedł przez
dwuetapowy system Eliminacji do XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina w Warszawie, kwalifikując się do Polskiej Ekipy kandydatów
do Konkursu; w 2016 roku uzyskał tytuł Półfinalisty
Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Już sam wybór repertuaru wiele mówi o artyście. Dlatego
kiedy zobaczyłam zestawione obok siebie koncerty fortepianowe: c-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta i f-moll
Fryderyka Chopina – podejrzewałam, że będę mieć do
czynienia z pianistą wrażliwym, który nie lubi chodzić
na muzyczne skróty. Nie myliłam się. Tymoteusz Bies od
pierwszych dźwięków ujął mnie swą niezwykle dojrzałą
grą. Obce mu są pianistyczne pokusy młodzieńców –
nieuzasadnione szarżowanie tempem czy popisy pustej
wirtuozerii. Choć oczywiście dysponuje świetną techniką
i tam gdzie trzeba prezentuje ją w całej okazałości.
Postępuje jak artysta świadomy swych umiejętności,
który nie musi niczego udowadniać – to bardzo rzadkie
zachowanie u tak młodego człowieka. Jego interpretacje
są głęboko przemyślane. Mądrze buduje napięcia, dba
o każdy najmniejszy szczegół, ale nie zapomina o całości
kompozycji. Przywiązuje wielką wagę do barwy, pięknie
maluje dźwiękiem.

Mozart – Koncert c-moll KV 491
Mozart skomponował 25 koncertów na fortepian z orkiestrą i nie jest tajemnicą, że nie zawsze są to utwory
najwyższych lotów. Ten śmiały przytyk tyczy się jedynie
części utworów, które powstawały jako okolicznościowe.
Oczywiście w całej tej grupie jest kilka prawdziwych pereł.
Decydując się na Koncert c-moll Tymoteusz Bies trafił nie
tylko w moje gusta, ale przede wszystkim Beethovena,
bo utwór ten należał ponoć do jego ulubionych kompozycji. Pewnie dlatego, że to najbardziej dramatyczny
z koncertów fortepianowych Mozarta. Nie chodzi w nim
już jedynie o lekkość i finezję. Młody pianista świetnie
poradził sobie z dramatyzmem, który przepełnia to dzieło.
Uwypuklił wyraźne kontrasty dynamiczne I części, dał nam
miłą chwilę ukojenia w postaci środkowego Larghetta, by
w finale zabłysnąć tematem z wariacjami.

Chopin – Koncert f-moll
Koncerty Chopina były jego pierwszymi naprawdę znaczącymi dziełami po ukończeniu studiów. Zaprezentowane

publicznie w marcu i październiku 1830 roku w Teatrze
Narodowym spotkały się z wielkim powodzeniem. Maurycy Mochnacki pisał w Kurierze Polskim: „Zaiste! Daleko
rozgłosi swe imię, kto w młodych latach tak zaczyna.”
Łączą w sobie wirtuozerię i romantyczność. Styl brillant
osiągnął w nich apogeum, ale też równocześnie został
na dobre pożegnany. Mówi się, że koncertem e-moll wygrywa się cały Konkurs Chopinowski. Jego też najczęściej
wybierają pianiści. Jednak Koncert f-moll op. 21 – niezwykle liryczny, o subtelnej kolorystyce to równie piękne
dzieło. „Stoi tak wysoko, że zaledwie dosięgnąć go
można, aby ucałować rąbek jego królewskiej szaty”
– pisał Schumann. Nim również można zwyciężyć –
co udowodnił niegdyś Dang Thai Son. Bardzo mnie
ucieszyło, że na swój debiutancki album Tymoteusz Bies
wybrał ten właśnie koncert. Rozważnie rozplanował
część I, utrzymaną w formie Allegra sonatowego. Wspaniale zinterpretował część środkową. Słynne Larghetto
o postaci nokturnu brzmi pod palcami 22-latka naprawdę wzruszająco. Zresztą ten fragment koncertu stanowi prawdziwy sprawdzian dla wykonawcy, dla jego
uczuciowości. Stypendysta Fundacji Piotra Klera zdał ten
szczególny egzamin z liryzmu śpiewająco. „Od pierwszego akordu As-dur, który brzmi jak otwarcie bramy
do jakiegoś przybytku miłości i spokoju – Chopin gada
fortepianowi, co miałby do powiedzenia komu innemu”.
Tak pisał Jarosław Iwaszkiewicz i trudno się z nim nie
zgodzić. Finałowe rondo zaś pianista ożywił tanecznym
wdziękiem.

Preludia
Na deser Tymoteusz Bies serwuje jeszcze trzy Chopinowskie preludia op. 28. Wykonane bez zastrzeżeń są idealnym zwieńczeniem całego albumu. Z lekkością i łatwością
gra etiudowe preludium G-dur, z przejęciem elegijne
e-moll, a w popularnym Des-dur, nazywanym „deszczowym” nie zapomina o jego wyjątkowym nokturnowym
charakterze.
Jowita Dziedzic-Golec

Tymoteusz Bies is a twenty two year old pianist and firstyear graduate student studying grand piano at the Karol
Szymanowski Academy of Music in Katowice with Professor Zbigniew Raubo. He graduated with honours in 2013
from the Karol Szymanowski State High School of Music in
Wroclaw, also studying grand piano with Professor Zbigniew Raubo at that time. Before 2010 he engaged in both
primary and secondary education under the tutelage of
Professor Dorota Zawierucha, at the State Music School in
Katowice. He is a laureate of a number of prestigious piano
and chamber composition competitions, including the 8th
”Chopin Interpretations of Young Pianists” National Piano
Festival in Konin (3rd Prize winner), and the National
Fryderyk Chopin Piano Competition (5th Prize in 2013).
During his thirteen years of musical education, Tymoteusz
collaborated with numerous orchestras – such as the Symphony Orchestra of the Silesian Philharmonic in Katowice,
under the batons of maestro Mirosław Jacek Błaszczyk,
Professor Jan Wincenty Hawel, and Marek Wroniszewski
(in 2005, 2009, 2014, 2016, respectively), the Polish Radio Orchestra under the direction of Professor Marek Moś
(2013), The National Polish Radio Symphony Orchestra
(2014), and the Opole Philharmonic Symphony Orchestra
conducted by Przemysław Neumann (2016). He continues
to develop his knowledge and skill by participating in master classes with many world renowned teachers, including Professor Paolo Giacometii, Professor Andrzej Jasiński,
Professor Kevin Kenner, Professor Tobias Koch, Professor
Janusz Olejniczak, Professor Piotr Paleczny, Professor Boris
Petruschansky, Professor Katarzyna Popowa-Zydroń, Professor Wojciech Świtała, Professor Dang Thai Son, Professor Stefan Wojtas, and Professor Ramzi Yassa.
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Tymoteusz’ performances in concert halls, across Poland
and the world, are amongst his other accomplishments. He
has given performances in the new National Polish Radio
Symphony Orchestra headquarters, the National Philharmonic, the Silesian Philharmonic, the Opole Philharmonic,
the F. Chopin Museum concert hall – the birthplace of F.
Chopin in Żelazowa Wola, St. Petersburg, Pietrozawodsk,
Paris, Cologne, and Hanover. Tymoteusz has also performed at the ”Chopin and His Europe Festival”, as well as
at the 69th Chopin Festival in Duszniki Zdrój.
He has been the beneficiary of multiple scholarships, including those funded by Krystian Zimerman (2016), the
Piotr Kler Foundation (2016), the Minister of Science
and Higher Education (2015), and the Rector of the Music Academy in Katowice and the Mayor of the City of
Mikołów.
In 2015 Tymoteusz joined the Polish team of candidates
competing in the XVIIth International Chopin Piano Competition, by successfully navigating both of the two-tiered
preliminary stages needed to qualify, and in 2016 he was
a semi-finalist in the Paderewski International Piano Competition in Bydgoszcz.

The choice of repertoire already tells a powerful story
about an artist. No wonder, then, when I saw these two
concertos side by side – one in C minor by Wolfgang Amadeus Mozart, and the other in F minor by Frederic Chopin
– I suspected that I was dealing with a sensitive pianist who
eschews shortcuts: I was not wrong. From the opening
notes, my imagination was captured by Tymoteusz Bies’
unusually mature performance. He isn’t prey to the young
pianists’ temptations – unjustified chargings of pace, or
empty displays of virtuosity. He is instead equipt with great
technique that is exercised judiciously. Tymoteusz is an artist perfectly in tune with his skills, and he doesn’t indulge
a need to prove anything, which is rare self-possession for
such a young man. His interpretations are deeply thought
through. He builds tension wisely, cherishing every little
detail, but doesn’t overlook the tenor of the composition
as a whole. His attention to timbre is admirable, as he uses
sound to paint captivating images on the musical canvas.

Mozart – Piano Concerto in C minor KV 491
Mozart composed 25 concertos for the piano and the orchestra, and it is no secret that they aren’t always compositions of the highest calibre. This bold jibe at the maestro,
however, is meant only for those that were commemorative in nature. One can be rewarded with several lustrous
pearls in their midst too. While choosing Concerto in C
minor, Tymoteusz Bies explores not only his own taste, but
also Beethoven’s, as this piece was reportedly one of his
own favorite compositions. It stands to reason, as this is
indeed one of the most dramatic of Mozart’s piano concertos. Lightness and finesse are no longer centre stage,
and the young pianist handles highly dramatic notions to
perfection that can often overcome performances of this
work. He highlights the dynamic contrasts of the first part,
gives his audience a pleasant moment of solace in the form
of the middle Larghetto, to then shine in the finale with
variations on the theme.

Chopin – Piano Concerto in F minor
Chopin’s concerts were his first truly significant works

after graduation. Publicly performed in March and October 1830 at the National Theater, they met with rapt applause. Maurycy Mochnacki wrote in the ”Polish Courier”,
“He will indeed spread his name far, he who begins at
such young.” They combined virtuosity and romance,
and while the brillant style that is present in them might
have reached its apogeum, at the same time it was saying
its goodbyes. It is often said that the entire Chopin Competition is won by the concerto in E minor, perhaps the
very reason why it’s chosen by pianists so often. However,
the Concerto in F minor, Op. 21 – extremely lyrical, and
with a subtle color scheme - is just as beautiful a piece. “It
reaches such heights, one can barely reach to kiss the hem
of its royal robe”, wrote Schumann. And you can also win
prizes with it – as Dang Thai Son once proved. I was very
happy that Tymoteusz Bies chose this concert for his debut
album. He deliberately lays out part I, maintained in the
form of sonata Allegra, then interprets the central piece
wonderfully. The famous Nocturne Larghetto sounds unusually poignant under the fingers of this twenty two year
old. Needless to say, this part of the concert is a real test
for the performer, and for their emotionality, and this ‘Piotr
Kler Scholarship’ holder navigates this challenge in lyricism
deftly. “From the first chord in A flat major, that sounds like
opening the gates to a place of love and peace – Chopin
speaks to the piano and tells it what to say to everybody
else”. It is difficult to disagree with the poet Jarosław Iwaszkiewicz. The final rondeau is a showcase for the pianist’s
playful grace which he executes sublimely.

Preludes
For dessert, Tymoteusz Bies serves another three of Chopin’s preludes – Op. 28. Performed flawlessly, they are a
perfect culmination to the entire album. With lightness and
ease, Tymoteusz hits all the right notes in the etude-like
prelude in G major. His eagerness infiltrates the elegiac
E minor, and while performing the popular D-flat major,
known as the “Raindrop” prelude, he never forgets about
its unique nocturne origins.
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

