RELACJE

Zawracanie gitary w Dusznikach
Witold Kozakowski niestrudzonym popularyzatorem gitary jest! Ilość imprez i koncertów, których jest pomysłodawcą rośnie kaskadowo z roku na rok. Wie to każdy, kto śledzi elektroniczne
media i portale społecznościowe – ulubione medium Witka.
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Do trzech najważniejszych należą: kłodzka Gitariada
– świętująca w tym roku jubileusz dwudziestolecia, Letnie
Warsztaty Gitarowe w Jedlinie-Zdroju oraz Zimowe Warsztaty Gitarowe w Dusznikach-Zdroju. W tym roku w dniach
12-19 lutego odbyły się one po raz ósmy, gromadząc
przeszło trzydziestu gitarzystów z niemal wszystkich
regionów Polski. Młodzież pracowała, odpoczywała
i bawiła się pod czujnym okiem zgranej grupy pedagogów
od lat współpracujących z Witkiem: Bartłomieja Marusika, Krzysztofa Meisingera oraz Cezarego Strokosza.
W tym roku dołączyli do nich piszący te słowa Wojciech
Lipiński oraz bez wątpienia gwiazda tej edycji warsztatów, chorwacki wirtuoz gitary – Zoran Dukić.
Zajęcia warsztatowe prowadzone były równolegle
przez wszystkich wykładowców w gościnnym pensjonacie Magdalenka, w którym zakwaterowani byli wszyscy
uczestnicy. Każdy z prowadzących uczył w przydzielonej
mu sali obdarzonej przez Witka dowcipną nazwą. Była
więc Samotnia Meisingera, Sala terapeutyczna Marusika czy
Kaplica Wojciecha. Odbywały się tam zarówno lekcje indywidualne, jak i warsztaty orkiestry gitarowej, wykłady
i próby do koncertów, w których każdy z uczestników
mógł wziąć czynny udział.
Równolegle z kursem odbywał się cykl koncertów
w dworku Chopina. Rozpoczął go jeden z najbardziej
utytułowanych, młodych adeptów gitary – Filip Optołowicz (pracujący na stałe pod okiem prof. ośw. Marka
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Zielińskiego), prezentując wraz z Sarą Jakubus grającą
na fortepianie Koncert D-dur op. 99 Maria Catelnuova-Tedesca.
Do każdego z wykładowców należał jeden, autorski
wieczór, podczas którego prezentowali oni publiczności
swój muzyczny kunszt. Wszystkie koncerty były bardzo
interesujące, a każdy z nich był zupełnie inny. Cezary Strokosz przedstawił swoje kompozycje gitarowe, śpiewał,
a także grał na fortepianie (pod czujnym okiem samego
Fryderyka). Bartłomiej Marusik, także wykonywał swoje
kompozycje oraz oryginalne utwory ulubionych, brazylijskich mistrzów gitary. Do udziału w swoim koncercie
zaprosił także zawiązaną spontanicznie grupę gitarzystek
i gitarzystów ochrzczoną trafnie jako Aniołki Marusika.
Przygotował specjalnie dla nich kilka aranżacji tematów
popularnych i jazzowych, które wspólnie zaprezentowali.
Krzysztof Meisinger podczas swojego wieczoru zagrał w
duecie z fenomenalnym wiolonczelistą Sinfonii Varsovii
Marcelem Markowskim. Zaprezentowali m.in. Historię
tanga Ástora Piazzolli – było to wykonanie wyjątkowo
emocjonalne i bardzo udane. Piszący te słowa wraz ze
swoim The Positive Trio (Andrzej Zielak – kontrabas,
Aleksandra Lipińska – śpiew) zaprezentował repertuar
jazzowy. Nie zabrakło w nim swingu, bossa novy, a także
piosenek Wojciecha Młynarskiego w autorskim, jazzowym opracowaniu. Trio przygotowuje się do wydania
płyty w całości poświęconej piosenkom mistrza. Ciepłe
przyjęcie dusznickiej publiczności pozostanie w naszych
sercach na długo.
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Zoran Dukić prowadził zarówno lekcje grupowe,
na których poruszył zagadnienia związane z budową
anatomiczną, działaniem ścięgien i mięśni palców (jak
się okazało niesamowicie istotne dla indywidualnego,
świadomego doskonalenia techniki gry), a także kwestie
topografii gryfu, sposobu jego postrzegania przez dzieci
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oraz wzajemnej zależności z umiejętnością czytania.
Podczas lekcji indywidualnych młodzież zaprezentowała
wymagające utwory na bardzo wysokim poziomie. Nie
przeszkodziło to jednak Zoranowi w przekazaniu ciekawych uwag dotyczących zarówno interpretacji, jak
i pomocnej w ich realizacji techniki. Okazał się doświadczonym pedagogiem,
człowiekiem radosnym
i bezpośrednim, potrafiąc ym indy widualnie
p o dejś ć do k a żde go
ucznia. Jego wieczorny
recital w dworku Chopina tak że był w yjątkowy. Podczas pierwszej
części zaprezentował
m . in . M i n i a t u r y b a ł kańskie Dušana Bogdanov icia , k tóre ma
w swoim reper tuarze
od wielu lat. W dalszym
ciągu brzmią one jednak
w je go in te r p re t a c ji
świeżo i przekonująco.
Moją uwagę zwróciło
także wykonanie Adagia
op. 44 Gerarda Drozda
– to jeden z utworów, Koncert finałowy
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które Zoran, jak sam mi powiedział, lubi wykonywać
najbardziej. Szczególna była jednak druga połowa recitalu, podczas której prezentował w jednym ciągu wolne
części ze skrzypcowych sonat i partit Jana Sebastiana
Bacha przeplatane ży wiołow ymi utworami Ástora
Piazzolli. Wykonawca pod koniec pierwszej części poprosił publiczność o nierozdzielanie tych utworów brawami.
Podczas całej drugiej części utrzymywała się zatem
niesamowita atmosfera. Zoran prowadził skupioną
publiczność poprzez wszystkie niuanse muzyki Bacha
i Piazzolli, otrzymując owację na stojąco i dwukrotnie
bisując. Publiczność, złożona nie tylko z adeptów gitarowej sztuki, odebrała recital fantastycznie. Dla samego
zaś wirtuoza gra w sali, w której koncertował bardzo
ceniony przez niego Fryderyk Chopin, była również nie
lada przeżyciem. Dodam tylko, że sala z piękną, szeroką
sceną i półokrągłym sklepieniem może pochwalić się
idealną wręcz dla gitary akustyką.
Kurs zakończył uroczysty koncert wszystkich uczestników i wykładowców, podczas którego otrzymali dyplomy uczestnictwa. Wśród dodatkowych wyróżnień nie
zabrakło nagród w konkursie czystości, w którym laury
przyznało surowe, ale i dające się udobruchać jury. Koncertowi towarzyszyła prezentacja gitar firmy Alhambra.
Zimowy kurs w Dusznikach zapisał się bardzo pozytywnie w pamięci wszystkich uczestników, w dużej mierze
dzięki dobrej proporcji pomiędzy intensywną nauką,
a zabawą – ciekawymi wycieczkami górskimi, zwiedzaniem jedynego zachowanego w Polsce młyna papierniczego czy wspólnym śpiewaniem polskich piosenek do
późnego wieczora. Oby Witek Kozakowski „zawracał nam
gitarę” w taki sposób jak najdłużej.
Wojciech Lipiński
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