
 
 

ПІОТР КОВАЛЬ (ПОЛЬЩА) 
член Журі І Міжнародного конкурсу імені Марії та Наталії Єщенко 

 

Піотр Коваль – концертуючий піаніст, лауреат міжнародних конкурсів, 

доктор мистецтв, доцент кафедри фортепіано Краківської музичної академії 

імені Кшиштофа Пендерецького, виступає як соліст та артист камерного 

ансамблю. 

Отримав диплом з відзнакою Музичної академії імені К. Пендерецького у 

Кракові (навчався в класі професора Анджея Пікуля). У 2018 році Піотру 

Ковалю було присвоєно науковий ступінь доктора мистецтв, докторська 

дисертація присвячена інтерпретації творів Людвіга ван Бетховена і 

включала запис сонат op. 81а, оp. 106 "Хаммерклавір" та ор. 111. 

 

У 2014 році піаніст розвинув свою майстерність у класі фортепіано 

професора Констанце Ейкхорст під час навчання в Музичній школі в Любеку 

та 2021 році в аспірантурі в Академії дель Рідотто у класі професора Акілеса 

делле Він'є.  

Брав участь у численних майстер-класах у таких відомих піаністів як Пауль 

Бадура-Шкода, Дмитро Башкіров, Діна Йоффе, Анна Малікова, Ельза 

Колодін та Євгеній Корольов. 

 

Піотр Коваль є лауреатом та фіналістом численних міжнародних конкурсів, 

серед них: I премія конкурсу фортепіанних концертів в рамках Міжнародних 

Майстер –класів «Тель-Хай» під патронатом Євгена Кісіна (Ізраїль), І премія 

на Міжнародному конкурсі піаністів імені Тадеуша Шмудзінського 

(Польща), І премія на  Міжнародному конкурсі піаністів «Класичне 

фортепіано 2020» (Сінгапур), І премія університетського конкурсу «Гра з 

оркестром» (Польща), ІІ премія на Міжнародному конкурсі Klavierwettbewerb 

Gloria Artist  (Австрія). 



Брав активну участь у Міжнародному фестивалі «Музика в Старому 

Кракові», «Міжнародному фортепіанному фестивалі у Королівському місті 

Краків», на концертних сценах Вроцлавської філармонії, Краківської 

філармонії, філармонії Ченстохова та Музеї Фридерика Шопена у Варшаві. 

 

З 2015-2019 роки завідувач відділу фортепіано середньої музичної школи 

імені Б. Рутковського у Кракові. 

З 2016 року почав працювати асистентом на кафедрі фортепіано Музичної 

академії імені К. Пендерецького у Кракові. 

 

Проводить педагогічну діяльність під час Міжнародних курсів музичної 

інтерпретації в Новому Сончі. Його учні та студенти стають лауреатами 

національних та міжнародних фортепіанних конкурсів.  

 

Піотр Коваль є художнім керівником Міжнародного конкурсу піаністів 

«Шопен плюс». 

 

PIOTR KOWAL  (POLAND) 

member of the Jury of the International Competition of Pianists named after 

Maria and Nataliуa Yeshchenko 

 

Piotr Kowal – concert pianist, performs as a soloist and artist of a chamber 

ensemble, winner of international competitions, PhD in Arts,  associate professor 

of the Piano Department  Krzysztof Penderecki Academy of Music in Krakow.  

 

Graduate of the Academy of Music in Kraków in the piano class of Professor 

Andrzej Pikul (diploma with distinction). In 2018 he was awarded the degree of 

Doctor of Arts, his doctoral thesis concerned the interpretation of works by Ludwig 

van Beethoven and included a recording of the sonatas op. 81a, Op. 106 

Hammerklavier and Op. 111. 

 

In 2014 the pianist developed his skills in the piano class of Prof. Konstanze 

Eickhorst during his studies at the Musikhochschule in Lübeck and in 2021 in the 

postgraduate studies at the Accademia del Ridotto in the class of Prof. Aquiles 

delle Vigne. He has participated in numerous masterclasses with Paul Badura-

Skoda, Dmitri Bashkirov, Dina Yoffe, Anna Malikova, Elza Kolodin and Evgeni 

Koroliov, among others. 

 

He is a laureate and finalist of numerous international piano competitions, 

receiving, among others, 2nd place at the Concerto Competition during 

International Tel-Hai Masterclasses in Israel, 1st place at the Tadeusz Żmudziński 

International Piano Competition in Kraków, 1st place at the Singapore Classical 

Piano Competition 2020, 2nd place at the Klavierwettbewerb Gloria Artis in 

Vienna and 1st place at the university's "Gram with Orchestra" competition. 



He is actively involved in concert activity performing as a soloist and chamber 

musician during, among others, the Music in Old Kraków Festival, the 

International Piano Festival of the Royal City of Kraków, as well as at the 

Wrocław Philharmonic, the Cracow Philharmonic, the Częstochowa Philharmonic, 

and the Fryderyk Chopin Museum in Warsaw. Since 2015, he has been employed 

as a piano teacher at the Primary and Secondary B. Rutkowski School of Music in 

Krakow, where he has been the head of the piano section since 2019. Since 2016 - 

assistant at the Piano Department of the Krzysztof Penderecki Academy of Music 

in Krakow. 

 

He conducts pedagogical activities during the International Musical Interpretation 

Courses in Nowy Sącz. His pupils and students win prizes at national and 

international piano competitions. Artistic Director of the International Piano 

Competition "Chopin Plus". 
 


