
 
 

Łódź, 17 lipca 2018 roku 
 

Muzyczna kooperacja 
 
Nastrojowa muzyka na saksofon i fortepian wypełni program kolejnego spotkania z cyklu „Letnich Koncertów w 
Altanie”. Pojawią się wirtuozowskie kompozycje współczesne, transkrypcje znanych dzieł Johanna Sebastiana 
Bacha i Gabriela Fauré oraz muzyka Pedro Iturralde i Astora Piazzolli. Wykonawcami koncertu będzie zespół Duo 
Wójcicki w składzie: saksofonista Łukasz Wójcicki i pianistka Agnieszka Sucheniak-Wójcicka. Koncert odbędzie się 
22 lipca (niedziela) w Altanie w Parku Źródliska I. Początek o godzinie 17.00. Na koncerty zapraszają: Zarząd Zieleni 
Miejskiej w ramach projektu „Zielona Łódź” i Akademia Muzyczna w Łodzi. 
 
Podczas koncertu pt. „Muzyczna kooperacja” zespół Duo Wójcicki zaprezentuje interesujące utwory z XX i XXI wieku, 
porywające publiczność wirtuozerią i bogactwem barw instrumentów. Na saksofon altowy z towarzyszeniem 
fortepianu przeznaczone są kompozycje Andre Chailleux – Andante et Allegro, Andre Joliveta – Fantaisie Impromptu, 
Takashiego Yoshimatsu – Fuzzy Bird Sonata oraz Aria Eugene’a Bozzy. We współczesnej odsłonie melomani usłyszą 
również saksofon sopranowy w Fantazji Denisa Bedarda. W programie koncertu nie zabraknie również klasyki. 
Pojawią się, przeznaczone na saksofon sopranowy i fortepian, transkrypcje znanych dzieł Johanna Sebastiana Bacha – 
Sonata BWV 1020 i Gabriela Fauré – słynna Pavana op. 50. Podczas koncertu zabrzmią również: Pequeña Czarda, 
czyli „mały taniec” hiszpańskiego kompozytora jazzowego Pedra Iturraldy oraz romantyczne, melancholijne tango 
Café 1930 Astora Piazzolli. 
 
Wykonawcy koncertu – Łukasz Wójcicki i Agnieszka Sucheniak-Wójcicka są absolwentami Akademii Muzycznej w 
Łodzi. Występują razem od 2003 roku i mają na swoim koncie wiele zespołowych nagród, m.in. dwie nagrody w 
kategorii duetów zdobyte na Międzynarodowym Konkursie Współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie (III nagroda 
2005, wyróżnienie 2009), I miejsce w Międzynarodowym Mistrzowskim Konkursie dla Pedagogów w Warszawie w 
kategorii „kameralistyka” (kwiecień 2015) i tytuł wicemistrzów na Turnieju Kameralnym w Trzech Odsłonach w 
kategorii „mistrzowie” w Bydgoszczy (kwiecień 2015). Liczne prawykonania oraz bogaty współczesny repertuar 
artystów są rezultatem ich stałej współpracy z kompozytorami młodego pokolenia. W lipcu 2015 roku wspólnie 
reprezentowali Polskę na Światowym Kongresie Saksofonowym w Strasburgu, w tym roku Łukasz Wójcicki 
występował na Kongresie Saksofonowym w Zagrzebiu. Artyści są doktorami sztuki muzycznej, wykładowcami 
Akademii Muzycznej w Łodzi, a prywatnie – małżeństwem. 
 
„Letnie Koncerty w Altanie” | program koncertu 22 lipca pt. „Muzyczna kooperacja” 
Andre Chailleux – Andante et Allegro na saksofon altowy i fortepian 
Andre Jolivet – Fantaisie Impromptu na saksofon altowy i fortepian 
Gabriel Fauré – Pavana op. 50, oprac. na saksofon sopranowy i fortepian 
Denis Bedard – Fantaisie na saksofon sopranowy i fortepian 
Jan Sebastian Bach – Sonata BWV 1020, część I, oprac. na saksofon sopranowy i fortepian 
Eugene Bozza – Aria na saksofon altowy i fortepian 
Astor Piazzolla – Café 1930, oprac. na saksofon sopranowy i fortepian 
Takashi Yoshimatsu – Fuzzy Bird Sonata na saksofon altowy i fortepian, część I  
Pedro Iturralde – Pequeña Czarda na saksofon altowy i fortepian  
 
Organizatorzy „Letnich koncertów w Altanie”: 
Zielona Łódź → www.facebook.com/Zielonalodz 
Akademia Muzyczna w Łodzi → www.facebook.com/akademiamuzycznalodz 
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