
Maria Pomianowska - doktor habilitowana sztuk muzycznych, multiinstrumentalistka, 
wokalistka, kompozytorka i pedagog. Profesor Akademii Muzycznej w Krakowie oraz 
dyrektor międzynarodowego festiwalu Skrzyżowanie Kultur. Członek Społecznej Rady 
Kultury przy prezydencie Warszawy. Artystka wydała ponad 20 płyt CD m.in. 
entuzjastycznie przyjęty przez krytykę album „Chopin na 5 kontynentach”. Płyta ta  
w 2010 roku osiągnęła 5 pozycję na europejskiej liście światowej muzyki etnicznej  
i folkowej World Music Charts Europe organizowanej przez Europejską Unię Radiową na 
866 nominowanych wydawnictw z całego świata stając się najwyższą jak dotąd pozycją 
polskiej płyty w tym plebiscycie. 

 
 Od 1984 r. prowadzi studia nad unikalnymi technikami gry na instrumentach 
muzycznych Azji i Europy, podróżując do Indii, Chin, Korei, Japonii i na Bliski Wschód. 
Tworzy pierwszy w Polsce zespół muzyki indyjskiej Raga Sangit. 
 Program "Chopin na 5 Kontynentach" to próba przeniesienia muzyki genialnego 
kompozytora w czasy Paryża XXI wieku. Co mogłoby się wydarzyć, gdyby Chopin żył 
obecnie i wyjechał na emigrację nie 180 lat temu ale teraz? Jak daleko świat zmienił się 
na przestrzeni prawie dwóch wieków?. Z jakimi rodzajami muzyki innych kultur mógłby 
zetknąć się kompozytor obecnie, jakimi zainspirować w swej twórczości? Jakie 
instrumenty i ich szeroką paletę barw miałby okazję poznać? Teraz, na początku XXI 
wieku, gdy Paryż to miejsce mieszania się kultur. Codziennie można tu posłuchać 
koncertów muzyki perskiej, afrykańskiej, indyjskiej, chińskiej, japońskiej, południowo-
amerykańskiej a nawet Aborygenów z Australii lub Eskimosów z Laponii Muzyka Chopina 
z Mazowsza podąża dalej ku dźwiękom, skalom i rytmom całego świata przez Bałkany, 
Grecję, Persję, Indie, Chiny, Afrykę, Amerykę i dalej. Opowiada o pięknie innych tradycji 
muzycznych i ich cechach uniwersalnych ,pozwalających na łączenie się z muzyką 
Chopina. „Chopin na 5 Kontynentach” to także kolejna próba odpowiedzi na pytanie 
dlaczego muzyka genialnego kompozytora wyrosła na polskiej muzyce głównie Mazowsza 
jest zrozumiana, kochana i grana w każdym niemal zakątku świata i na każdym 
instrumencie muzycznym. 


