
Al Pari, smyčcový kvartet (POL) 

 

 

Uskupení vzniklo v roce 2017 z iniciativy studentů Akademie hudby v Katovicích. Skládá se z: 

houslistek Marty Lucjanové a Alice Miruk-Mirské, violistky Magdaleny Maierové  

a violoncellistky Elżbiety Rychwalské, tedy umělkyn se značnými zkušenostmi, jak sólovými, 

komorními a orchestrálními. Svůj růst završili pod vedením prof. Szymona Krzeszowiece na 

Hudební akademii Karola Szymanowskiego v Katovicích. Taktéž pobírali lekce a mistrovské 

kurzy u pedagogů jako Smolarski Dariusz (Polsko), Roland Baldini (Rakousko/Německo), 

Frank Reineck (Německo), Anne-Christin Schwarz (Německo), Peter Schuhmayer (Rakousko). 

V loňském roce se kvarteto zúčastnilo 43. mezinárodních hudebních kurzů Zenona 

Brzewského v Łańcutu v komorní hudební třídě prof. Andrzeje Orkisze a dílen v průběhu Jaw 

Music Festivalu w Jaworznie provázených houslistou Yuryim Revichem. Kvarteto Al Pari bylo 

oceněno stipendiem od Nadace Hanse a Eugenii Jüttingových a pozváno k účasti na 

koncertech pořádaných ve městě Stendal v Německu. Všichni členové kvarteta Al Pari se 

zúčastnili mistrovských kurzů a mají za sebou úspěchy v mezinárodních sólových soutěžích. 

Spolupracují také s profesionálními komorními orchestry: AUKSO, Archetti, Baltic Neopolis, 

stejně jako s NOSPR. Byli zapojeni v orchestrech projektů pro mládež: Orchestr mladých 

Evropské unie, Britten-Pears orchestr, Filharmonie Baltského moře, Panufnik projekt - 

Silesian Youth Orchestra, Orkester Norden, Youth Orchestra CEI. Výkonnostní praxe  

v různých komorních seskupeních jim vyneslo ceny na mezinárodních soutěžích: I. cenu ve 

Filadelfii (Itálie, 2017 - Alice Miruk- Mirska duet s klavírem), I. cenu v soutěži Musica Insieme 

v Benátkách (2016 - Lucjanová Marta a Magdalena Maierová trio string), 1. cena v soutěži 

Festival umění 21. století v Trenčíně (Slovensko, 2016 - Elżbieta Rychvalská v klarinetovém 

triu). Navzdory poměrně krátké praxi už má smyčcové kvarteto Al Pari za sebou koncerty  

v tanečním sále zámku v Łańcutu, Teatru Sztuku v Jaworznu, Archdiocesan Museu  

v Katovicích. Vystupovali také během festivalu Mikstura Kultury v Bydgoszci. V roce 2018 

mělo kvarteto Al Pari možnost prezentovat se během koncertů v Belfortu (Francie) v rámci 

festivalu FIMU. V červnu 2018 Al Pari komorně vystoupil s NOSPR v Katovicích jako součást 

koncertního cyklu Środa Młodych. 

 

 


