
Walicki-Popiołek  Duo to  niezwykły  ensemble  łączący  w

swoim składzie gitarę oraz fortepian. Aleksandra Popiołek-
Walicki, pianistka oraz Jakub Walicki, gitarzysta współpracu-

ją ze sobą od 2014 roku. Są absolwentami Akademii  Mu-
zycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Obecnie stu-

diują w Katowicach pod kierunkiem prof.  Wandy Palacz  i
prof. Teresy Baczewskiej. 

Szukają oryginalnych brzmień w muzyce hiszpańskich i ar-

gentyńskich  kompozytorów:  Manuela  De  Falli,  Joaquina
Malatsa, Isaaca Albeniza, Astora Piazzolli, angażują w swo-

je projekty polskich twórców współczesnych:  Aleksandra
Chmielewska, Jan Oleszkowicz, Adrian Robak, czy Ewa Fabiańska-Jelińska, to tylko niektóre z nazwisk. Dochodzą do

nowatorskich rozwiązań w utworach kompozytorów współczesnych: Clarice Assad, Serge de Mosole’a, Dusana Bog-

danovica, Williama Blanda. 

Nawiązują liczne współprace z kompozytorami oraz aranżerami, wykonują utwory wcześniej nienagrywane, wspierają
rozwój kameralnej muzyki gitarowo-fortepianowej. Na swoim koncie mają nagrody konkursowe, między innymi II na-

groda na XXI Międzynarodowym Konkursie Kameralnym  “Euterpe”  w Corato,  II nagroda w XXV Miedzynarodo-

wym Konkursie Kameralnym  “Giulio Rospigliosi”  w Lamporecchio i  III nagroda na Międzynarodowym Konkursie

Kameralnym  “Don Vincenzo Vitti”  w Castellana Grotte. W lutym 2020 roku obydwoje muzycy zostali uhonorowani

prestiżowym stypendium Narodowego Centrum Kultury “Młoda Polska”. 

Prowadzą ożywioną działalność koncertową i nie zwalniają tempa rozwijając swoją działalność: są twórcami licznych
transkrypcji na gitarę i fortepian, a także odbiorcami wielu dedykowanych utworów współczesnych. W styczniu 2020

roku ukazał się ich debiutancki album Iberico zawierający muzykę z krajów hiszpańskojęzycznych. W grudniu 2020
roku ukazała się druga płyta zespołu Made in Poland  z utworami polskich kompozytorów współczesnych inspirowa-

nych folklorem polskim, napisanych specjalnie dla duetu Walicki-Popiołek. 

Kontakt: 
Aleksandra Popiołek-Walicki 602344511

Jakub Walicki 790591500
walickipopiolekduo@gmail.com 

www.walickipopiolekduo.com

Nagrania:
https://youtu.be/uNYJLhH9wkQ Manuel de Falla “Taniec Hiszpański” (arr. Emilia, James Flegel)

https://youtu.be/Ofy4qQGyi_Y Manuel Maria Ponce “Preludium E-dur” (arr. Gregg Nestor)
https://youtu.be/NyCWPjEcWtM Dusan Bogdanovic “Sonate Printanière”: I. Rubato Lirico

https://www.youtube.com/watch?v=QvSsrMS_VK0 Isaac Albeniz “Sevilla” (arr. Klas Krantz)
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