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Katarzyna Musiał - Biogram 

Polska pianistka Katarzyna Musiał, obecnie 

rezydująca w Kanadzie to - zdaniem Chicago 

Classica Review - „wielki talent obdarzony 

zdumiewającą techniką i interpretacyjną 

błyskotliwością”, koncertuje jako solistka, 

kameralistka, a także z orkiestrami w Ameryce 

Północnej, Europie i Azji. New York Concert 

Review określił jej grę jako „czystą rozkosz... 

cudownie przedstawioną... przejrzyście 

precyzyjną… interpretację, która sięgała 

emocjonalnej głębi przy harmonijnej 

kolorystyce”. Według Beijing Press Katarzyna 

Musiał to „pianistka, która oczarowuje swoich 

słuchaczy olśniewającą grą”. Dyrygent orkiestry 

New York Camerata Richard Owen uważa ją za 

jedną z najznakomitszych pianistów, jakich 

kiedykolwiek miał zaszczyt usłyszeć. 

Katarzyna Musiał, należąca do elitarnego grona 

Artystów Steinway'a zdobyła pierwszą nagrodę 

na Bradshaw & Buono International Piano 

Competition (Nowy Jork, 2011), ponadto jest 

laureatką III Międzynarodowego Konkursu 

Współczesnej Muzyki Kameralnej im. Krzysztofa 

Pendereckiego (Kraków), Kay Meek 

Competition (Vancouver), Nagrody im. Albana 

Berga przyznanej za najlepsze wykonanie jego 

utworów (Wiedeń) oraz Nagrody im. Philipa 

Cohena dla wybitnego instrumentalisty 

(Montreal). 

Ostatnie ważniejsze wydarzenia w karierze 

pianistki to: debiut w Carnegie Hall, trasa 

koncertowa po siedmiu największych chińskich 

miastach, występy na Olimpiadzie Zimowej w 

Vancouver, Międzynarodowym Festiwalu 

Beethovenowskim w Chicago, International 

Chopin and Friends Festival (New York), 

Festiwalu Tempietto w Rzymie, Festiwalu Music 

in the Mountains w Kalifornii i XX Festiwalu 

Jubileai Cantus; jako solistka koncertowała 

także z New York Camerata, Chicago 

Prometheus Chamber Orchestra, Toronto 

Sinfonietta, Orchestre Symphonique de L’Isle, 

Orchestre Classique de Montreal, Ensemble 

Arkea oraz z Bielską Orkiestrą Kameralną na 

Inauguracji Międzynarodowego Festiwalu 

Muzyki Jana Sebastiana Bacha.  

Jej ostatni album, My Spanish Heart, otrzymuje 

entuzjastyczne recenzje.  „Niezależnie od tego, 

czy gra w Albéniza, Granadosa, Turinę, Mompou 

czy de Fallę, interpretuje idiomatyczne rytmy jak 

tancerka flamenco, wydobywając 

charakterystyczne hiszpańskie akcenty 

melodyczne, tak jakby jej klawiatura miała 

kastaniety”, według magazynu The WholeNote.  

Album został wybrany jako „CD of the Week” 

przez KDFC w San Francisco i KUSC w Los 

Angeles, a także znalazł się na liście top 10 i top 

5 najlepszych albumów muzyki klasycznej w 

Ameryce Północnej.  My Spanish Heart jest 

kontynuacją poprzedniego albumu 

inspirowanego tańcem Come Dance with Me, 

który był grany w ponad 100 stacjach 

radiowych; między innymi w BBC (Wielka 

Brytania), CBC (Kanada), WQXR, WFMT, WGBH 

- „CD of the Week” (USA). 

Lynn Rene Bayley w recenzji dla Fanfare 

Magazine pisze: „To niezwykła, zaskakująca i 

zachwycająca płyta... zagrana z niezwykle 

rzadko występującym połączeniem energii i 

elegancji. Ten rodzaj pianistyki, jaki prezentuje 

artystka stał się rzadkością w dzisiejszym 

szablonowym i napędzanym konkurencją 

świecie… to niezwykle fascynujący i przyjemny 

album bez wątpienia znakomitej artystki.” A 

Jerry Dubins podkreśla: „Katarzyna Musiał 

udowadnia, że artysta ma możliwość 

przekazania charyzmy poprzez swoją grę. 

Potrafiła dokonać tego, że każdy z utworów na 

płycie od początku do końca wciągał mnie, lub, 

jeśli wolicie, zniewalał - dzięki magicznemu, 
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magnetycznemu sposobowi gry ...Polecam 

nowy album Katarzyny Musiał z z wielkim 

entuzjazmem.” Ewa Skardowska napisała w 

Twojej Muzie, że płyta Come dance with me 

"...okazała się świetnym pomysłem muzycznym 

i interpretacyjnym..., a pianistka dzięki płycie 

zyskała własne miejsce w pianistyce światowej". 

Magazyn Presto w swojej recenzji płyty 

podkreśla "...kunsztowną grę ..lekkość, 

perfekcję i doskonałą interpretację, w której 

słychać oryginalność połączoną z szacunkiem 

dla kompozytorskiego kunsztu..." 

Katarzyna Musiał zachwyca publiczność 

repertuarem, który obejmuje wiele różnych 

stylów od baroku do współczesności. Aktywnie 

promuje na całym świecie muzykę polską, a w 

szczególności utwory takich kompozytorów jak 

Krzysztof Penderecki, Henryk Mikołaj Górecki, 

Grażyna Bacewicz, Witold Lutosławski, Andrzej 

Panufnik. Ponadto wykonuje kompozycje mniej 

znanych lub zapomnianych polskich mistrzów, 

jak Zygmunt Stojowski czy Piotr Perkowski. W 

ramach zainteresowań muzyką współczesną 

prezentowała utwory Jay Sydemana, Jocelyn 

Morlock i miała światową premierę 

dedykowanej jej 35 minutowej suity 

fortepianowej Nevada County Epitaphs 

skomponowanej przez Marka Vance na 

festiwalu Music in the Mountains.  

Artystkę można było usłyszeć w wielu audycjach 

radiowych w Polsce, Kanadzie i USA, między 

innymi w transmitowanych  na żywo recitalach 

ze  studia radia WFMT w Chicago oraz 

Muzycznego Studia Polskiego Radia im. 

Agnieszki Osieckiej. Wystąpiła też w 

programach telewizyjnych Global TV, POLTV w 

Vancouver, CJNT w Montrealu, OMNI w 

Toronto, Polvision TV w Chicago, TVP Katowice, 

TV-Polsat i TV Polonia oraz TV w Chinach. 

Katarzyna Musiał brała udział w Casalmaggiore 

International Festival we Włoszech; Gold 

Country Piano Institute w Kalifornii; Academie 

musicale de Villecroze - Piano in the XX Century 

we Francji; X i XI Internationale 

Sommerakademie Prag, Wien, Budapest w 

Austrii oraz The International Music Festival w 

Paryżu.  

Występowała między innymi w Filharmonii 

Narodowej w Warszawie, Filharmonii 

Krakowskiej, Chan Center w Vancouver, 

Elizabeth Bader Theater w Toronto, Theatre 

Outremont i Pollac Hall w Montrealu, Oriental 

Art Center w Szanghaju oraz w Weill Recital Hall 

w Nowym Jorku.  

Katarzyna Musiał jest założycielką i dyrektorem 

artystycznym Festivalu Stella Musica, 

promującego kobiety w muzyce. Inauguracyjny 

koncert odbył się w marcu 2015 r. w Montrealu, 

a festiwal miał w tym roku swoją trzecia edycję. 

Pianistka jest również członkiem jury 

International Enkor Competition. 

Katarzyna Musiał ukończyła z wyróżnieniem 

Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie 

profesora Stefana Wojtasa, uzyskała Artist 

Diploma w Academy of Music w Vancouver pod 

kierunkiem profesora Lee Kum-Singa oraz 

Diploma in Advanced Music Performance 

Studies na Uniwersytecie Concordia w 

Montrealu w klasie profesor Anny Szpilberg i 

Philipa Cohena, który pozostaje jej artystycznym 

doradcą. Ponadto odbyła staż artystyczny w 

prestiżowym kanadyjskim ośrodku Banff 

Center.  

Artystka jest stypendystką Mrs. Cheng Koon 

(S.K.) Lee Scholarship, Conseil des art et lettre 

du Québec – Vivacité Montréal, the Banff 

Centre, Vancouver Chopin Society oraz Polskiej 

Fundacji Społeczno-Kulturalnej w Québec'u. 
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Katarzyna Musiał – Referencje 

 

“ Podczas wykonania Nocy w Ogrodach Hiszpanii Manuela de Falli, ponownie 
przekonałem się o tym, jak wyjątkową pianistką jest Katarzyna. 

Niezwykła wrażliwość, niesamowita inteligencja, doskonałe umiejętności 
analityczne, znakomite słyszenie… ” 

 
Cristian Gort 

Dyrektor Artystyczny, Dyrygent OSI, Montreal 
 

 

“ Jestem zachwycony możliwością koncertowania z Katarzyną Musiał – jedną z 
najwspanialszych pianistek jaką kiedykolwiek miałem zaszczyt usłyszeć. ” 

 
Richard Owen  

Dyrektor Artystyczny, Dyrygent Camerata New York 
 

 
 

“ Katarzyna Musiał jest niespotykanie utalentowaną artystką. Jestem niezmiennie 
oczarowany jej kunsztem muzycznym i nieskazitelną techniką, zawsze na 

najwyższym poziomie. ” 
 

Christopher Jackson 
Dyrektor Artystyczny, Dyrygent Studio de Musique de Montréal  

 
 

 

“ Występ Katarzyny Musiał został odebrany przez kanadyjską publiczność z wielkim 
entuzjazmem (...) Przez lata współpracy obserwowałem zapierające dech w 

piersiach dojrzewanie jej kunsztu muzycznego. Wykonanie drugiej części koncertu 
Chopina f-moll było poruszające i inspirujące, a cały koncert pełen energii i 

wirtuozerii. ” 
 

Matthew Jaskiewicz 
Dyrektor Artystyczny, Dyrygent Toronto Sinfonietta  

 
 

 

“ Katarzyna Musiał to arystka nie mająca sobie równych we współczesnym 
repertuarze pianistycznym. ” 

 
Cosmo Buono 

Dyrektor Artystyczny B&B International Piano Competition 
 

 
 



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 

 

McGill Chamber Orchestra 

Boris Brott – Dyrektor Artystyczny 

 

 

13. Październik 2011 

Do wszystkich zainteresowanych  

Katarzyna Musiał wykonała ‘Obrazki z wystawy’ Musorgskiego w nowej aranżacji na fortepian i orkiestrę 

smyczkową wraz z McGill Chamber Orchestra w ramach koncertu zamykającego sezon 2010-11. 

Wystąpienie Katarzyny było znakomite! Katarzyna ma świetne panowanie nad instrumentem, rozległą paletę 

barw i niuansów interpretacyjnych. Jak można sobie wyobrazić, wszyscy znają orkiestrację Ravela, a ta 

aranżacja wymagała pianisty, który byłby w stanie przekazać jego koloryt z właściwą intensywnością, 

dramatyzmem i finezją.  

Katarzyna doskonale sprostała temu zadaniu. Publiczność, orkiestra, a także ja sam byliśmy zachwyceni jej 

wykonaniem tego niezwykle skomplikowanego dzieła. 

Podczas tego samego koncertu Katarzyna zagrała również ‘Cztery temperamenty’ Paula Hindemitha. Utwór 

ten jest bardziej intymny w charakterze i wymaga ścisłej współpracy między dyrygentem i orkiestrą, którą 

Katarzyna podjęła z werwą a zarazem wysublimowaniem. 

Niniejszym chciałbym gorąco zarekomendować wspólpracę z Katarzyną  Musiał każdej orkiestrze, jest ona 

solistką zdecydowanie wartą zaangażowania.  

Ja z całą pewnością zaproszę Katarzynę ponownie.  

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, pozostaję do dyspozycji. 

 

Z poważaniem, 

Boris Brott O.C., O.Ont, LL.D. 

 

Dyrektor Artystyczny  

McGill Chamber Orchestra, Montreal 

Założyciel, Dyrektor Muzyczny New West Symphony, Los Angeles, CA 

National Academy Orchestra, Hamilton 

Principal Youth and Family Conductor 

National Arts Centre Orchestra, Ottawa 

Principal Guest Conductor, Petruzzeli Theatre, Bari Italy 

Tel: +19055204445 
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Katarzyna Musiał - Lista koncertów 

 

J. S. Bach  Koncert fortepianowy f-moll BWV 1056 

Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę c-moll BWV 1060 

Koncert na 3 fortepiany i orkiestrę C-dur BWV 1064 

 

W. A. Mozart  Koncert fortepianowy G-dur K 41 

 

L. van Beethoven III Koncert fortepianowy c-moll, op. 37 

IV Koncert fortepianowy G-dur, op. 58 

Koncert na skrzypce, wiolonczelę i fortepian C-dur op. 56 

 

F. Chopin  II Koncert fortepianowy f-moll, op. 21 

 

F. Liszt   I Koncert fortepianowy Es-dur 

 

S. Rachmaninow I Koncert fortepianowy fis-moll 

 

M. Ravel  Koncert fortepianowy G-dur 

 

M. de Falla  Noce w ogrodach Hiszpanii 

 

S. Prokofiew  I Koncert fortepianowy, op. 10 

 

G. Gershwin  Błękitna Rapsodia 

 

D. Szostakowicz  I Koncert fortepianowy, op. 35 

 

F.  Poulenc  Koncert na dwa fortepiany i orkiestrę d-moll 

 

W. Lutosławski  Koncert na fortepian i orkiestrę 

 

B. Britten   B. Britten Young Apollo, op. 16 na fortepian i orkiestrę smyczkową 

 

A. Jolivet   Concertino na trąbkę i fortepian 

 

S. Veress   Koncert na fortepian, smyczki i perkusję 

 

A. Schnittke  Koncert na fortepian i orkiestrę smyczkową 

Koncert na cztery ręce i orkiestrę smyczkową 

 

P. Hindemith   Cztery temperamenty na fortepian i orkiestrę smyczkową  

 

H. M. Górecki  Koncert na fortepian lub klawesyn i orkiestrę smyczkową 

 

M. Musorgski  Obrazki z wystawy (wersja na fortepian i orkiestrę smyczkową) 

 

Igor Strawiński  Pietruszka 
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Projekt „Echa” – Koncert na pipigwan, fortepian i smyczki z udziałem 

indiańskiej kompozytorki  z plemienia Odawa, Barbary Croall 

 

Katarzyna i Barbara poznały (spotkały) się się na festiwalu Stella Musica – Kobiety w Muzyce - w Montrealu 

w Kanadzie. Obie artystki są bardzo zainteresowane problemami (zagadnieniami) społecznymi i używają 

muzyki jako (medium) środka do poprawy sytuacji społeczno-kulturalnej na świecie. Od czasu ich 

pierwszego spotkania ma miejsce wzajemne przenikanie się  kultur, kultury o podłożu europejskim 

wnoszonej przez pochodzącą z Polski   Katarzynę (pochodzącą z Polski) i reprezentowanej przez Barbarę, 

zakorzenionej w rodzimych plemionach Ameryki Północnej. To połączenie muzycznych umysłów 

zaowocowało powstaniem unikalnej kompozycji na fortepian, pipigwan i orkiestrę smyczkową. Premiera 

koncertu z udziałem obu artystek wraz z Orkiestrą  Imperial pod dyrekcją Lori Antounian odbyła się w 

marcu 2019 r. w Theatre Outremont w Montrealu. 

 

Tytuł utworu to „Gaagge paswewe” (Nieustające odbicie echa albo Niekończące się odbjanie echa ). 

Wychodząc z doświadczenia życiowego Anishinaabekwe  (z perspektywy kobiety Anishinaabe) utwór ten 

opiera się nie tylko na słyszalności „echa”, ale także na jego psychologicznym wpływie na wszystkie zmysły, 

a zwłaszcza na całą sferę wspomnień. W zachodniej tradycji muzycznej koncepcja ta jest wcielana na różne 

sposoby – w ramach techniki i koncepcji kanonu, madrygału, a także fugi. W naturalnym świecie słyszenia, 

postrzegania i „odczuwania” dźwięki są synonimami - te, które można rzeczywiście wyczuć dotykowo, takie 

jak: bębnienie kopyt zwierząt; wachlowanie ptaków w powietrzu swoimi pierzastymi skrzydłami; szum, 

brzęczenie owadów; sposób, w jaki ptak woła i płacze, odbijacy się echem po spokojnym rozlewisku 

wodnym; deszcze, które uderzają  o ziemię i wodę podczas burzy i tym podobne. Słowo „cząstka” dla 

dźwięku (wibracja, kołysząca się energia lub ruch) w języku Odawa to wewe, które z założenia jest również 

onomatopeiczne (jak wiele innych słów i terminów w językach Anishinaabe) i zawiera w sobie (rozciąga się 

na) znaczenia związane z dźwiękami wydawanymi przez naturę i przez ludzi, na przykład przez nasze głosy i 

obiekty które wydają dźwięki i są wykonane z samych naturalnych materiałów (pochodzących z przyrody). 

Istnieje ciągły dialog między wszystkimi aspektami przyrody (natury) i ludzi, ponieważ wszyscy jesteśmy 

częścią przyrody. (Praca) Kompozycja  ta opiera się na nieustannym odbijaniu (jak echo) znaczenia dźwięku 

na każdym poziomie - fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i duchowym - ponieważ utrwalają się one w 

naszej pamięci. 

 

* Istnieje możliwość wykonania tego utworu z kwartetem smyczkowym 
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Propozycja recitalu „MY SPANISH HEART”  
Program: 
 
Joaquín Turina (1882 – 1949)  
Danzas gitanas op. 55  
Zambra  
Danza de la Seduccion  
Danza ritual  
Generalife  
Sacro-monte  
 
Issac Albéniz (1860 – 1909)  
Suite española, op. 47  
Sevilla  
Chants d'Espagne op. 232  
Córdoba  
Seguidillas  
 
Enrique Granados (1867 – 1916)  
Danzas españolas  
Oriental  
Andaluza  
 
Ernesto Lecuona (1895 – 1963)  
La Comparsa 
Malagueña  
 
 
*************** 
 
Enrique Granados (1867 – 1916 )  
Escenas poéticas  
Danza de Rosa  
 
 
Frederic Mompou (1893 – 1987)  
Canción y danza no 1  
Canción y danza no 2  
Canción y danza no 6  
 
Manuel de Falla (1876 – 1946)  
El Sombre de tres picos  
Danza del molinero  
 
El amor brujo  
Danza del terror  
Danza ritual del fuego  
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Propozycja recitalu - „Come Dance with Me”  

Program: 
 

Fryderyk Chopin 

Walc a-moll op. Posth. 

Walc f-moll op. 70 nr 2 

 

Joaquín Turina 

Danses gitanes op. 55  

Zambra 

Danza de la Seduccion 

Danza ritual 

Generalife 

Sacro-monte 

 

Witold Lutosławski  

Bukoliki  

 

Alberto Ginastera 

Argentinian danzas op.2  

Danza del viejo boyero  

Danza de la moza donosa  

Danza del gaucho matrero  

 

Przerwa 

 

Zygmunt Stojowski 

Vision de danse  

Intermezzo-Mazurka 

 

Henryk Mikołaj Górecki 

Cztery Preludia op.1 

 

Frederic Mompou 

Canciones y danzas nr 1  

Canciones y danzas nr 6  

 

Ernesto Lecuona 

La Comparsa  

Malaguena 

 

 

 

 

 

 



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 

Koncert z okazji 210 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina i 10 rocznicy 

śmierci Henryka Mikołaja Góreckiego. 

Program: 

Fryderyk Chopin 

Walc a-moll op. posth 

Preludium e – moll op. 28 nr 4 

Preludium f – moll op. 28 nr 18 

 

Tadeusz Kościuszko 

Walc 

Fryderyk Chopin 

Nocturne cis-moll op. 27 nr 1  

 

Ignacy Jan Paderewski 

Menuet G-dur 

 

Zygmunt Stojowski 

Polish Idylls op.24  
 
Wizja taneczna 
 
 
Fryderyk Chopin 

Etiuda c-moll op. 10 nr 12 "Rewolucyjna” 

 

Henryk Mikołaj Górecki 

Cztery Preludia op.1 

 

Fryderyk Chopin 

II Koncert f-moll op. 21 - w wersji na fortepian solo 
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Katarzyna Musiał - Media & Press 

 

 

NEW YORK CONCERT REVIEW 

Katarzyna Musiał, Pianist in Review 
Fundacja Kościuszkowska, Nowy Jork 

3. Kwiecień 2011 

autor: Rorianne Schrade 

 

 Pod patronatem Fundacji Kościuszkowskiej, polsko-kanadyjska 

pianistka Katarzyna Musiał zagrała niezwykle barwny i różnorodny 

koncert, którego program obejmował utwory Messiaena, Chopina, 

Lutosławskiego i Musorgskiego. Posiadająca wspaniałą prezencję 

sceniczną Katarzyna Musiał doskonale wybrała utwory otwierające 

koncert: dwa Preludia Messiaena: La colombe i Un reflet dans le vent. 

Pianistka weszła w subtelną i harmonijną kolorystykę francuskiego 

mistrza z niezwykłą biegłością, wręcz łatwością i - pomimo zmagania się 

z brzmiącym nieco za ostro i nierówno instrumentem – w sali o równie 

głośnej akustyce – spisała się wyśmienicie. Drugie Preludium mieniło się, 

migotało, było po prostu olśniewające/znakomite. Bardzo chciałabym 

usłyszeć Katarzynę Musiał grającą wszystkie Preludia Messiaena, 

ponieważ ewidentnie ma ona naturalne wyczucie i wewnętrzną łączność 

z tą muzyką.  

Kolejne utwory autorstwa jej rodaka/krajana - polskiego 

kompozytora Witolda Lutosławskiego, były równie wyjątkowe. Bukoliki 

- pięć miniaturowych kompozycji inspirowanych folklorem trwających w 

sumie około pięciu minut - są w podobnym stylu, co niektóre miniatury 

Bartoka, a które czasem odbierane jako folklorystyczne błahostki, nie są 

traktowane z należytą im uwagą. Jednak Katarzyna Musiał w swojej 

interpretacji zagłębiła się w nie, wydobywając z nich pełną gamę emocji, 

piękno i ciepło. To właśnie podobało mi się w jej wykonaniu najbardziej. 

Ponieważ dobrze jest czasem przypomnieć słuchaczom, że krótkie 

utwory mogą nieść za sobą duże pokłady emocji - tak jak pokazała to 

Katarzyna Musiał.  

(...) Jeśli ktoś by się zastanawiał, czy specjalnością Katarzyny Musiał może być programowy, 

impresjonistyczny, pełen barw kolorystyczny repertuar, jak na przykład Messiaen, to druga połowa 

koncertu, w której pianistka zaprezentowała Obrazki z wystawy Musorgskiego ugruntowała tę tezę. Część 

od Il Vecchio Castello była niezwykle sugestywna; Tuileries był żywiołowy i obrazowo szczegółowy, a Ballet 

of the Unhatched Chicks wykonane zachwycająco, niezwykle lotnie i z werwą – czysta przyjemność! 
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NEW YORK CONCERT REVIEW 

Katarzyna Musiał, Pianist in Review 
Camerata New York Orchestra, Richard Owen, Jr. Dyrygent 

Fundacja Kościuszkowska 

18. Marzec 2012 

autor: Harris Goldsmith 

 

(…) Solistka tego popołudnia, pianistka Katarzyna Musiał 

koncertuje w Ameryce Północnej i Europie również jako 

kameralistka i z orkiestrami. Artystka jest laureatką pierwszej 

nagrody 2011 Bradshaw & Buono International Piano 

Competition (Nowy Jork), III Międzynarodowego Konkursu 

Współczesnej Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego 

(Kraków), Kay Meek Competition (Vancouver), Nagrody 

Albana Berga przyznanej za najlepsze wykonanie jego 

utworów (Wiedeń) oraz nagrody Philip Cohen Award dla 

wyróżniającego się instrumentalisty (Montreal). 

Interesująca się muzyką współczesną artystka 

wykonywała utwory kompozytora awangardy Jay’a 

Sydemana oraz po raz pierwszy na świecie zaprezentowała 

zadedykowaną jej przez Marka Vance’a 35-minutową suitę 

na fortepian ‘Nevada Country Epithaphs’, której premiera 

miała miejsce na festiwalu California Music in the Mountains. 

Podczas tego popołudniowego koncertu doskonała 

gra Katarzyny Musiał, jej cudowne palce i masywna burza 

dźwięków były imponujące, a zarazem właściwe dla 

pędzącego moto perpetuo, wymaganego w  Allegro Molto 

dwuczęściowego Koncertu na fortepian i smyczki Henryka M. 

Góreckiego. Druga część, Vivace została zagrana 

odpowiednio delikatniej i z wdziękiem. Na bis Katarzyna 

Musiał wykonała 'Danza de la Seduccion' Joaquína Turiny.  
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NEW YORK CONCERT REVIEW 

The Winners of the Bradshaw & Buono International Piano Competition 

in Review 
Weill Recital Hall at Carnegie Hall, Nowy Jork 

22. Maj 2011 

autor: Edith Eisler 

 

(...) Jednym z kontrastowo wyróżniających się 

występów był koncert Katarzyny Musiał. Urodzona w 

Polsce, mieszkająca w Kanadzie, Katarzyna Musiał zdobyła 

wykształcenie na Akademii Muzycznej w Krakowie,  

Academy of Music w Vancouver oraz na Uniwersytecie 

Concordia. Artystka jest laureatką pierwszej nagrody 2011 

Bradshaw & Buono International Piano Competition (Nowy 

Jork), III Międzynarodowego Konkursu Współczesnej 

Muzyki Kameralnej im. K. Pendereckiego (Kraków), Kay 

Meek Competition (Vancouver), Nagrody Albana Berga 

przyznanej za najlepsze wykonanie jego utworów (Wiedeń) 

oraz nagrody Philip Cohen Award dla wyróżniającego się 

instrumentalisty (Montreal). 

Na dzisiejszym koncercie Katarzyna Musiał 

zaprezentowała dwa Preludia Oliviera Messiaena: La 

colombe oraz Un reflet dans le vent. Pierwszy – delikatnie 

szemrzący, impresjonistycznie migoczący utwór; drugi – 

burzliwy, niespokojny, oraz - trzy Tańce argentyńskie, Op. 

2 Alberto Ginastery: Taniec starego pasterza, Taniec 

pięknej dziewczyny oraz Taniec aroganckiego kowboja. Jak 

same tytuły sugerują, pierwszy był krzepki i stanowczy, 

drugi melodyjny i pieszczotliwy, a trzeci wściekle 

wirtuozowski, z napływającymi gwałtownie falami ciężkich 

akordów oraz glissandi przez całą klawiaturę. Katarzyna Musiał sprostała tym wszystkim wyzwaniom 

wybornie. Jej technika jest znakomita, brzmienie dźwięczne, ale nigdy nie drażniące, z dużą różnorodnością 

wyczucia barw i niuansów interpretacyjnych. Sprawiła, że idiomatyczne rytmy i modulacje charakterystyczne 

dla Danzas Ginastery stały się jej własnymi, emanującymi ognistym temperamentem jak i śpiewnym 

liryzmem.  
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Passion Musique et Culture 

Chronique de cd : Récital espagnol de Katarzyna Musiał 

MARCH 1 · PUBLIC 

Titre d’album : My Spanish heart 

Œuvres d’Albéniz, Granados, Turina, Mompou, Falla 

Il y a des disques où ce n’est pas tant le programme qui retient l’attention mais plutôt l’interprète, sa 

personnalité, sa manière de communiquer; ce récital entièrement espagnol de la pianiste 

canadienne d’origine polonaise, Katarzyna Musiał, en est un bel exemple. 

Même si ce disque ne bousculera pas les versions fermement établies (De Larrocha, Pizarro, 

Volodos, Hough), la prestation de Madame Musiał est remarquable tant sur le plan technique 

qu’expressif. Je me suis plu à l’écouter trois ou quatre fois car les qualités musicales sont 

nombreuses : clarté, chaleur, nuances sonores et rythmiques bien relevées.  

Que ce soit dans du répertoire familier (Seguidillas, Cordoba, Sevilla d’Albéniz; Oriental, Andaluza 

et Danza de la rosa de Granados; Danza del molinero et Danza ritual del fuego de Falla) ou moins 

fréquenté (Danzas gitanas de Turina; quatre pièces tirés des Cançons i danses de Mompou; Danza 

del terror de Falla), j’ai particulièrement apprécié sa vivacité soulignant le naturel des influences 

folkloriques et sa capacité à naviguer dans la variété des humeurs évoquées par les compositions. 

Il faut souligner la qualité de la prise de son du label polonais Dux, fondé en 1992. J’ignore si le 

millier d’enregistrements qu’il a produits à ce jour est de qualité égale, mais, dans ce cas-ci, la prise 

de son n’a rien à envier à d’autres labels mondialement reconnus. 

Je n’hésite donc pas à recommander cet album et à inviter les auditeurs à s’intéresser à cette 

musicienne dont le talent s’est confirmé par plusieurs engagements et distinctions partout dans le 

monde. 

Guy Sauvé 

https://m.facebook.com/Passion-Musique-et-Culture-118169284865624/
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Siedmioro pianistów z Polski ‘najeżdża’ Aptos 
Richard Lynde 

 

(...) Katarzyna Musiał emanowała 

pewnością siebie wykonując trzy z 

Ośmiu Preludiów Oliviera Messiaena 

(1908-1992) – zdumiewającego 

francuskiego kompozytora, którego 

niektórzy uważają za niemalże równie 

wielkiego jak Debussy. 

Zaprezentowane utwory – jak zresztą 

wszystkie Messiaena – 

charakteryzowały się przestrzenią 

nasyconą duchowością i balansowały 

pomiędzy dryfowaniem w transie a 

potężnym brzmieniem perkusyjnym, 

jednocześnie wciąż zachowując 

nowoczesny charakter. 

Płomienna technika Katarzyny Musiał, którą zaprezentowała w tym niezwykle wymagającym 

repertuarze powinna zostać nagrana i wypromowana – by pokazać światu, dlaczego to właśnie Katarzyna 

Musiał wygrała nagrodę im. Albana Berga w 2000 roku w Wiedniu. 
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Romantyczny mistrz odkryty na nowo: Zygmunt Stojowski 

Oto portret Zygmunta Stojowskiego. Podziwianego 

przez Brahmsa, Czajkowskiego, Paderewskiego, Enescu, 

Heifetza i wielu innych współczesnych mu wybitnych twórców 

za jego barwną, romantyczną a czasem egzotyczną muzykę. 

Dzięki nowym sesjom nagraniowym i koncertom, jego 

twórczość po ponad stu latach odżywa na arenie 

międzynarodowej. 

W ramach dwugodzinnej audycji radio WFMT nagrało 

wspomnienia dwóch żyjących synów Zygmunta Stojowskiego, 

Alfreda i Henriego, którzy wraz z biografistą Stojowskiego – 

Josephem Herterem, uznanym młodym dyrygentem Łukaszem 

Borowiczem, znakomitym pianistą Jonathanem Plowrightem, 

wspaniałą młodą pianistką Katarzyną Musiał oraz wybitnym 

profesorem sztuki z Roosvelt University’s Chicago College of 

Performing Arts Henrym Fogelem, odkrywają szacowną postać 

Stojowskiego, jego życie, kreatywną wyobraźnię i muzyczną inwencję twórczą jego symfonicznych, 

chóralnych, koncertowych, solowych oraz wokalnych kompozycji.   
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COME DANCE WITH ME  Katarzyna Musiał (pn)  MERIDIAN 84621 (70:25) 

GERSHWIN, GINASTERA, GÓRECKI, LECOUNA, MATHIEU, MESSAIEN, 

MOMPOU, STOJOWSKI, TURINA 

 Katarzyna Musiał’s CD, “Come Dance With Me” offers a more varied and substantial program than 

the cover, which pictures the pianist in a bright red dress, entwined by prehensile keyboards, and the title 

might suggest. It’s a well-contrasted mix of well-known and obscure repertoire, music that’s slow and fast, 

showy and intimate, more or less tonal, of Hispanic or international origin.  

 The unifying theme is that of the pianist’s hands paying homage to the dancer’s feet, but Musiał 

includes some rather serious selections that add depth to the program—two of Messiaen’s exquisite, 

Debussy-influenced Préludes, La Colombe and Un reflet dans le vent, and Henryk Górecki’s Four Preludes, op. 

1, an impressive student work from 1955—in which dance is hardly the main influence. Musiał is the rare, 

versatile classical pianist who finds the right swing for Gershwin—the third of the Three Preludes, here called 

“Spanish Prelude”—and flair for Lecouna—the corny, but appealing Malaguena, along with his lighter, Afro-

Cuban influenced La Comparsa—who also plays Messiaen with refined color values that rival Pierre-Laurent 

Aimard’s, though DG’s engineers showcase his classic account of Messiaen’s Préludes with finer, more 

detailed sound than Meridian’s decent church acoustic allows Musiał.   

 The program is bracketed by music by Ginastera, and it’s clear right from the start of the first of the 

Danzas Argentinas, that Musiał, a Polish pianist trained in Cracow and Canada, is a first-rate player. Her Danza 

del viejo boyero is fluent and dashing, and she doesn’t bang in the Danza del gaucho matrero’s barrage of 

notes. She responds sensitively to the sinuous Danza de la moza donosa, whose sultry languor continues in 

Turina’s wonderful Danzas Gitanes. The Prelude romantique by André Mathieu (1929–1968), a Québécois 

prodigy who composed a sophisticated Concertino for Piano and Orchestra at age seven, is a delightful, 

French-sounding piece. Three pleasant salon-style dances by the Polish composer Zygmunt Stojowski (1887–

1946) contrast with Górecki’s early Four Preludes, in whose assured, post-war neoclassicism one hears 

unwitting echos of Ginastera’s motor rhythms.  Returning to a Spanish theme, the disc concludes with two 

of Mompou’s increasingly popular, heart-on-sleeve Cancion e Danzas, and Ginastera’s Suite de Danzas 

Criollas. Musial’s playing makes a good case for the enduring value of both of Ginastera’s sets of dances. A 

very enjoyable disc. Paul Orgel 
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COME DANCE WITH ME  Katarzyna Musiał (pn)  MERIDIAN 84621 (70:25) 

 GINASTERA Danzas Argentinas, op. 2. Suite de Danzas Criollas. TURINA Danzas Gitanas, op. 55. MESSIAEN 

Préludes: No. 1, “La Colombe; No. 2, “Un reflet dans le vent.” LECUONA La Comparsa. Malagueña. MATHIEU Prélude 

No. 5, “Prélude romantique.” STOJOWSKI Vision de danse, op. 24/4. Intermezzo-Mazurka, op. 15/2. Mazurka 

fantasque, op. 28/1. GERSHWIN Prelude No. 3, “Spanish Prelude.” GÓRECKI Four Preludes, op. 1. MOMPOU Canciones 

y Danzas: Nos. 1 and 6 

Solo piano recitals don’t come more mixed than this one. It’s a bit like one of those whirlwind globe-trotting tours where 

the traveler spends a day in each country, only here the visits are compressed into mere minutes as the itinerary whisks 

one from Argentina (Ginastera), to Spain (Turina), to Catalonia (Mompou), to France (Messiaen), to Poland (Górecki and 

Stojowski), to the French-Canadian province of Québec (Mathieu), to Cuba (Lecuona), and to America (Gershwin). The 

theme that unites it all, of course, is the dance, each piece on the disc carefully chosen to reflect national adaptations 

of various dance types. 

Ginastera’s Danzas Argentinas is a set of three numbers—“Dance of the Old Herdsman,” “Dance of the Beautiful 

Maiden,” and “Dance of the Arrogant Cowboy.” The first in the set exploits the composer’s interest in bitonality. The 

piece is written so that the left hand plays only on the black keys, while the right hand plays only on the white ones, 

creating quite a dissonant effect. Presumably, the intent is to evoke the sound of rapid strumming on a guitar, a 

suggestion reinforced by the final chord of E-A-D-G-B-E, which are the standard notes to which the guitar is tuned. 

The composer’s Suite de Danzas Criollas is a later work, written in 1946 while Ginastera was in New York on a 

Guggenheim Fellowship. Those more familiar with this music than I am have observed a moving away from the 

Argentine folk elements and nationalistic references in Ginastera’s earlier works and towards a more Eurocentric style, 

albeit one that does not abandon its Latin roots altogether. Formally at least, the five-movements that make up the 

suite bear a certain outward resemblance to the five dance movements of a Baroque suite: Overture, Allemande, 

Courante, Sarabande, and Gigue. 

Joaquin Turina’s Danzas Gitanas (Gypsy Dances) are in a more unabashedly Romantic, one could say, more popular style 

than Ginastera’s modernist pieces. Turina gives us five postcard-like impressions of Spanish flamenco, a scene of erotic 

seduction, a ritual dance, rural village life, and a sacred mountain. No belittling of these pieces is intended by calling 

them easy-listening, salon-like music; they’re quite lovely miniatures. 

Olivier Messiaen composed his eight Préludes in 1929. From the set, Katarzyna Musiał has chosen two of them for her 

program, “La Colombe” (The Dove) and “Un reflet dans le vent” (A Reflection in the Wind). Debussy is the obvious 

influence. 

Ernesto Lecuona (1895–1963) is not a composer we hear much from these days. He was born in Cuba, studied at the 

National Conservatory of Havana, and earned quite a reputation as a composer of music for stage and film. In 1942, his 

hit song, Siempre en mi Corazon (Always in my heart), was nominated for an Oscar, but lost to White Christmas. 

Dispirited by the Castro regime, Lecuona waited until 1960 before moving to Tampa. La Comparsa was the first of 

Lecuona’s pieces to which he gave the description of “Afro-Cuban,” relating its style to the music’s Moorish roots. The 

popular Malagueña comes from the composer’s Suite Andalusian, and prompted Ravel to say that “it’s more beautiful 

and melodic than my Bolero. 

Montréal-born André Mathieu (1929–1968) is new to me. According to his biography, he was better known during his 

short life as a pianist than as a composer, though, allegedly, he was quite prolific. If so, only a few of his works have 

been recorded. As a pianist, however, he was quite a sensation abroad—in France he was hailed as “the Canadian 

Mozart”—until the outbreak of the Second World War, whereupon he returned home and continued to play recitals in 

Canada and the U.S. But in 1946 he decided to travel to back Paris, this time to study composition with Arthur Honegger. 
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It didn’t work out well. Apparently Mathieu and Honegger were not simpatico, so Mathieu packed up and came home, 

tired, depressed, and reduced to competing in Pianothons to earn money. He continued to compose, but succumbed 

to alcoholism and died at the age of 39. 

When you hear Mathieu’s Prélude romantique on this disc, you’ll understand why Honegger must have had harsh words 

for his student. Mathieu, his biography states, identified with Rachmaninoff and the late Romantics. But I did a double-

take when I heard this piece because for the first several bars of it I could have been listening to Brahms’s Intermezzo, 

op. 117/2. If this is what the rest of Mathieu’s music sounds like, I can’t wait to hear it. 

Zygmunt Stojowski (1870–1946) had quite a distinguished career as pianist, composer, conductor, and educator. At 18, 

he went off to Paris to study piano with Louis Diérner and composition with Léo Delibes, though he would later claim 

that his main influence in both disciplines was Paderewski. In 1901, Stojowski was honored to have his D-Minor 

Symphony performed at the inaugural concert of the newly formed Warsaw Philharmonic, and four years later he was 

off to the U.S. to head the piano department of the newly founded Institute of Musical Art, a position for which he’d 

been recommended by Harold Bauer and Pablo Casals. 

Stojowski made New York his permanent home, teaching at Julliard, forming his own school, Stojowski Studios, and 

having an entire concert by the New York Philharmonic devoted to his music. His two published piano concertos showed 

up on Volume 28 of Hyperion’s “Romantic Piano Concerto” series, reviewed by Barry Brenesal in 25:6. I’m surprised that 

no major label has undertaken a recording of Stojowski’s Symphony in D Minor. There is a recording of it by the Polish 

Radio Orchestra conducted by Lukasz Borowicz, but it’s available only as a download from classical-music-

online.net/en/production/54830. You can listen to the whole 38 minutes of it on YouTube, and it’s absolutely gorgeous, 

a description that applies equally to the three short piano pieces by Stojowski on this disc. 

George Gershwin needs no introduction to readers. His jazzy “Spanish Prelude” lasts only 1:16, bit it’s as inspired and 

infectious as almost everything else he wrote. 

Górecki needs no introduction either; you’d almost have to be from another planet not have heard, or heard of, his 

“Symphony of Sorrowful Songs.” His Four Preludes on this disc, however, don’t exactly comport with the musical style 

of that one-time big hit. The first number, for example, sets off in the vein of an angry perpetual motion piece, and then 

calms down a bit for a mid-section before returning to the rhythmic churning. Who could have imagined that Górecki 

had a pixie-like sense of humor? But listen to the third piece of the set, marked Allegro scherzando; it’s a real hoot. 

Frederic (Federico) Mompou (1893–1987) is another composer, like the above Lecuona, whose works are not much 

heard these days. He was born in Spain’s Catalan region, trained at the Paris Conservatory, and was apparently so shy 

and self-effacing that he could not bring himself to perform in public. So he focused most of his time and energy on 

composing, but even his works—mostly solo piano pieces, songs, and a few compositions for guitar—are of a modest 

nature, largely reflecting his love of Fauré and Satie. The wistful sides of those two French composers come together 

with elements of Argentinian, Brazilian, and Cuban dance rhythms in Mompou’s Cancion y danza Nos. 1 and 6, the latter 

piece dedicated to Arthur Rubinstein. 

So, we come finally to the hands and heart behind this wonderfully imaginative and engaging program, Polish-Canadian 

pianist Katarzyna Musiał. She’s young, attractive, and very, very talented. With several coveted prizes and awards 

already behind her, including First Prize at the 2011 Bradshaw & Buono International Piano Competition in New York, 

Musiał has toured extensively throughout North America, Europe and Asia. 

If an artist is able to project charisma through her playing, Musiał is proof that it’s possible. Truthfully, when I received 

this release in the mail, I wasn’t keen on reviewing it because I generally shy away from mixed bags like this. But I was 

smitten the moment I put it on. Musiał has a way with each of the pieces on the disc—a magic, magnetic touch, if you 

will—that drew me in and held me captive from beginning to end. Moreover, she introduced me to one composer, 

André Mathieu, I’d never heard of, and to quite a few pieces of music that were new to me, and which, despite my initial 

skepticism, turned out to be absolute charmers. 

Katarzyna Musiał’s new album gets most enthusiastic recommendation. Jerry Dubins 

  



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 

 



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 

  



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 

  



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 

 



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 

 



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 

  



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 

 

  



 

         Ameryka Północna – Al. Ajamian tel. (1) 514 743 2961       Polska - tel. (48) 601 697 841           e-mail: info@pianist.pl       strona: www.pianist.pl 

 

 

 

Ameryka Północna (1)   514 743 2961 
Polska (48) 601 697 841 

 
e-mail: info@pianist.pl 
strona: www.pianist.pl 

 


