
Sławomir Zubrzycki – pianista, klawikordzista, klawiolinista, kompozytor oraz 

konstruktor instrumentów urodzony w Krakowie i przez większość swojego życia 

związany z tym miastem. 

W 2009 Zubrzycki natrafił na ślad osobliwego instrumentu klawiszow0-

smyczkowego, prawie zupełnie nieznanego i zapomnianego, który zaprojektował 

Leonardo da Vinci. Szkice i rysunki, opisane charakterystycznym dla Leonarda pismem 

lustrzanym, znajdują się w Codice Atlantico, największym, bo liczącym ponad tysiąc 

kart, zbiorze jego notatek z lat 1489-1492. Instrument nazwany "Viola Organista" nigdy 

nie został zbudowany przez twórcę, a w jego ponad pięćsetletniej historii znane są próby 

budowy pojedynczych egzemplarzy, które jednak nie zyskały akceptacji muzyków w ich 

czasie. Zaintrygowany faktami z przeszłości Zubrzycki zbudował w latach 2009-2012 

własną wersję konstrukcji Leonarda da Vinci, nawiązując również do innych 

instrumentów z lat 1575-1625. W ten sposób powstał instrument o niepowtarzalnym 

brzmieniu i walorach koncertowych. 

Premierowe recitale violi organista (w Krakowie na Międzynarodowym Festiwalu 

Pianistycznym Królewskiego Miasta Krakowa – 18. października 2013 i Festiwalu 

Conrada – 21. października 2013) były ogromnym sukcesem artystycznym i medialnym. 

Materiał filmowy z pierwszego koncertu violi obejrzało w serwisie Youtube ponad 2 mln 

osób. Informacje o powstaniu instrumentu pojawiły się w najpoczytniejszych mediach 

światowych, m.in. BBC, The Telegraph, France 24, Deutche Radio Kultur, Corierre della 

sera, MSN, Oman Daily Observer, Hindustan Times, Taipei Times. W latach 2014-15 

Zubrzycki odbył europejskie tournée z recitalami na violi organista, goszcząc m.in. na 

Stockholm Early Music Festival, Mänttä Music Festival, Wratislavia Cantans, Ghent 

Festival of Flanders, Kotor Art Festival, Polish Music Days w Turcji, Ohrid Summer 

Festival, Milano Classica, Gaudete! Festival Internazionale di Musica Antica we 

Włoszech. 

W 2015 ukazały się dwa albumy z muzyką wykonywaną na violi organista. Solowy 

album „Viola organista – The da Vinci sound” to wydawnictwo wyjątkowe pod wieloma 

względami: to nie tylko pierwsze na świecie nagranie recitalu „instrumentu Leonarda da 

Vinci”, ale również pierwszy polski projekt muzyczny sfinansowany przez melomanów z 

całego świata dzięki globalnemu portalowi crowdfundingowemu Kickstarter. Na płycie 

znalazło się osiem utworów epoki baroku (w tym jedyny w historii utwór 

skomponowany z myślą o instrumencie klawiszowo-smyczkowym, Sonata na 

Bogenklavier C. Ph. E. Bacha) oraz, jako bonus, muzyka skomponowana przez samego 

Leonarda da Vinci – której zapis wielki mistrz namalował na obrazie „Portret muzyka”. 

Do drugiej produkcji Zubrzycki został zaproszony przez islandzką piosenkarkę, 

Björk, która przygotowała akustyczną wersję swojej ostatniej płyty „Vulnicura” w wersji 

na głos, violę organista i kwartet smyczkowy. Album ukazał się w dwóch wersjach: na 

CD i płycie winylowej.  



Sławomir Zubrzycki ukończył Akademię Muzyczną w Krakowie (1988) – gdzie 

studiował w klasie fortepianu prof. Tadeusza Żmudzińskiego oraz w klasie muzyki 

współczesnej prof. Adama Kaczyńskiego. Jako stypendysta Fundacji Fulbrighta swój 

warsztat pianistyczny doskonalił w The Boston Conservatory of Music (1990-91) w 

Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem Janice Weber, a także u Wiktora Mierżanowa, 

Włodzimierza Obidowicza, Michaela Lewina i Jerome Lowenthala oraz u klawesynisty, 

Johanna Sonnleitnera.  

W 1987 został laureatem Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku. Koncertował 

jako solista (m.in. z Orkiestrą Polskiego Radia w Krakowie, Orkiestrą Filharmonii 

Krakowskiej, Capellą Cracoviensis, Toruńską Orkiestrą Kameralną, Imperial College 

London Sinfonietta) oraz jako kameralista (z Kwartetem Olgi Szwajgier, którego jest 

członkiem, a także z Gwendolin Bradley, Jadwigą Gadulanką, Andrzejem Hiolskim) 

w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i na 

Ukrainie. Nagrywał dla Polskich Nagrań, TVP, Polskiego Radia. Współpracował 

z Telewizją Polską jako prezenter, kompozytor i reżyser muzyczny przy programach 

edukacyjnych, takich jak: „Wszystko gra” (cykl wykładów o instrumentach muzycznych 

dla TVP1 i TVPolonia) i „Ulica sezamkowa” (wersja polska TVP2). Brał udział w wielu 

festiwalach, takich jak: Poznańska Wiosna Muzyczna, Muzyka w Starym Krakowie, 

Audio-Art w Krakowie, Fest der Kontinente w Berlinie, Visiting Artist Series w Berklee 

College of Music w Bostonie, Kolory Polski, Skrzyżowanie Kultur, Turning Sounds 

w Kolonii i Warszawie, oraz Festiwal Teatralny w Edynburgu. Specjalizuje się 

w wykonywaniu muzyki współczesnej, od dodekafonii po teatr instrumentalny, 

improwizację i performance. Był wykładowcą Letniej Akademii Muzyki Współczesnej – 

Avantgarde Tirol w Austrii (2005, 2007). Prowadzi klasę fortepianu w Państwowej 

Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Krakowie. 

Wieloletnie zainteresowanie Zubrzyckiego konstrukcją instrumentów 

muzycznych na początku zaowocowało cyklem wykładów telewizyjnych oraz 

zbudowaniem kopii klawikordu Johanna Sielbermana z 1775 roku. Instrument 

uznawany za protoplastę fortepianu charakteryzujący się niezwykłą ekspresją powstał w 

prywatnej pracowni w 1994.  

Obecnie działalność artystyczna Sławomira Zubrzyckiego koncentruje się wokół 

violi organista. Najbliższe plany koncertowe artysty obejmują m.in. tournee po 

Portugalii i Włoszech, a także pojedyncze koncerty na festiwalach muzyki dawnej i 

klasycznej w Pradze, Tours, Bratysławie, Budapeszcie, Genewie, Wiedniu. 
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Proszę usunąć wszystkie datowane wcześniej materiały 


