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M¸ODY TALENT Z USA

Konrad Binienda to m∏ody polski pianista miesz-
kajàcy w Stanach Zjednoczonych. W 2012 r. uzyska∏
stopieƒ magistra na wydziale fortepianu Wy˝szej Szko∏y
Muzycznej New England Conservatory w Bostonie.
Jest tak˝e absolwentem wydzia∏u fizyki na Uniwersyte-
cie Harvarda w Cambridge. To laureat wielu nagród
i konkursów pianistycznych. Ze swymi recitalami for-
tepianowymi goÊci∏ w USA, Szwecji, Czechach, Austrii,
Francji, a 23 czerwca br., odwiedzi∏ ciechociƒski Teatr
Letni.

Fryderyk Chopin, Aleksander Skriabin, György Li-
geti czy Ferenc Liszt - utwory tych twórców mogli us∏y-
szeç widzowie podczas koncertu Konrada Biniendy
w Ciechocinku. M∏ody wykonawca zaprezentowa∏
tak˝e swà w∏asnà kompozycj´ - Koncert fortepianowy
e-mol. Po koncercie uda∏o mi si´ zamieniç kilka s∏ów
z artystà.

- Dlaczego fortepian?
- A to jest ciekawa historia... Moja starsza siostra

gra∏a na gitarze. Ja nie czu∏em si´ w tym najlepiej. Po-
rzuci∏em gr´ na tym instrumencie. Tutaj w∏àczy∏a si´
moja mama, która pod pretekstem wyjazdu do sklepu
z zabawkami, zabra∏a mnie na pierwszà lekcj´ forte-
pianu. Gdyby mnie nie ok∏ama∏a, pewnie w ogóle nie
wsiad∏bym do samochodu - tak bardzo nie chcia∏em
uczyç si´ graç. Jednak nauczyciel, do którego mnie
zabra∏a - Pat Pace okaza∏ si´ niezwyk∏ym artystà, pianistà
jazzowym, który uczy∏ w bardzo nietypowy sposób.
Bardziej stawia∏ na kreatywnoÊç, improwizacj´, kompo-
nowanie, ani˝eli na szlifowanie techniki. Zainteresowa∏
mnie takà postawà. Dlatego w∏aÊnie fortepian.

- Ile mia∏ Pan wówczas lat?
- SzeÊç.
- Czy to w∏aÊnie w Stanach Zjednoczonych daje

Pan najwi´cej wyst´pów?
- Tak, zdecydowanie. Natomiast latem wracam do

Polski, aby odwiedziç rodzin´. DziÊ na widowni by∏
mi´dzy innymi mój dziadek, któremu, z okazji 80-tych
urodzin,  dedykowa∏em swój recital.

- Patrzàc na Pana podczas wyst´pu, dostrzec
mo˝na ogromnà pasj´. Widaç, ˝e kocha Pan to, co
robi. Jak d∏ugo wytrzyma∏ Pan bez grania?

- By∏y oczywiÊcie takie momenty, na przyk∏ad kiedy
wyje˝d˝a∏em na narty. Przez oko∏o dwa tygodnie nie
dotyka∏em instrumentu. Jednak˝e nawet kiedy nie
gram, myÊl´ o grze. Jest to dla mnie pewna forma
çwiczenia, kontemplowania gry.

- Kto wed∏ug Pana zas∏uguje na miano najlepszego
pianisty i kompozytora wszech czasów?

- Jako kompozytora wymieni´ oczywiÊcie Fryderyka
Chopina, nie jestem w stanie wybraç innego twórcy.
Z kolei jako pianist´ najbardziej ceni´ Krystiana Zimer-
mana.

- Czy oprócz muzyki klasycznej, w Pana ˝yciu
wa˝ny jest jakiÊ inny gatunek muzyczny?

- MyÊl´, ˝e po trosze wszystkie gatunki sà mi bliskie.
Tak jak wspomnia∏em, mój pierwszy nauczyciel by∏
na pograniczu muzyki klasycznej i jazzu. OkreÊli∏bym,
˝e komponowa∏ muzyk´ klasycznà, ale z atmosferà
jazzowà. Gram nawet jego utwory, poniewa˝ sà mi
bliskie, a poza tym to bardzo fajne kompozycje. Poza
tym s∏ucham oczywiÊcie muzyki popularnej. W szczegól-
noÊci si´gam po utwory, które ktoÊ mi poleci ze wzgl´-
du na to, ˝e dla niego sà wa˝ne, ∏àczà si´ z tym pewne
emocje.

- Istnieje takie przeÊwiadczenie, ˝e muzyka kla-
syczna skierowana jest do okreÊlonej grupy s∏uchaczy,
˝e nie jest to gatunek dla wszystkich. Jakie ma Pan
podejÊcie do tego stwierdzenia?

- Jest to stereotyp. Muzyka klasyczna wymaga pew-
nego uspokojenia umys∏u, a w dzisiejszych czasach
umys∏y wielu ludzi sà zbyt mocno pobudzone. Otacza
nasz szereg bodêców, a my wcià˝ szukamy jakiejÊ ak-
tywizacji naszego mózgu. S∏uchajàc w taki sposób
utworów klasycznych, ludzie szybko si´ nudzà. Muzyka
klasyczna jest wi´c dla ka˝dego, lecz nie jest ∏atwa dla
ka˝dego. W pewien sposób nale˝y nastawiç si´ na jej
odbiór.

- Wyciszyç si´...
- Dok∏adnie.
- Czy zdradzi∏by Pan swoje plany na najbli˝szà

przysz∏oÊç?
- W Cleveland zaczynam studia doktoranckie.

Po nich chcia∏bym dostaç pozycj´ profesorskà na jed-
nej z uczelni. Prawdopodobnie wybra∏bym Stany,
gdy˝ w Polsce niestety muzycy zarabiajà niewiele. Tak
widz´ swà przysz∏oÊç. JeÊli ona si´ spe∏ni, b´d´ mia∏
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