
Eugenas Indjičas (Eugen Indjic) gimė 1947 m. Belgrade. Jo motina buvo 

rusų pianistė mėgėja, o tėvas – Serbijos armijos generolas, vadovaujamas 

Jugoslavijos karaliaus Petro II. Ketverių metų amžiaus su mama emigravęs 

į JAV, jis ten susidomėjo muzika, išgirdęs F. Chopino „Fantaisie-

Impromptu“ ir „Polonaise A-dur“ įrašą. 

Sujudęs noras įvaldyti šiuos kūrinius, jis sistemingai lankė fortepijono 

pamokas pas gruzinų pianistus Liubovę Stephani ir Benjaminą Kalmaną, 

Emilio von Sauerio mokinį Berlyne. 

Pirmąjį viešą pasirodymą Eugenas Indjičas padarė būdamas devynerių, 

pasirodydamas su Springfildo simfoniniu orkestru, grodamas W. A. Mozarto koncertą fortepijonui d-

moll. 

Po dvejų metų ponia L. Stephani supažindino jį su Aleksandru Borovskiu (žymiu rusų pianistu ir S. 

Prokofjevo klasės draugu Jesipovos klasėje), kuris E. Indjičą mokė Bostone penkerius metus (1959–

1964). 

Būdamas vienuolikos, jis jau grojo F. Liszto „Campanella“ ir 13-ąją Vengrų rapsodiją per NBC televiziją, 

o būdamas dvylikos padarė savo pirmąjį įrašą „RCA Victor“ S. Rachmaninovo fortepijonu, grodamas 

L.Beethoveno „Diabelli Variations“. 

Būdamas trylikos jis su Vašingtono nacionaliniu simfoniniu orkestru atliko F. Liszto koncertą 

fortepijonui Nr. 1, o po metų – J. Brahmso fortepijono koncertą Nr. 2. 

1961–1971 m. Eugenas Indjičas, pakviestas Arthuro Fiedlerio, kiekvieną sezoną daug kartų pasirodė su 

„Boston Pops“ orkestru. Pirmasis koncertinis turas buvo Danijoje (1963) kartu su Aleksandru Borovsky.  

Po studijų metų Phillipso akademijoje Andoveryje Erichas Leinsdorfas pakvietė jį groti J. Brahmso 2-ąjį 

fortepijoninį koncertą su Bostono simfoniniu orkerstu. Tai buvo jauniausias solistas, kada nors pasirodęs 

su šiuo orkestru. 

L. Bernsteinas jį pavadino „nepaprastu pianistu ir muzikantu“, o Emilis Gilelsas, kuriam šiais metais jis 

dažnai grojo, pavadino jį „unikaliu ir įkvėptu menininku“. 

E. Indjičas studijavo Harvardo universitete, lankė privačias pamokas Juilliardo muzikos mokykloje pas 

Mieczysławą Münzą ir Rosinos Lhévinne mokinį Lee Thompsoną. 

1968 m. jis susitiko su Artūru Rubinšteinu, kuris iki mirties liko jo draugu ir mentoriumi, pavadindamas 

Indjičą „pasaulinio lygio reto muzikinio ir meninio tobulumo pianistu“. 
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Jo draugas, kompozitorius Aleksandras Tansmanas, supažindinęs jį su Vladimiru Horowitzu, jam 

dedikavo savo kūrinį „Caprice: A Piacere“. 

Tuo metu E. Indjičas Paryžiuje tęsė kompozicijos studijas pas Nadia Boulanger. 

1972 m. jis apsigyveno Prancūzijoje, vedė Odilę Rabaud, prancūzų kompozitoriaus Henri Rabaud 

(G.Fauré įpėdinio Paryžiaus konservatorijoje) anūkę, vėliau tapusį tiek Amerikos, tiek Prancūzijos 

piliečiu. 

Trijų tarptautinių konkursų – Varšuvos (1970), Leedso (1972) ir Rubinšteino (1974) – laureatas Indjičas 

koncertavo su žymiausiais JAV, Pietų Amerikos, Europos ir Azijos orkestrais ir su tokiais dirigentais 

kaip Bernstein, Bělohlávek, Casadesus, Fedoseiev, Gergiev, Gielen, Jochum, Kubelík, Leinsdorf, 

Sanderling, Sinopoli, Solti, von Matačić, de Waart, Wit ir Zinman. 

Jis reguliariai groja tokiose puikiose pasaulio scenose kaip Carnegie Hall, Avery Fisher Hall, Queen 

Elisabeth Hall, the Concertgebouw, the Musikverein, Salle Pleyel and Théâtre des Champs-Elysées, 

La Scala Čaikovskio salėje, „La Scala“ ir kt. 

Eugenas Indžičas buvo pakviestas dalyvauti visų F. Chopino kūrinių koprodukcijoje (Prancūzija, Lenkija, 

Japonija) ir įrašė plokšteles Polskie Nagrania / Muza, Sony, RCA Victor, Claves ir Calliope studijose. 

Jo diskografijoje yra F. Chopino, C. Debussy ir R. Schumanno kūriniai (dabar juos visus išleido „Andante 

Spianato“), taip pat I. Stravinsky ir L. Beethoven kūrinius. 

Be pasirodymų, E. Indjičas reguliariai veda meistriškumo kursus Europoje, ypač istoriniame Paryžiaus 

„Schola Cantorum“, Japonijoje ir JAV, yra dažnas tarptautinių konkursų, įskaitant F. Šopeno, F. Liszto 

Vroclavo, A. Rubinšteino Tel Avivo, Prahos pavasario ir kt. žiuri narys. 2010 m. Prahos simfoniniame 

orkestre jis buvo pavadintas „rezidentų rezidentu“.  

 

„Eugen Indjic, turbūt didžiausias pasaulyje gyvas Chopin interpretatorius.“ 

Gregory Sullivan Isaacs, Teksasas 

 „Garbės žodis, niekuomet negirdėjau Chopin’o atliekamo su tokia intensyvia aistra, tokiu pilnu 

vidumi. Iš tiesų – stebuklingas pianistas!“ 

(Le Figaro, Paryžius) 

„Indjic yra fenomenalus pianistas. Jo genialumo žodžiais neįmanoma apsakyti. Belieka tik klausytis ir 

žavėtis.“ 

(Berlingske Tidende, Kopenhaga) 

 

https://eugenindjic.com/?lang=en 
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