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Łódź, 26 marca 2018 roku 
 

Chopin i Musorgski 
Recital fortepianowy Giovanniego Vitalettiego 

 
Giovanni Vitaletti – pianista światowej sławy i profesor Konserwatorium w Bolzano będzie 
gościem Akademii Muzycznej w Łodzi. Artysta poprowadzi kursy pianistyczne dla 
studentów oraz zagra recital fortepianowy z polonezami Fryderyka Chopina i cyklem 
Obrazkami z wystawy Modesta Musorgskiego. Koncert odbędzie się w czwartek, 5 
kwietnia 2018 roku o godzinie 18.00 w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej w Łodzi przy 
ul. Żubardzkiej 2a. Bilety w cenie 20 zł i 10 zł do nabycia w kasie biletowej. 
 
W programie koncertu zabrzmią utwory Fryderyka Chopina. W wykonaniu pianisty usłyszymy 
aż pięć polonezów. Będą to: Polonezy cis-moll nr 1 i Es-dur nr 2 z op. 26, Polonezy A-dur nr 1 i 
c-moll nr 2 z op. 40 i wielki Polonez As-dur op. 53. Artysta zagra także najpopularniejszy 
dzieło Modesta Musorgskiego – cykl miniatur fortepianowych Obrazki z wystawy. Inspiracją 
dla dzieła była wystawa akwarel i rysunków artysty Wiktora Hartmanna. Kompozytor 
każdemu z nich poświęcił jedną miniaturę, nadając utworom te same tytuły, jakimi 
oznaczone były ich malarskie pierwowzory, przeplatając je łącznikiem – promenadą. 
Zabrzmią: Promenada, Gnom, Promenada II, Stary zamek, Promenada III, Tuileries, Bydło, 
Promenada IV, Taniec kurcząt w skorupkach, Samuel Goldenberg i Szmul, Promenada, Rynek 
w Limoges, Katakumby, Chatka na kurzej stopce, Wielka brama w Kijowie. 
 
Giovanni Vitaletti ukończył studia muzyczne w konserwatorium w Mediolanie, a następnie 
kształcił się pod kierunkiem Sergia Fiorentino i François Joëla Thiolliera. Debiutował w duecie 
fortepianowym z Peterem Maagiem oraz pod jego batutą jako solista z zespołami: Bern 
Symphonic Orchestra, Orchestra Filarmonia Veneta i Orchestra Stabile di Bergamo „G. 
Donizetti”. Grał w najbardziej prestiżowych salach koncertowych, teatrach i 
stowarzyszeniach, takich jak: The National Theater in London, Berliner Ensemble, Funkhaus 
Hannover, Società dei Concerti of Milan, Bernische Musikgesellschaft, Xinghai Concert Hall of 
Canton, Shànghài Oriental Arts Center, Schauspielfrankfurt, Toronto Conservatory of music i 
inne. Brał także udział w renomowanych festiwalach i konkursach muzycznych. Vitaletti 
stworzył także duo wraz z pianistą Ezio Bosso oraz akompaniował wielu solistom, m.in. 
Severino Gazzelloni i Giuliano Carmignola. Na swoim koncie ma liczne nagrania płytowe dla 
firm fonograficznych i rozgłośni radiowych. Obecnie jest profesorem konserwatorium w 
Bolzano, gdzie pełni funkcję kierownika katedry, a przez ostatnie trzy lata był 
wicedyrektorem uczelni. Jest także członkiem Busoni International Piano Competition. 
 
Więcej informacji na stronie: http://www.amuz.lodz.pl/lifemotion/pl/koncerty-i-wydarzenia-
zapowiedzi/kwiecien-2018/152219-recital-fortepianowy-giovanniego-vitalettiego-2018-04-
05/ 
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