
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wieczór 
muzyki saksofonowej 

xx i xxi wieku 
 

 

Paweł Gusnar 
saksofon sopranowy i altowy 

Agnieszka Przemyk-Bryła 
fortepian 

 

 
 

czwartek, 15. XII 2016, godz. 17:30 

sala koncertowa 
ogólnokształcącej szkoły muzycznej i st. 

im. prof. Marka Jasińskiego w Szczecinie 

ul. Bolesława Śmiałego 42-43 

 



Paweł Łukaszewski (*1968)  

- Aria na saksofon sopranowy i fortepian (2012/2016) 

 

Wijnand van Klaveren (*1975) 

- Sonate à la manière de Francis Poulenc 

na saksofon altowy i fortepian (1998) 

cz. I Allegro 

cz. II Interlude 

cz. III Rondeau à la française 

 

André Waignein (1942-2015) 

- Deux Mouvements na saksofon altowy i fortepian  

I Complainte 

II Caprice 

 

Pedro Iturralde (*1929) 

- Memorias (Tríptico) na saksofon sopranowy i fortepian  

I Lisbõa 

II Casablanca 

III Alger 

 

Astor Piazzolla (1921-1992) 

- Le Grand Tango a Mstislav Rostropovich  

na wiolonczelę i fortepian, 

opracowanie na saksofon altowy – Paweł Gusnar 

 

Paweł Gusnar – saksofonista, kameralista, pedagog, 

profesor i prorektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina. Artysta wszechstronny, otwarty na różne style  

i formy ekspresji. Na równie wysokim poziomie łączy 

działalność na polu muzyki klasycznej, jazzowej  

i rozrywkowej. Koncertuje na estradach prestiżowych sal 

koncertowych – filharmonicznych i kameralnych,  

w Polsce i za granicą. Jako solista występował m.in.  

z orkiestrami: Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra 

Radiowa, Amadeus, Concerto Avenna, NOSPR, Royal 

Northern College of Music, Orchestre Valentiana, Lviv 

Chamber Orchestra Academia i niemal wszystkimi 

orkiestrami filharmonicznymi w Polsce. Współpracuje  

z wieloma orkiestrami symfonicznymi oraz z zespołami 

jazzowymi i rozrywkowymi. Koncertuje i nagrywa 

również jako muzyk sesyjny (liczne produkcje TV). 

Propagator muzyki współczesnej i niestrudzony promotor 

polskiej literatury saksofonowej w świecie. Dla niego 

powstają dzieła, które prawykonuje na arenie 

międzynarodowej – zarówno koncerty saksofonowe (m.in. 

Pendereckiego, Herdzina, Kaczorowskiego, Knittla, Kowalskiego, B.K. Przybylskiego), jak i liczne 

utwory kameralne. Od 2015 r., nakładem wydawnictwa Ars musica, ukazuje się seria Paweł Gusnar 

Collection, zawierająca utwory napisane dla tego saksofonisty. W dorobku posiada blisko 50 płyt 

CD, w tym pięć solowych. Zdobywca trzech Fryderyków (2014 – za Saxophone Varie, 2015 – za 

Paweł Łukaszewski. Musica Sacra 5, 2016 – za Verbum Incarnatum w kategorii Album Roku – 

Muzyka Dawna), dwukrotnie nominowany do tytułu Koryfeusza Muzyki Polskiej (2014, 2015). 

Zasiada w jury konkursów i prowadzi kursy mistrzowskie w najlepszych ośrodkach muzycznych 

świata. Prowadzi również klasę saksofonu w Akademii Muzycznej im. Kiejstuta i Grażyny 

Bacewiczów w Łodzi. Paweł Gusnar jest artystą firm Yamaha, BG Franck Bichon oraz D’Addario. 

 

Agnieszka Przemyk-Bryła – pianistka, kameralistka, 

doktor habilitowany sztuki muzycznej, pedagog (UMFC  

i ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie).  

Jest laureatką ogólnopolskich i międzynarodowych 

konkursów pianistycznych, a także stypendystką 

Ministra Kultury i Sztuki, Międzynarodowego Klubu 

ZONTA, Fundacji Kultury, Fundacji Reginy Smendzianki 

oraz Burmistrza Miasta Hamamatsu. Jako solistka  

i kameralistka występuje w prestiżowych salach 

koncertowych na czterech kontynentach. Zasiada w jury 

konkursów i prowadzi kursy mistrzowskie w Polsce,  

we Włoszech, w Tunezji, Stanach Zjednoczonych  

i Chinach. Dokonała wraz z Konstantym Andrzejem 

Kulką i Tomaszem Strahlem rejestracji wszystkich dzieł 

kameralnych Chopina (DUX 1163). Płyta otrzymała 

nagrodę „Disc excepcional” hiszpańskiego magazynu 

Scherzo oraz nominację do Fryderyka. Agnieszka 

Przemyk-Bryła ma na swoim koncie także archiwalne 

nagrania radiowe, ponadto współpracuje z Wydaniem 

Narodowym Dzieł Fryderyka Chopina i wydawnictwem 

Inventio Pro Arte. Jest autorką książki Sonata w twórczości Siergieja Rachmaninowa, wydanej 

wraz z dwiema płytami CD audio (GRADO, Toruń 2014). 


