Agnieszka Mazur – Prezes Fundacji Fabryka Sztuki
Agnieszka Mazur ukończyła Akademię Muzyczną im. I. J. Paderewskiego w klasie fletu prof.
Elżbiety Dastych-Szwarc. Już podczas studiów wielokrotnie prowadziła koncerty filharmoniczne
jako konferansjer, a także z sukcesami zaangażowała się w pracę dydaktyczną. Równolegle z
założeniem i prowadzeniem własnej klasy fletu w Państwowej Szkole Muzycznej w Kościanie,
rozpoczęła karierę solistyczną. Jako flecistka koncertowała w wielu miastach Polski a także
Niemczech, Belgii i poza granicami Europy, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W 1999 roku zwyciężyła konkurs Medium 99, w którym pokonała ponad setkę kandydatów
ubiegających się o tytuł wyjątkowej osobowości medialnej. W tym samym roku ukończyła
Wielkopolską Szkołę Radia, Telewizji i Filmu. Bogate doświadczenie sceniczne, charyzma i
zacięcie dziennikarskie sprawiły, że w kolejnych latach, podczas pracy na stanowisku Dyrektora
Artystycznego Wielkopolskiego Biura Koncertowego (2002 – 2009), podejmowała szereg
wartościowych inicjatyw twórczych m.in. prowadziła cykl „spotkania z kulturą” i redagowała
nowatorskie scenariusze koncertowe i teatralne.
Od czerwca 2009 r. Agnieszka Mazur pełni funkcję Prezesa Fundacji Fabryka Sztuki w Poznaniu.
Lata pracy dziennikarskiej i doświadczenie pedagogiczne pozwoliły jej stworzyć zamysł
ogólnopolskiego projektu Nie boję się muzyki, adresowanego do szerokiego grona odbiorców –
dzieci, młodzieży i dorosłych. Program, który działa od 2013 r. systematycznie zyskuje wsparcie
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pomaga zrozumieć historyczną i kulturową
ciągłość muzyki i popularyzuje wartościowy repertuar na terenie całej Polski. Wyjątkowe znaczenie
mają przy tym, zainicjowane przez Agnieszkę Mazur, Pocket Concerts – koncerty o niewielkich
rozmiarach, przedstawiające wybrane wątki muzyczne w sposób przystępny i atrakcyjny w
odbiorze. Zrealizowany na potrzeby Nie boję się muzyki film Być jak Mozart, czyli Amadeusz w
podróży otrzymał główną nagrodę – Złotego Kopernika – na IV Festiwalu Filmów Edukacyjnych
EDUKINO (2013), zwycieżając w kategorii filmów promujących kulturę i sztukę.
Jako Prezes Fundacji Fabryka Sztuki Agnieszka Mazur organizuje i współtworzy projekty takie jak:
ogólnopolski program Piramida Chopina (2010), międzynarodowy cykl koncertów Music in Death
Camps (2012) i seria Speaking Concerts, która od ponad dziesięciu lat gości w filharmoniach całej
Polski, niezmiennie zachwycając publiczność.

