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What are the things that impressed you most on this visit to Qatar? 
I immediately felt that people were so k ind and warm, and the country is really 
fashionable. Just cool!

How did you select the pieces you played on this occasion?
For me it was the most important thing to communicate with the audience in Doha 
because this was the first concert for me here. I selected companionable pieces, to 
contain the meaning of Islamic Arabic culture, and the most exciting thing was to 
play the Qatari National Anthem in Qatar!

Please tell us your personal take on the Yamaha S4 Premium Piano that you played on 
and what makes this a premium piano?
I have played on Yamaha Premium Pianos many times around the world and I always 
feel very comfortable. When I play the piano, I’m always imagining the sound I play, 
and when I play a Yamaha Piano, it can express the sound clearly. People can enjoy a 
musical conversation with a Yamaha Piano.

Who inspired you most throughout your career so far?
There are many things, experiences and people. I’m always inspired if I feel an 
impression and I felt a great impression from the people and the city of Doha. 

Which composer and which piece are your personal favourites when it comes to practising 
or performing – and why?
It’s a very difficult question because there are so many attractive composers and 
pieces. Currently I love to play Chopin and Bach, and jazz like Gershwin, because I 
am interested in the inf luence of these three people and their eras! Classical music 

has such a big inf luence on other genres and people, and that’s why I love to play 
classical pieces!

And what are the skills any young person needs if they are considering beginning piano 
lessons?
If any young people want to begin taking piano lessons, I don’t think they require any 
skills. They should feel the emotion of the piano sound, technique, or something that 
triggers their emotions. Then they should just start!

What is the secret to a successful career as a concert pianist in your opinion?
You should love and enjoy playing the piano on stage and communicating with the 
audience.

And how competitive is the field of concert pianists?
I have never competed against other pianists. I love to listen to concerts by other 
pianists and musicians, and discuss a lot of things with them, not only about music 
but also about their private life! I’m so happy to spend time with them!

What drives you in your study of music and its performance?
I love to perform for an audience so that we enjoy music together.

What is your ambition?
Actually I have a lot of ambitions, but my main ambition is to play in every country 
all over the world, because I want to communicate through music with people who 
have a different culture, religion, history, race and border. I believe that music can 
be a great nexus between people.

MAKING A WORLD-
CLASS CONNECTION
For one night earlier this year international pianist Junna Iwasaki gave a special performance at the 
Music Square, hosted by Fifty One East and Yamaha. Latitude asked Junna to share more on the 
experience and her passion for music.

MUSIC SQUARE
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MUSIC SQUARE

استضاف متجر قطر المفضل “فيفتي ون إيست” مع “ياماها” في وقت فائت من هذا العام ولليلة واحدة فقط عازفة البيانو 

العالمية “جونا إيوازاكي” في حفلة موسيقية في “ميوزيك سكوير”. في لقاء خاص مع “التيتيود”، تشاركنا “جونا” خبرتها 

الطويلة وشغفها للموسيقى. 

ما الذي أكثر ما أّثر فيك خالل زيارتك إلى قطر؟
شعرت من أّول لحظة بأّن الشعب ودود ومحّب وبأّن البالد في 

غاية العصرّية. كانت تجربة رائعة بالفعل!

كيف اخترت المقطوعات الموسيقية التي قمت بعزفها في 
هذه المناسبة؟

كان األهّم بالنسبة إلّي التواصل مع الجمهور في الدوحة خاّصة 
البالد؛ قمت  وأّنه كان الحفل الموسيقي األّول الذي أقّدمه في 
الثقافة  معنى  تعكس  ممتعة  موسيقية  مقطوعات  باختيار 
الوطني  النشيد  عزف  حماسة  األكثر  وكان  اإلسالمية  العربية 

القطري في قطر.
 

عزفت  الذي  بريميوم«  فور  »إس  بيانو  إلى  تنظرين  كيف 
عليه من »ياماها«، وما الذي يجعل هذه اآللة مميزة لهذه 

الدرجة؟
لقد عزفت مّرات عّدة حول العالم على آالت البيانو »بريميوم« من 
العالمة التجارية الرائدة في اآلالت الموسيقية »ياماها« وكنت دائمًا 
أرتاح في العزف عليها. غالبًا ما أتخّيل الصوت عندما أعزف ولكن 
مع آلة البيانو من »ياماها« أشعر بتأثير واضح جدًا للصوت؛ فهذه 

اآللة تساعد على التواصل مع الجمهور بشكل ممتع.

ما الذي ألهمك منذ بداياتك وحّتى اليوم؟
الكثير من األمور والتجارب واألشخاص... أستلهم غالبًا عندما أكّون 
انطباعًا خاصًا ألمر ما وهذا ما شعرت به تجاه الشعب القطري 

ومدينة الدوحة. 

أّي مؤّلف موسيقي وأّي مقطوعة تفّضلين عند التمرين أو 
خالل العزف في حفل موسيقي - ولماذا؟

إّنه سؤال صعب إذ يجذبني العديد من المؤلّفين والمقطوعات؛ 
وموسيقى  و»باخ«  »شوبان«  لـ  مقطوعات  أعزف  أن  أحّب  حاليًا 
الجاز لـ »غيرشوين«، ألّنني أحّب تأثير هؤالء وأذنهم الموسيقية. 
فالموسيقى الكالسيكية تؤّثر بشكل كبير على أنواع موسيقية 

أخرى وعلى األشخاص، لهذا أعشق عزفها.

لينطلق في  الشخص  التي قد يحتاجها  المهارات  ما هي 
العزف على آلة البيانو؟

ال أظّن أّن من يريد تعّلم العزف على آلة البيانو يحتاج ألّي مهارات؛ 
يكفي فقط أن يشعر بإحساس صوت البيانو أو التقنية أو يعرف 

ما الذي يحّرك عواطفه لكي يبدأ العزف.

ما هو برأيك سّر نجاح عازف البيانو في الحفالت الموسيقية؟   

أن يعشق ويستمتع بالعزف على البيانو على المسرح والتواصل 
مع الجمهور.

الحفالت  في  البيانو  على  العزف  مجال  يأتي  حّد  أّي  وإلى 
الموسيقية تنافسيًا؟

أتنافس يومًا مع عازفين آخرين. أحّب حضور  الحقيقة، لم  في 
التي يؤّديها عازفون وموسيقّيون آخرون  الحفالت الموسيقية 
وقضاء بعض الوقت والتحادث معهم، ليس فقط حول عالم 
األخرى مثل حياتهم  األمور  العديد من  وإّنما عن  الموسيقى، 

الخاصة. أفرح كثيرًا عندما أقضي وقتي معهم!

للموسيقى  دراستك  في  حماستك  من  يزيد  لذي  ا ما 
وتأديتها؟

أحّب العزف أمام الجمهور فنستمتع بالموسيقى معًا.

ما هي طموحاتك؟
طموحاتي كثيرة ولكن طموحي األّول هو أن أعزف في كل بلد 
الموسيقى مع  التواصل من خالل  أرغب في  ألّنني  العالم  في 
أشخاص ينتمون إلى تاريخ وثقافات وأديان وأعراق أخرى. في الواقع، 

أؤمن بأّن الموسيقى تشّكل رابطًا قوّيًا بين األشخاص.

تواصل عالمي


