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(Rozsnyay Judit) 
 

Goran Filipec, horvát származású, Franciaországban élő fiatal zongoraművész nyerte 2016-ban a 39. Liszt Ferenc Nemzetközi Lemez 
Nagydíjat a NAXOS cég kiadásában megjelentetett lemezével, amelyen a 6 nagy Paganini-etűd (Etudes d’exécution transcendante d’après 
Paganini) és a La campanella korai verziójának remekbeszabott előadása hallható. A díjkiosztó ünnepségen hallhattuk őt személyesen is; a 
Norma parafrázis előadásával meggyőzött rendkívüli tehetségéről és zongoratechnikájáról. Már akkor, két évvel ezelőtt említette, hogy 
számára Liszt elsőrendű fontosságú, és mindent meg fog tenni a Liszt-kultusz kiszélesítéséért. 

2017. júniusában meg is alapította Genfben a Liszt Társaságot. Lisztnek – nem kell mondanunk – szoros kapcsolata volt a helyhez, ezért is 
indokolt ebben a városban egy Liszt életművével foglalkozó társaság. 

A genfi Liszt Társaságot öttagú nemzetközi művészeti bizottság vezeti: 

Naum Grubert Lettország/Hollandiából, Szokolay Balázs Magyarországról, Goran Filipec Horvát/Franciaország, Dinara Klinton 
Oroszországból és Rodolfo Ritter Arenas Mexikóból. 

A Társaság elnöke Goran Filipec, főtitkára Yasmine Jhabvala. 

A Társaság székhelye: 4, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, honlapja www.liszt.ch 

A honlapról, hírlevelekből nyomon tudjuk követni a társaság aktivitását: 

2018. október 20-án Genfben tartott hangversenyt Goran Filipec, és szeptember közepétől jövő év márciusáig terjedő hangversenynaptára 
szerint Párizsban, Szt.Péterváron, Zágrábban és Isztanbulban koncertezik Liszt műveivel. 

Sok sikert kívánunk mind a társaság működéséhez, mind a művészeknek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Judit Rozsnyay) 

Goran Filipec, a young pianist of Croatian origin who lives in France, had won the 39th Liszt Ferenc International Grand Prix du Disque in 
2016 with his disk published by the NAXOS label, featuring the six great Paganini Etudes (Etudes d’exécution transcendante d’après 
Paganini) and the early version of La Campanella in a magnificent performance. We could also meet him at the award giving ceremony in 
person, where he indeed convinced us of his extraordinary talent and piano technique while playing the Norma paraphrase. He 
mentioned it already then, two years ago, that Liszt was of primary importance for him, and he would do his utmost to expand the Liszt 
cult. 

In June 2017 he founded the Liszt Society in Geneva. There are strong connections between Liszt and the city – as we all know it well - so 
it is more than reasonable that there be an association in Geneva with the aim of cultivating Liszt's oeuvre. 

The Geneva Liszt Society is led by a five-member international art committee: 

Naum Grubert from Latvia/the Netherlands, Balázs Szokolay from Hungary, Goran Filipec from Croatia/France, Dinara Klinton from 
Russia and Rodolfo Ritter Arenas from Mexico. 

The chairman of the Society is Goran Filipec, the general secretary is Yasmine Jhabvala. 

The site of the Society is at 4, rue Michel-Chauvet, 1208 Genève, their home page is www.liszt.ch 

We can follow the society’s activities from the website and the newsletters: 

Goran Filipec himself gave a concert in Geneva on October 20th 2018, and according to his schedule available for the period between 
September 2017 and March 2019, he will play Liszt’s works on his further concerts in Paris, St. Petersburg, Zagreb and Istanbul. 

We wish all the success for both the operation of the society and for the musicians in their personal career! 

http://www.liszt.ch/

