
proMODERN 

Nagradzany Fryderykami, jedyny w Polsce zespół wokalny specjalizujący się w 

wykonawstwie muzyki współczesnej. Wypełnia lukę na polskim rynku muzycznym. W jego 

skład wchodzą wybitni śpiewacy soliści, gruntownie wykształceni muzycy. Zespół 

współpracuje z najlepszymi polskimi kompozytorami, stając się dla nich inspiracją. 

Koncertuje dla wielu krajowych instytucji, prezentując atrakcyjne programy i udowadniając, 

że muzyka współczesna może być przede wszystkim piękna i przyjemna w odbiorze. 

Repertuar grupy obejmuje dzieła muzyki klasycznej ostatniego półwiecza i najnowsze 

kompozycje pisane dla zespołu. Zdobywca dwóch nagród Fryderyk 2015 za swój debiutancki 

album Where are You. Pieces from Warsaw oraz drugiej nagrody Międzynarodowego 

Konkursu Zespołów Wokalnych w fińskim Tampere. Założycielem i kierownikiem 

artystycznym proMODERN jest Piotr Pieron. 

  

KATARZYNA BIENIAS  

SOPRAN 

Edukację muzyczną rozpoczęła od nauki gry na fortepianie w wieku ośmiu lat. Jest 

absolwentką PSM I i II st. w Łodzi, którą ukończyła pod kierunkiem prof. Zbigniewa 

Lasockiego. Studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie 

ukończyła z wyróżnieniem w klasie śpiewu klasycznego ad. Jolanty Janucik. Jako 

stypendystka programu Erasmus, doskonaliła swój warsztat wokalny pod okiem wybitnych 

śpiewaków oraz pedagogów z Włoch m.in. u prof. Gabrielli Munari i Elisabetty Andreani. 

Uczestniczyła w licznych kursach wokalnych prowadzonych przez muzyków i śpiewaków 

wielkiego formatu jak Ingrid Kremling, Christian Elssner czy Bobby McFerrin. Jest laureatką 

drugiej nagrody międzynarodowego konkursu wokalnego w Legnago (Włochy). 

Zadebiutowała na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej w przedstawieniu L'amante di 

tutte B. Galuppiego.  

Współpracuje z takimi instytucjami kulturalnymi jak Teatr Polski w Warszawie, 

Filharmonia Narodowa, Operetka im. Jana Kiepury w Warszawie. Wielokrotnie udzielała 

swojego głosu na potrzeby nagrań studyjnych na płyty (m.in. Śpiewniki wyd. przez Muzeum 

Powstania Warszawskiego) oraz do filmów (Jan Paweł II. Szukałem Was, Bitwa Warszawska 

1920, Papusza). Nagrała płytę z pieśniami Macieja Małeckiego (partia fortepianu). 

Współpracowała w roli korepetytora z aktorami Teatru Narodowego, Centralnego Basenu 

Artystycznego oraz Studia Teatralnego Koło. Jako solistka koncertuje w kraju i za granicą. Jej 

repertuar obejmuje szeroki zakres utworów: od renesansu po muzykę współczesną. 

 

EWA PUCHALSKA 

MEZZOSOPRAN 

Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Szymanowskiego 

w Warszawie, którą ukończyła w klasie fortepianu prof. Marii Niemiry w 1997 r. Przez trzy 

lata studiowała fortepian w Warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w 

klasie prof. Marii Szraiber, następnie rozpoczęła studia śpiewu solowego na Wydziale 

Wokalnym tej samej uczelni, które ukończyła w czerwcu 2007 roku w klasie prof. Krystyny 

Jaźwińskiej-Dobosz. W 2006 roku, będąc studentką piątego roku, wykonywała partię Lisetty 

w operze J. Haydna Il Mondo della luna w reż. Jitki Stokalskiej pod dyrekcją Sławomira 

Wróblewskiego, w Warszawie i w Monachium. 

Od 2003 roku na stałe pracuje w Warszawskiej Operze Kameralnej jako solistka. 

Bierze udział w niemal wszystkich produkcjach tego teatru. Najważniejsze z nich to: 

coroczny Festiwal Mozartowski, prezentujący wszystkie dzieła operowe Wolfganga 

Amadeusza Mozarta, Festiwal Georga Friedricha Haendla (w operze Juliusz Cezar), Festiwal 

Ad Hymnos ad Cantus (koncerty muzyki polskiej z przełomu XVI i XVII w.) oraz wiele 



innych dzieł scenicznych (m.in. Semiramida G. Rossiniego w reż. Giovanniego Pampiglione, 

Jenufa L. Janacka w reż. Jitki Stokalskiej, Wolny strzelec C.M. von Webera w reż. Marka 

Weissa-Grzesińskiego, Il Matrimonio con Variazioni J. Kofflera, zinstrumentowanej przez 

Edwarda Pałłasza, w reż. Romany Agnel, pod dyr. Przemysława Fiugajskiego). Od 2008 roku 

wykonuje partię trzeciego Geniusza w Czarodziejskim Flecie W.A. Mozarta na deskach 

Warszawskiej Opery Kameralnej, jak i podczas tournée w Japonii, Francji i Hiszpanii. W 

styczniu 2012 wystąpiła w partii Ona 3 w prapremierowym wykonaniu opery Edwarda 

Pałasza Ja Kain.  

Jej pierwsze zainteresowania śpiewem koncentrowały się wokół poezji śpiewanej. W 

1995 roku, będąc licealistką, zaczęła współpracę z bardzo młodym wówczas, ale niezwykle 

zdolnym i twórczym pianistą i kompozytorem – Hadrianem Filipem Tabęckim, przy 

niezapomnianym przedsięwzięciu pt. Śpieszmy się kochać ludzi, do poezji ks. Jana 

Twardowskiego. Ta znajomość, którą bardzo sobie ceni, trwa do dziś – nadal bierze udział w 

wielu koncertach i nagraniach jego kompozycji. Przez pewien czas uczestniczyła też w 

rozrywkowych warsztatach wokalnych prowadzonych przez Elżbietę Zapendowską w 

Młodzieżowym Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego w Warszawie. Śpiew 

rozrywkowy traktuje jednak hobbistycznie, nie zawodowo, ale sprawia jej on ogromną 

przyjemność. 

 

EWELINA RZEZIŃSKA 

MEZZOSOPRAN 

Pedagog, dyrygent chóralny. Ukończyła z wyróżnieniem studia na wydziale Edukacji 

Muzycznej, specjalność rytmika, śpiew solowy z wyróżnieniem w klasie prof. Hanny Rejmer. 

Jest także absolwentką Studium Podyplomowego Chórmistrzostwa przy Akademii Muzycznej 

w Bydgoszczy. W latach 1995-2014 uczestniczka, a potem instruktorka emisji głosu i 

asystentka dyrygenta w chórze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2005 roku 

pracuje w Zespole Wokalnym Warszawskiej Opery Kameralnej. Jako chórmistrz i pedagog 

prowadzi warsztaty emisji głosu na zaproszenie zespołów chóralnych. Występuje w kraju i za 

granicą, śpiewając zarówno kameralistykę, jak i w repertuar solowy. 

 

ANDRZEJ MARUSIAK 

TENOR 

Urodzony w 1985 r. w Grajewie. Absolwent PSM I i II stopnia w Łomży w klasie 

skrzypiec. W 2009 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki 

Kościelnej, Rytmiki i Tańca w klasie dyrygentury prof. dr hab. Katarzyny Sokołowskiej, a w 

2012 r. ukończył z wyróżnieniem studia na wydziale Wokalnym na tej samej uczelni w klasie 

śpiewu solowego ad. dr. hab. Roberta Cieśli. Od 2006 r. pracuje w Warszawskiej Operze 

Kameralnej jako śpiewak solista. Wraz z WOK występował na scenach operowych Polski, 

Europy i Azji, wykonując dzieła sceniczne od baroku do czasów współczesnych. Występował 

ponadto na scenie kameralnej Opery Narodowej w Warszawie, kreując postać Lizandra ze 

Snu nocy letniej B. Brittena i Ferranda z Cosi fan tutte W. A. Mozarta. 

Czynnie współpracuje z chórami Warszawskiej Opery Kameralnej, Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej i 

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek sekstetu proMODERN wykonującego 

muzykę współczesną oraz zespołu Wikingowie prezentującego „pieśni morza” w 

tradycyjnych surowych brzmieniach. 

 

KRZYSZTOF CHALIMONIUK 

BARYTON 



Studia wokalne ukończył w 2009 roku na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 

Chopina w Warszawie. Studiował pod kierunkiem profesorów: Adama Kruszewskiego, 

Ryszarda Cieśli i Dariusza Niemirowicza. Uczestniczył w kursach wokalnych, prowadzonych 

między innymi przez prof. Ryszarda Karczykowskiego, prof. Daniela Kotlińskiego, prof. 

Vladimira Chernova, prof. Gyrka Snellinga.  

Na scenie operowej debiutował w 2010 roku na festiwalu w Bad Hersfeld (Niemcy), w 

tytułowej roli Nabucco Giuseppe Verdiego. W tym samym roku zdobył nagrodę dla 

najlepszego solisty Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Od roku 2004 występował z 

wybitnymi i uznanymi dyrygentami, takimi jak Jacek Kaspszyk, Henryk Wojnarowski, Irina 

Bogdanovich, Helmuth Rilling, Niklas Willen, Antoni Wit, Jesus Lopez Coboz, Sigfried 

Heinrich, Ewa Strusińska, Łukasz Borowicz, Jakub Burzyński, Simon Standage, 

Massimiliano Caldi, Tamas Vasary, Krzysztof Urbański, a także orkiestrami: Orkiestrą 

Filharmonii Narodowej, Sinfonią Varsovią, Polską Orkiestrą Radiową, Polską Orkiestrą 

Sinfonia Iuventus, Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej. Współpracował ze znakomitym 

polskim pianistą jazzowym Włodkiem Pawlikiem przy nagraniu ścieżki dźwiękowej do 

spektaklu Stygmatyczka (Scena faktu TVP).  

 

PIOTR PIERON 

BAS 

Urodzony w 1983 r. w Grudziądzu. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 

Chopina w Warszawie w klasie śpiewu prof. Jerzego Artysza. Studiował również dyrygenturę 

chóralną pod kierunkiem prof. Mieczysława Nowakowskiego. Jako solista debiutował w 

marcu 2007 na deskach Warszawskiej Opery Kameralnej, z którą jest obecnie związany. 

Współpracował z Teatrem Wielkim w Poznaniu przy realizacji opery Ernani Giuseppe 

Verdiego. W 2010 r., zaproszony przez Marca Minkowskiego, wziął udział w festiwalu 

Chopin i jego Europa oraz Wratislavia Cantans. Występował na scenach Filharmonii 

Narodowej, Filharmonii Krakowskiej, na deskach teatrów krajowych, a za granicą – na 

scenach operowych Hiszpanii i Japonii. W czerwcu 2013 wykonał partię solową IX Symfonii 

Beethovena na zakończenie sezonu artystycznego Filharmonii Narodowej. Bardzo aktywny i 

doświadczony kameralista. Założyciel i kierownik artystyczny renomowanego sekstetu 

proMODERN, pierwszego w Polsce zespołu wokalnego specjalizującego się w 

wykonawstwie muzyki współczesnej, nagrodzonego dwiema statuetkami Fryderyk 2015. 

Współpracował jako dyrygent z chórem Ars Cantata i zespołem akademickim Szkoły 

Głównej Handlowej, z którym zdobywał nagrody na krajowych konkursach. Jest członkiem 

znanego w kraju i za granicą kwartetu muzyki dawnej Favola in musica. Śpiewa też z 

wieloma innymi zespołami, m.in. UMFC Vocal Consort, Capella Corale Varsaviana, La 

Tempesta. Jako członek zespołu solistów Warszawskiej Opery Kameralnej brał udział w 

wielu spektaklach. Ma w repertuarze szereg dzieł oratoryjnych, koncertuje jako solista i 

kameralista w kraju i za granicą, zajmuje się także działalnością aktorską – współpracował z 

Teatrem Ateneum i Teatrem Polskim. Bierze również udział w realizacjach projektów 

jazzowych. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


