Ignas Maknickas (fortepijonas)

Ignas Maknickas gimė 1998 m. spalio 29 d. Kalifornijoje, JAV, mokosi Nacionalinėje M. K. Čiurlionio
menų mokykloje. Jo specialybės mokytojos buvo Violeta Lipniagovienė, vėliau – prof. Veronika
Vitaitė, nuo 2013 m. rugsėjo mėn. Ignas mokosi Albinos Šikšniūtės klasėje.

Konkursiniai nuopelnai
2007 m. Ignas tapo IV respublikinio J. S. Bacho jaunųjų pianistų konkurso laureatu. 2009 metais tapo
IX tarptautinio konkurso-festivalio „Muzika be sienų" laureatu – laimėjo Grand Prix. 2009 m. Ignas
tapo XVI nacionalinio B. Dvariono jaunųjų pianistų ir stygininkų konkurso laureatu bei specialaus prizo
už geriausią B. Dvariono kūrinio atlikimą laimėtoju. Tapo IV tarptautinio konkurso „Gradus ad
Parnassum" laureatu (II vieta). 2011 m. Ignas, paskatintas savo mokytojos V. Lipniagovienės, dalyvavo
prestižiniame XIX tarptautiniame F. Šopeno jaunųjų pianistų konkurse Šafarnėje, Lenkijoje. Jaunasis
muzikas buvo paskelbtas laureatu ir jam skirta I vieta. Lenkijos ir Japonijos jaunieji atlikėjai dalinosi
antra ir trečia vietomis. Po konkurso Igną sveikino ir džiaugėsi jo nepaprastu muzikalumu ir
„šopeniška elegancija“ garsus pianistas iš JAV K. Kenner, taip pat lenkų profesoriai M. Muravsaka bei
G. Kurzynski. 2012 m. Ignas tapo VI respublikinio J. S. Bacho jaunųjų pianistų konkurso laureatu.
Enschede, Olandijoj, viename garsiausių pasaulyje pianistų konkurse The International Piano
Competition for Young Musicians 2014, Ignas tapo vienu iš konkurso laureatų (iš 42 dalyvių iki 19
metų) - laimėjo trečią prizą, taip pat gavo reikšmingą šio konkurso "Publikos" prizą.

Meistriškumo kursai ir profesinis tobulinimasis
Ignas dalyvauja prof. M. Rubackytės, prof. J. Loventalio, prof. N. Serioginos, pianistų A. Žlabio, A.
Gryniuko ir kt. meistriškumo kursuose ir pamokose. 2013 m. rugpjūčio mėn. M. Rostropovičiaus
fondas siuntė Igną į NMA vasaros sesiją Nidoje – jis dalyvavo A. Žlabio fortepijono meistriškumo
pamokose ir koncertavo su Klaipėdos kameriniu orkestru, diriguojamu M. Staškaus. 2014 m.
rugpjūčio 10-24 d. Ignas dalyvavo garsaus pedagogo prof. D. Bashkirov meistriškumo pamokose
Mozarteum universiteto tarptautinėje vasaros akademijoje Zalcburge, Austrija.

Koncertinė veikla
2008 m., būdamas vos devynerių, Ignas Maknickas koncertavo su Lietuvos valstybiniu simfoniniu
orkestru, diriguojamu Mindaugo Piečaičio, koncertavo Vilniaus kongresų rūmuose. Pasirodė
Vokietijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Kroatijoje. Pianistės doc. Guodos Gedvilaitės kvietimu koncertavo
Vokietijoje. 2009 m. jaunasis talentas grojo su Klaipėdos kameriniu orkestru, diriguojamu Mindaugo
Piečaičio. Tais pačiais metais Ignas kartu su kitais M. Rostropovičiaus fondo jaunaisiais pianistais
dalyvavo I-ajame Vilniaus fortepijono muzikos festivalyje, vykusiame Lietuvos nacionalinėje
filharmonijoje. 2010 m. kovo 11 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20-ųjų metinių proga Ignas
Maknickas kartu prof. M. Rubackyte ir kitais M. Rostropovičiaus fondo stipendininkais grojo Lietuvos
ambasados Prancūzijoje surengtame šventiniame vakare istoriniuose Paryžiaus rūmuose Cercle de
l'Union interalliée. VIII-ajame Bistrampolio festivalyje Ignas kartu su kitais M. Rostropovičiaus fondo
remiamais vaikais dalyvavo koncerte „Jaunųjų talentų fiesta“; su Šv. Kristoforo kameriniu orkestru,
diriguojamu prof. D. Katkaus, tą pačią vasarą koncertavo Danijoje. 2011 m. Ignas kartu su kitais M.
Rostropovičiaus fondo remiamais jaunaisiais pianistais bei svečiais iš Azerbaidžano dalyvavo II
Vilniaus fortepijono muzikos festivalyje, taip pat grojo su Lietuvos kameriniu orkestru, diriguojamu
M. Pitrėno, Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje. „Muzikos baruose“ šio festivalio apžvalginiame
straipsnyje muzikologai Daiva Tamošaitytė ir Tomas Bakučionis Igną pavadino daug žadančia „lietuvių
fortepijono meno asmenybe“ ir įžvelgė net tik jo „įgimtą muzikalumą, lengvą pianizmą, gražų garsą,
tikslingą ir skoningą pianistinių techninių priemonių naudojimą“, bet ir „natūralų scenos pojūtį, saiko
jausmą.“ 2013 m. liepos 7 d. Ignas Maknickas, prof. A. Žvirblytės kvietimu, koncertavo tarptautinio
M. K. Čiurlionio festivalio atidaryme Palangoje. Su Nacionalinės M.K. Čirlionio menų mokyklos
orkestru, diriguojamu M. Staškaus, Ignas atliko F. Šopeno antrojo koncerto pirmąją dalį. Ignas
Maknickas festivalio auditorijai buvo pristatytas kaip „kylanti Lietuvos pianizmo žvaigždė“. 2012 m.
lapkričio mėn. Ignas koncertavo Vasario 16-osios gimnazijoje, Renhofo pilies didžiojoje salėje,
tradiciniame gimnazijos ir M. Rostropovičiaus fondo koncerte „Žvaigždutės pilyje“. 2012 ir 2013 m.
prof. Mūza Rubackytės iniciatyva Ignas dalyvavo meistriškumo pamokose ir koncertavo
tarptautiniame festivalyje Piano Pic, Bagnères-de-Bigorre, Prancūzijoje. Ignas buvo pakviestas groti
prof. Mūzos Rubackytės mokinių koncertuose ir buvo išrinktas vienu geriausių festivalio jaunųjų
atlikėjų – grojo baigiamajame festivalio uždarymo koncerte. 2013 m. liepos mėn. Ignas Maknickas, M.
Rostropovičiaus fondo kvietimu, kartu su kitais Fondo remiamais atlikėjais atstovavo Lietuvą koncerte
Luvro rūmuose Paryžiuje, Lietuvos pirmininkavimo ET atidarymo koncerte. Šis įvykis buvo ypatingas
ne tik Igno biografijoje, bet ir Lietuvos muzikinio gyvenimo istorijoje – tai buvo pirmas kartas, kai
garsioji Luvro auditorijos salė atvėrė duris atlikėjams iš Lietuvos. Tą patį mėnesį Ignas su M.
Rostropovičiaus fondo stipendininkais sėkmingai debiutavo prestižiniame Šlėzvigo-Holšteino
festivalyje Vokietijoje, dalyvavo koncerte Noištadte prie Hamburgo. 2013 m. liepos mėn., prof. V.
Vitaitės kvietimu, Ignas grojo „Kultūros naktys“ projekte, Vilniaus dailės galerijoje Chodkevičių

rūmuose vykusiame koncerte „Nemigos aitvaras“. 2013 m. gruodžio mėn. Ignas koncertavo Maldos
pusryčių renginyje su diplomatinio korpuso atstovais LDK Valdovų rūmuose. 2014 m. vasario mėn.
Ignas tapo XX tarptautinio pianistų konkurso „Young Virtuoso“ laureatu (I vieta) Zagrebe, Kroatijoje.
2014 m. birželio mėn. Ignas, kartu su kartu su kitais M. Rostropovičiaus fondo remiamais atlikėjais,
koncertavo Diusburge, Vokietijoje. 2014 m. rugpjūčio mėn. Ignas, kartu su broliu Justu, grojo Šv.
Kotrynos bažnyčioje - XX-ojo Kristupo vasaros festivalio fortepijono rečitalyje „Paskui savo svajonę“.

Apdovanojimai ir įvertinimai
2013 m. rugpjūčio mėn. G. Kuprevičiaus fondas „Gerasis ruonis“ Ignui Maknickui, kaip vienam
talentingiausių jaunosios kartos pianistų, suteikė piniginę paramą instrumentui įsigyti. Fondui Igną
rekomendavo Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla. 2012 m. Ignas apdovanotas M. K.
Čiurlionio menų mokyklos direktoriaus R. Kondroto už „Mokyklos vardo garsinimą“. M.
Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondas „Pagalba Lietuvos vaikams“ Igną Maknicką globoja nuo
2009 m.

