
Pavol Rinowski (roz. Paprčka) 1975 -

 
Slovenský hudební skladatel, klavírista a pedagog 

hudební improvizace. Po studiu skladby a hudební teorie (J. Podprocký) na Konzervatoři 

v Košicích (SK) studoval u Prof. Dušana Martinčeka a později u Jevgenije Irschaie                      

na bratislavské VŠMU obor skladba. Pobytem v USA a poté v Irsku získal studijní zkušenosti 

techník hudební improvizace v rámci jazzové a alternativní hudební scény (M. Petruciani). 

V rámci dalšího vzdělávání, jako soukromá výuka s Arvo Pärtem, korespondence s Philippe 

Manourym (FR), vystudoval také magisterský obor skladba na Akademii múzických umění 

v Praze u Prof. Ivany Loudové. Od roku 2006 působí v ČR jako pedagoga performer. Jako 

čestnému členu sdružení Konvergence stejnomený ansámbl předvedl elektroakustické a jine 

kompozičné projekty, které jsou dodnes repertoarém ansámblu jak v ČR tak v zahraniči. 

Hudební tvorba slovenského skladatale je multi-syntézou kompozičních a improvizačních 

technik různých kultúr. Skladatelská a interpretační činnost zahrnuje kromě filmové, 

hudební vícežánrové live audio produkce, mnohé hudebně-taneční kompozice a projekty se 

současným tancem a pohybovým divadlem, multimediální inscenace propojující pohyb a 

tanec s videoprojekcemi (Karneval zvířat), předvedené v ČR, Francii, Izraeli, Polsku, 

Rumunsku, i orchestrální a komorní tvorba uvedená na mezinárodních festivalech v ČR 

(Pražské jaro), nebo v zahraničí např.: Intersonanzen, Potsdam (D), Gleen Faals (USA), 

Cork Jazz Festival (IRL) atd. Od roku 2009 se mimo hudebních aktivít věnuje oblasti art 

managementu a školství, vydavatelské a produkční činnosti v oblasti hudby a literatury.
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