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Julia Wizjan
Pianistka urodzona w 1991 roku. Ukończyła studia I stopnia w Akademii Muzycznej im. K.
Szymanowskiego w Katowicach oraz studia II stopnia, z wyróżnieniem, w poznańskiej
Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w klasie fortepianu prof. dr. hab. Waldemara
Andrzejewskiego. Naukę kontynuowała w Narodowej Akademii Muzycznej im. 
P. Vladigerova w Sofii, gdzie ukończyła studia podyplomowe z zakresu gry na fortepianie
oraz kameralistyki. . Obecnie, pianistka jest doktorantką w klasie fortepianu prof. dr hab.
Anny Organiszczak w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.
 Julia Wizjan wzięła udział w wielu pianistycznych oraz kameralistycznych kursach
mistrzowskich poprowadzonych m.in. przez: Choong Mo Kanga (dwukrotnie, w Seoul Arts
Center w Korei Południowej), Pawła Zawadzkiego, Krzysztofa Węgrzyna, Patricię Surman,
Barbarę Gisler-Haase, Lambisa Vasiliadisa.
Wspólnie z mężem Mateuszem Wizjanem współtworzy Wizjan Piano Duo, występując z
repertuarem na cztery ręce, jak również na dwa fortepiany. W lipcu 2018 roku otrzymali dwie
nagrody specjalne podczas 27. Międzynarodowego Konkursu IBLA Grand Prize na Sycylii. W
roku 2021 otrzymali I nagrodę na I International Viennese Spring Music Competition 2021.
 Pianistka zdobywała doświadczenie pedagogiczne pracując na przestrzeni lat w kilkunastu
placówkach: w przedszkolach (prowadzenie zajęć rytmiki oraz j. angielskiego), w
prywatnych szkołach muzycznych (m.in. SSM I st. im. prof. E. Gordona w Poznaniu), PSM I i II
stopnia (m.in.: PSM I i II st. im. R. Maciejewskiego w Lesznie, PSM I st. w Jarocinie, PSM I st. im.
W. Lutosławskiego w Nowym Tomyślu) oraz w uczelniach wyższych (Uniwersytet Joński na
Korfu, Grecja - prowadzenie zajęć z kameralistyki, akompaniament oraz Akademia Muzyczna
im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. Pianistka poprowadziła kursy pianistycznej w Szkole
Muzycznej Tuen Mun, w Hong Kongu oraz w 2019 roku, w Konserwatorium Muzycznym w Las
Palmas, Hiszpania. 

Julia Wizjan jest wielokrotną stypendystką Prezydenta Miasta Leszna oraz dwukrotną
stypendystką Rektora Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu.

Wynikiem bogatych doświadczeń pedagogicznych, było stworzenie w 2018 r. kursów
dotyczących technik pamięciowych, dedykowane uczniom Szkół Muzycznych pt.
„Metodyczne kursy dla najmłodszych – jak szybko, łatwo, ze zrozumieniem i przyjemnie
opanować pamięciowo nowy materiał muzyczny”. Kursy złożone są z wykładu, który
przeplatany jest ćwiczeniami praktycznymi. Treści kursu tłumaczą funkcjonowanie mózgu,
określają rodzaje pamięci muzycznych oraz ich odpowiednie zastosowanie w praktycznej
nauce muzyki. Julia Wizjan poprowadziła kilkanaście kursów na terenie całej Polski m.in. we
Wrocławiu, Jeleniej Górze, Kołobrzegu, podczas których, do tej pory, wzięło udział ponad
1000 uczniów. Od 2020 roku, Julia Wizjan wprowadziła autorski przedmiot w Akademii
Muzycznej im. I. J. Paderewskiego „Techniki pamięciowe w praktyce wykonawczej”, jak
również prowadzi wykłady podczas konferencji muzycznych w kraju i za granicą. Pianistka
jest również inicjatorką „Lekcji otwartych z Doktorantami” dla studentów poznańskiej
Akademii Muzycznej. 
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