
Kiedy po przyjeździe uczestników warsztatów do urokliwego pensjonatu Larysa Agro w Wiśle

spotkaliśmy się po kolacji z mistrzem, dla wszystkich stało się jasne, że nie będzie lekko...

Zimowe zmagania z gitarą

Prowadzący I Zimowe Warsztaty Gitarowe Łukasz Ku-

ropaczewski bardzo dokładnie przemyślał ich formułę.

Zaproponował sporo atrakcj i , które spowodowały, że to

marcowe (7-1 4.03.201 5) spotkanie wszyscy będą bar-

dzo długo wspominać. . .

Każdego ranka o 7.30 rozpoczynal iśmy „biegiem po

zdrowie” razem z Joe Wil l iamsem – jednym z uczestni-

ków, zawodowym biegaczem maratonów. Po śniadaniu

o godzinie 9.00 dzień z gitarą

zaczynał się wspólnym ćwi-

czeniem wprawek pod okiem

naszego mistrza. Potem na-

stępowały zajęcia indywidual-

ne. Na potrzeby warsztatów

powstały dwa zespoły kame-

ralne, które regularnie praco-

wały pod kierownictwem

Łukasza – trio oraz kwartet gi-

tarowy. Oprócz tego każdy

z uczestników otrzymał nuty

transkrypcj i Cantabile Fryderyka Chopina do indywidual-

nego opracowania. Wszyscy zostal i zobl igowani do jego

wykonania na koncercie końcowym. Wieczorami spoty-

kal iśmy się, by posłuchać muzyki zaproponowanej przez

Łukasza. Wyjątkowo nie było tutaj miejsca dla gitary

– słuchal iśmy, a potem rozmawial iśmy o takich geniu-

szach, jak pianiści Krystian Zimerman, Mitsuko Uchida,

Ivo Pogorel ich, Al icia de Larrocha, wiolonczel iści Mischa

Maisky i Jacquel ine du Pré, śpiewaczka Ceci l ia Bartol i ,

klawesynista Gustav Leonhardt czy skrzypek Frank

Peter Zimmermann.

Nie da się w ki lku zdaniach ująć idei , które przyświe-

cają Łukaszowi Kuropaczewskiemu podczas jego pracy

pedagogicznej . Świetnie dostrzega wszystko, co godne

pochwały u studenta. Jednocześnie nie ujdzie jego uwa-

dze nic, co tyczy się warsztatu wykonawczego bądź też

interpretacj i . Przede wszystkim jednak stara się razem

ze studentem przełamywać melodyczne ograniczenia

gitary. Jego doświadczenie, ogromny repertuar i intuicja

szokują młodych adeptów gitary. Wszystkiego, czego

nie można osiągnąć na gitarze, poszukuje u innych in-

strumental istów i – wpływając w ten sposób na wy-

obraźnię studentów – pokazuje, jak można niemożl iwe

sprawić możl iwym. Wielka osobowość mistrza emano-

wała na młodzież, która do późnych godzin nocnych

pracowała z gitarą. Dzięki dodatkowym pomieszcze-

niom, mieszczącym się obok pensjonatu, można było

ćwiczyć do wol i , nikomu nie przeszkadzając. Do tak wy-

tężonej pracy mobil izował sam Łukasz, który codziennie

ćwiczył nocną porą.

W „wigi l ię” zakończenia warsztatów odbył się koncert

uczestników, którzy wystąpi l i solo i w zespołach kame-

ralnych. Zaprezentowane również zostało przez

wszystkich Cantabile Chopina, nad którym każdy praco-

wał samodzielnie.

Pensjonat Larysa Agro (www.wil la-larysa.pl ) okazał

się niezwykle przyjazny gitarzystom. Wspaniałe warunki

lokalowe, sporo miejsca do ćwiczenia, rewelacyjne do-

mowe jedzenie, górski kl imat, dodatkowe pomieszcze-

nia w pobl iskiej chatce

góralskiej (oddane do

użytku wyłącznie gitarzy-

stom na czas trwania

warsztatów) oraz prze-

ogromna chęć do pracy

wszystkich uczestników

– to cechy pierwszej edycj i

tych warsztatów. Wielka

szkoda, że nie udało się

w pełni zreal izować pier-

wotnych zamiarów i nie

było tu razem z nami Judicaëla Perroy’a. Mam nadzieję,

że będzie on jednym z dwóch mistrzów, którzy odwie-

dzą kolejną, przyszłoroczną edycję warsztatów w Wiśle.

FranciszekWieczorek
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Uczestnicy, wykładowca i organizatorzy fot. z archiwum organizatora

Radek Wieczorek w trakcie lekcj i fot. F. Wieczorek

Próba kwartetu fot. F. Wieczorek



Bardzo dużo zyskałam podczas

tego kursu, mogąc codziennie mieć

lekcje z takim pedagogiem, jakim

jest pan Łukasz. Pracowałam nie

tylko nad repertuarem solowym, ale

również grając kameralnie. Uwa-

żam, że wspólna praca nadwpraw-

kami każdego ranka to wspaniały

pomysł. Poza tym jest tu bardzo ładnie i można świetnie spędzić

wolnyczas.

Jul ia Lauer, uczennica kl . I I I POSM I I st. im. K. Szymanowskiego

w Katowicach

Kurs ten dał mi bardzo dużo,

szczególnie w kwestii techniki gry.

Pan Łukasz pokazał mi, jak mądrze

ćwiczyć i nie marnowaćczasu. Podo-

ba mi się to, że można było tutaj po-

grać w zespole kameralnym. Poza

tym są tu świetnewarunkido pracy.

Natal ia Radziszewska, kl . V POSM II st. im. F. Chopina

w Krakowie

Te warsztaty są dla mnie przeło-

mem w myśleniu o technice, muzyce

i gitarze. Pan Łukasz jest świetnym

pedagogiem. Te kilka dniwspólnej pra-

cy dały mi możliwość niesamowicie

dużych postępów. Absolutnie nie żału-

ję, że tutaj jestem.

Michał Powązka, student I I I roku AM w Krakowie

Bardzo odpowiada mi koncepcja

pracy na tych warsztatach, którą

zaproponował pan Łukasz: codzien-

ne lekcje, wspólna praca nad tech-

niką, gra w zespołach kameralnych.

Motywuje mnie on do pracy i stwa-

rza dużywewnętrznykomfort.

Marcin Kuźniar, student IV roku AM im. K. Szymanowskiego

w Katowicach

Te warsztaty to jedne z lepszych, w których uczestniczyłem. Ich

forma bardzo mi odpowiada. Codzienne lekcje z jednym wykła-

dowcą, który dokładnie określa, nad

czym należy popracować do następne-

go dnia, bardzo mnie zadowalają.

Warsztaty są przez państwa Wieczor-

ków świetnie przygotowane. Codzienny

ranny bieg jest jakąś formą wyrzecze-

nia, ale już podjąłem postanowienie, że

będę to kontynuował po powrocie do domu. Godziny wspólnej

pracy nad wprawkami bardzo nas tu zjednoczyły... A ilość nie-

zmiernie ciekawych i ważnych uwag pana Łukasza jest

powalająca.

Jacek Piechota, student I I I roku AM im. K. Lipińskiego we Wro-

cławiu

Będąc tutaj w Wiśle, czuję się

oderwany od mojego codziennego ha-

łaśliwego życia. Mogę się skoncentro-

wać przez cały tydzień na rzeczach,

które kocham – na muzyce i gitarze.

Oczywiście, praca z kimś takim jak Łu-

kasz, jest rzeczą, którą sobie niezwykle

wysoko cenię.

Joe Wil l iams, Wielka Brytania

Warsztaty przebiegają wmiłej i kameralnej atmosferze. Dzięki

temu, że jest nas – uczestników – niewielu, możemy się świetnie

zintegrować oraz razem reali-

zować różnego rodzaju pro-

jekty. Warunki do pracy

i odpoczynku są tu wspaniałe.

Natomiast lekcje z panem Łu-

kaszem Kuropaczewskim są

inspirujące dla naswszystkich.

Możliwość pracy w zespołach

kameralnych jest również niezwykle kształcąca. Co wieczór razem

słuchamy muzyki i następnie o niej rozmawiamy. Z pewnością

spędzony tu czas będzie dla wszystkich inspiracją do pracyw naj-

bliższejprzyszłości.

Radosław Wieczorek, kl . VI POSM I I st. im. K. Szymanowskiego

w Katowicach

Kurs w Wiśle był dla

mnie bardzo ciekawym

doświadczeniem. Możli-

wość pracy z młodymi,

utalentowanymi gitarzy-

stami to zawsze ogromna

radość i inspiracja. Co

mnie cieszy najbardziej, to

obserwowanie postępu z dnia na dzień, który miał miejsce u każ-

dego. To naprawdę fascynujące. Jestem pełen podziwu dla posta-

wy tych młodych ludzi. Niezwykle inteligentni, pracowici

i kulturalni. Gospodarze kursu, Katarina i FranciszekWieczorkowie,

stworzyli niesamowitą, ciepłą atmosferę. Już zazdroszczę tym,

którzybędą tu namoimmiejscu za rok!

Łukasz Kuropaczewski
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