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MAKSIM MRVICA 
 
 
Urodził się w miejscowości Sibenik nad chorwackim Adriatykiem. 
JuŜ wcześnie nauczyciele zaobserwowali jego wyjątkowy talent 
muzyczny i skierowali go do szkoły muzycznej w Sibeniku. To 
własnie tam zaczęła się jego przygoda z muzyką. Kiedy miał 15 lat 
wybuchła wojna domowa, która stala sie koszmarem dla całej jego 
rodziny. Bomby nieustająco spadały na miasto, a Maksim 
wspomina to teraz tak: " Dziennie było po 1000 wybuchów. W 
pewnym okresie spędzaliśmy po 7 dni w tygodniu w piwnicy i nie 
widzieliśmy słońca, ale przyzwyczailiśmy się do tego. śycie musiało 

biec dalej". śycie czyli gra na fortepianie. Wojna jeszcze trwała w Sibeniku, ale w Zagrzebiu 
był spokój kiedy jako 18-latek wziął udział w tamtejszym konkursie pianistycznym. Jurorzy 
przerwali konkurs po jego występie i ogłosili go zwycięzcą. "Powiedzieli, Ŝe powinienem 
wygrać juŜ tylko za to, Ŝe pochodzę z Sibenika". Pianista mówi, Ŝe było to jedno z 
największych doświadczeń w jego Ŝyciu i niezaleŜnie od tego jak potoczą się jego dalsze 
losy, tamto doświadczenie radości pierwszego zwycięstwa pozostanie Ŝywe na długo w jego 
pamięci.  
 
Następnie Maksim poszedł na studia do Budapesztu, do Konserwatorium F. Liszta gdzie 
studiował u prof. Vladimira Krpana, a następnie trafił do ParyŜa, po którym nagrał swój 
pierwszy album "Gesty", w 2000 roku. Rok później spotkał Tonci Huljica - muzyka i 
kompozytora, który przedstawił go impresariowi Mel Bushowi. Bush właśnie poszukiwał 
utalentowanych pianistów. Ta znajomość zaowocowała pierwszą płytą dla EMI. Album o 
tytule "The Piano Player" odniósł wielki sukces w 2003 roku. Uzyskał status Złotej Płyty w 
Malezji, Chinach i Indonezji oraz platynowy na Tajwanie, w Singapurze, w rodzinnej 
Chorwacji oraz "podwójną platynę" w Hong Kongu. Znajduje się na niej ekspresyjna wersja 
Lotu Trzmiela Rimskiego-Korsakowa, utwór, który stał się jego rozpoznawalną wizytówką.  
Kolejna płyta "Variations I&II" z 2004 roku przysporzyła mu kolejnych fanów i platynową 
sprzedaŜ na Tajwanie. Artysta koncertuje na całym świecie, jest szczególnie popularny w 
krajach Dalekiego Wschodu, na Wyspach Brytyjskich i naturalnie w rodzinnej Chorwacji.  
 
Nigdy nie występował w Polsce - Ojczyźnie Fryderyka Chopina. 
 
Maksim oŜenił się z Anną - miłością z dzieciństwa i ma z nią córkę LeeLoo (po bohaterce 
Milli Jojovich z filmu "Piąty Element". Dzielą wspólnie czas miedzy Londynem a Sibenikiem. 
 


