Andrzej Bauer
ARD tarptautinio konkurso Miunchene pirmosios premijos, tarptautinio muzikos konkurso
„Prahos pavasaris“ ir Europos Parlamento bei Europos Tarybos įsteigtų premijų laureatas
Andrzejus Baueris gimė Lodzėje, ten pat baigė violončelės studijas pas Kazimierzą Michaliką.
Meistriškumo kursuose tobulinosi pas André Navarrą, Milošą Sadlo, Danielį Szafraną ir
daugelį kitų. Gavęs Witoldo Lutosławskio stipendiją, dvejus metus stažavo Londone pas
Williamą Pleethą.
Violončelininkas surengė rečitalius Amsterdame, Paryžiuje, Hamburge ir Miunchene. Kaip
solistas koncertavo su Miuncheno filharmonijos, RAI Neapolio, Strasbūro filharmonijos,
Štutgarto ir Berlyno radijo simfoniniais orkestrais, taip pat su dauguma Lenkijos simfoninių
bei kamerinių orkestrų. Lenkijos nacionalinis filharmonijos orkestras ir „Sinfonia
Varsovia“ dažnai kviečia jį kaip solistą koncertuoti gastrolių Europos šalyse metu. Dalyvavo
tarptautiniuose festivaliuose, gastroliavo daugelyje Europos šalių, JAV ir Japonijoje.
A. Baueris įrašė nemažai violončelės repertuaro įvairioms Lenkijos ir kitų šalių radijo stotims.
Jo įrašytas Franzo Schuberto, Johanneso Brahmso ir Roberto Schumanno kūrinių albumas
(išleido kompanija „Koch Schwann“) pelnė Vokietijos įrašų kritikų apdovanojimą.
Vėlesniuose violončelininko įrašų leidiniuose įtraukti Dmitrijaus Šostakovičiaus, Sergejaus
Prokofjevo, Igorio Stravinskio, Olivier Messiaeno, Andrzejaus Panufniko kūriniai ir Witoldo
Lutosławskio Koncertas violončelei. 2000 m. pasirodė pirmasis Lenkijoje įrašytas visų
Johanno Sebastiano Bacho siuitų violončelei dvigubas albumas („Accord“), už kurį
A. Baueris tais pačiais metais pelnė Lenkijos fonografijos akademijos įsteigtą apdovanojimą
„Fryderyk“.
Gausiame atlikėjo repertuare ypatingą vietą užima šiuolaikinė muzika ir specialiai jam sukurti
kūriniai. 2002 m. festivalyje „Varšuvos ruduo“ A. Baueris pirmąkart surengė jo inspiruotų
kūrinių violončelei ir elektronikai premjerų rečitalį. Iš jo išaugęs ir
„Cellotronicum“ pavadintas projektas tapo tęstiniu: su šia rubrika atlikėjas (vienas ir
bendradarbiaudamas su kitų sričių menininkais) iki šiol leidžia naujus įrašus ir atlieka
šiuolaikinių kūrinių violončelei programas bei naujų kūrinių premjeras didžiuosiuose Europos
šiuolaikinės muzikos festivaliuose. Antroji projekto programa, 2006 m. pristatyta festivalyje
„Varšuvos ruduo“, pelnė Orfėjaus premiją.
A. Baueris yra Fryderyko Chopino muzikos universiteto Varšuvoje ir Felikso Nowowiejskio
muzikos akademijos Bydgoščiuje profesorius. Jis taip pat yra Varšuvos violončelių noneto
įkūrėjas ir meno vadovas. Pastaruoju metu nemažai laiko ir energijos skiria muzikos
komponavimui bei improvizacijai.

