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Pianistas Gintaras Januševičius išga sėjo  etais, tapęs 
jauniausiu Tarptautinio Monrealio konkurso finalininku, o 

konkurse jo paskambintus S. Rachmaninovo Etiudus-paveikslus 

Op.  gy ė tokie fo tepijo o eist ai kaip Jea -Philippe Collard, 

Akiko Ebi, Michel Dalberto ir Kum-Sing Lee. Classics Today  

apžvalgi i kas Ch istophe Huss tuo et ašė:  
 

„Gi taras Ja uševičius skle džia tarytu  al atrosas. Jo 
pasirody ai pusfi alyje ir fi ale a  suteikė retų ušviti o aki irkų; jie iškre ta iš e dro ko kurso 
konteksto <...> es jų eį a o a priskirti kokiai ors kategorijai ar įverti ti alais. Visi žvilgs iai 
krypo į Ja uševičių po jo pasirody o pusfi alyje, kuria e jis paliko ūty ės iš kito pasaulio įspūdį, 
ypati gai dėl savito Ra h a i ovo Etiudų-paveikslų  Op. 39 interpretavimo. <...> Mes regėjo e, 
kaip jis, tiesus it styga, guviai pliekia rit us, judėda as pir y  su eistrui dera u paprastumu ir 

jau a  vyrui ūdi ga energija.  

 

G. Ja uševičius - pe kiolikos ta ptauti ių ko ku sų p izi i kas ei diplo a tas; ko ku si ę ka je ą jis 
aigė  etais. Pia istas e d ada iavo su Mo ealio si fo i iu, Maskvos valsty i iu 

si fo i iu, Še dže o si fo i iu, Lietuvos a io ali iu si fo i iu, Lietuvos valsty i iu si fo i iu i  
kitais o kest ais. Jis pasi odė tokiuose žy iuose festivaliuose, kaip F. Šope o festivalis Dusz iki-Zdroj 

mieste Lenkijoje, Viurcburgo „Mozartfest , Bezansono festivalis bei Dresdeno „Musikfestspiele . 

Pia istas dali osi s e a su Jo gu Wid a u, Gi ta u Ri kevičiu i, Ja ues La o e, Leo idu 
Go okhovu, Aleksėju i Go laču, Sauliu i So de kiu, Modestu Pit ė u, Fuatu Ma su ovu, Els eth 
Moser ir kt. 

 

Jo ečitaliai ska ėjo daugelyje Lietuvos i  Vokietijos iestų, o taip pat Niujo ke, Vaši gto e, Rio de 
Ža ei e, Še dže e, Lo do e, Pa yžiuje, Maskvoje, Mad ide, Ro oje, Vienoje, Barselonoje, 

Stokhol e, Tel Avive, Va šuvoje, Ciu i he ir kt. G. Ja uševičiaus  etų pla e – koncertiniai turai 

Lietuvoje, Vokietijoje, Ai ijoje, Rusijoje, Le kijoje i  Švei a ijoje, o taip pat pasi ody ai su o kest ais 
Švedijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje. 

 

 . jis sukū ė Vokietijoje išpopulia ėjusią ko e tų se iją „Plathner‘s Eleven , kuriai vadovavo iki 

 . Šiuo etu jis vadovauja uzikos ko ku sui „Ha ove io uzikos tale tų i ža , ei pia istų 
konkursui „Einbecker Klavierfrühling . 

 

Nuo  . G. Ja uševičius skaito paskaitas i  veda atvi as eist išku o pa okas Japo ijoje, 
Ki ijoje, B azilijoje, Švei a ijoje, Vokietijoje, Didžiojoje B ita ijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, 

Italijoje, Moldovoje, Rumunijoje, Estijoje, Latvijoje bei Izraelyje.  etais jis įkū ė didžiausią 
vasa os fo tepijo o akade iją Baltijos valsty ėse Klaipėda Pia o Maste s  bei žie os pia istų 
akademiją „Feuerwerk  Vokietijos mieste Einbecke. 
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