
www.cochranpianocompetition.com 

wspierana finansowo przez znaczące, prywatne biznesy, których właściciele cenią sobie świat sztuki oraz 
muzyki klasycznej i chcą aktywnie go współtworzyć.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julian Cochran Foundation jest organizacją, której głównym celem jest zmiana postrzegania świata 

muzyki klasycznej przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii oraz nieoczywistych rozwiązań w sztuce. 

Działalność fundacji opiera się na tworzeniu wszechstronnych projektów, mających pomóc w realizacji jej 

założeń. Największym i jednocześnie najwcześniejszym z nich jest międzynarodowy konkurs pianistyczny 

International Cochran Piano Competition, który w pełni bazuje na internetowej formule (online). Cztery 

edycje konkursu udowodniły, że wpisuje się on w rosnące w siłę, nowoczesne idee, które stanowią 

fundamenty nowej tożsamości społecznej XXI wieku. Dzięki rozwiązaniom opartym na wykorzystaniu 

możliwości wirtualnej przestrzeni, International Cochran Piano Competition stało się konkursem w pełni 

ekologicznym, w którym każdy uczestnik ma równe szanse by zdobyć główną nagrodę, bez względu na swoje 

pochodzenie czy wiek.  

Fundacja od lat prowadzi również rozmaite, w pełni bezpłatne projekty edukacyjne, mające na celu 

przybliżyć świat muzyki klasycznej zarówno dzieciom, jak i osobom dorosłym. Jej sztandarowym projektem 

jest “Klasyka na Koszykach”, czyli seria organizowanych od 2017 roku koncertów muzyki klasycznej, 

realizowanych przy modelowej współpracy świata biznesu i świata sztuki w warszawskiej Hali Koszyki. 

Honorowym partnerem tego projektu jest od 2019 roku Filharmonia Narodowa. Projekt został nominowany 

do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2019. Każde wydarzenie cieszy się ogromną popularnością nie 

tylko wśród wiernego grona słuchaczy, ale również wśród muzyków, którzy dostrzegają w nim możliwość 

doświadczenia czegoś niespotykanego i unikalnego – zagrania koncertu w miejscu nieustannie tętniącym 

energią i życiem dla stale zmieniającej się publiczności. Każde niedzielne spotkanie poprzedzone jest również 

porannymi zajęciami umuzykalniające dla najmłodszych melomanów w ramach “Małej Klasyki na 

Koszykach”.  

Innowacyjnym projektem zapoczątkowanym przez Fundację jest aplikacja mobilna ONSTAGE, która 

docelowo zmienić ma na lepsze przeżycie, jakim jest wyjście do Opery czy Filharmonii i wspomóc owe 

instytucje w pozyskiwaniu nowej, młodej widowni. Aplikacja w 2018 roku przerodziła się w oddzielną firmę.  

Fundacja od lat współpracuje również z Mindspace Polska (globalny operator przestrzeni 

coworkingowych), tworząc inicjatywę “Mindspace after-work Classics”, czyli ekskluzywnych koncertów 

muzyki klasycznej przygotowanych z myślą o ludziach biznesu. Misją fundacji jest również wspieranie 

młodych artystów – w jej ramach powstał Fundusz Wspierania Młodych Pianistów, który działa dzięki 
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inicjatywie Pana Zbigniewa Cylnego, Prezesa firmy SCM Sp. z o.o., będącego przyjacielem i darczyńcą Julian 

Cochran Foundation. By zrealizować swój cel, fundacja stale współpracuje z placówkami, zajmującymi się 

edukacją muzyków, m.in. Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Realizacja 

wszystkich celów statutowych fundacji staje się możliwa dzięki kreatywnej pracy członków jej zespołu, którzy 

przy wykorzystaniu swojego szerokiego doświadczenia w branży muzyki klasycznej oraz w wielu innych 

dziedzinach, stale wychodzą poza utarte schematy. Fundacja jest ponadto wspierana finansowo przez 

znaczące, prywatne biznesy, których właściciele cenią sobie świat sztuki oraz muzyki klasycznej i chcą 

aktywnie go współtworzyć.  
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