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Gitara w krainie czarów.
Summer Guitar Festival 2021 w Krzyżowej
Krzysztof Bartosik
Krzyżowa w 2021 roku była jedyna w swoim rodzaju – dawała nadzieję na powrót do normalności po długim okresie społecznego dystansu. Pandemia i towarzysząca jej wielomiesięczna izolacja uwydatniły jednak w ludziach pewne uśpione indywidualne cechy charakteru
i sposobu bycia.
Uczestnicy, odzwyczajeni od regularnych interakcji
z innymi, stali się mniej wrażliwi na filtry społeczne
i w konsekwencji bardziej bezkompromisowi, wyraziści. Te zmiany padły na podatny grunt swobodnej
i życzliwej atmosfery kursu, która sprzyja wszelkim
przejawom indywidualizmu, ośmiela uczestników
i z założenia promuje rozmaite formy artystycznej ekspresji, niezależnie od gatunku czy stylistyki. Można
więc postawić tezę, że tegoroczny Summer Guitar Festival był wydarzeniem pełnym kontrastów, wyrazistych osobowości i różnobarwnych temperamentów.
Niezmienny natomiast pozostał element, który jest
wizytówką festiwalu od samego początku – piękno towarzyszącej mu przyrody. Kompleks pałacowy będący
wspólnym domem dla uczestników, otaczają idylliczne
krajobrazy dolnośląskiej wsi. Pola zbóż w ciepłym
świetle wieczoru czy łagodny szum okolicznych lasów
są stałymi i szczególnymi towarzyszami warsztatów.
Wyjątkowy nastrój tego miejsca subtelnie ukryty
w harmonii otaczającej go przestrzeni, pozwala odpocząć od pułapek codzienności, zdystansować się, uporządkować myśli. W Krzyżowej wszystko jest prostsze,
a niemożliwe zwyczajnie nie istnieje.
Organizatorem Summer Guitar Festival jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Dyrektorem artystycznym odpowiadającym za kwestie merytoryczne,
charakter i muzyczny kształt imprezy jest, niezmiennie
przez dwadzieścia jeden edycji, jej pomysłodawca
i twórca – Krzysztof Pełech.
Przez lata festiwal wypracował coś na kształt rytmu
dnia – stałego schematu, który określa porządek zajęć.
Po śniadaniu rozpoczynają się zajęcia grupowe.
Uczestnik ma możliwość wejścia w dwie zupełnie różne przestrzenie. Warsztaty z muzyki rozrywkowej prowadzone przez Magdalenę Czwojdę gromadzą głównie pasjonatów gitary elektrycznej i akustycznej, którzy pogłębiają wiedzę na temat improwizacji, harmonii
jazzowej czy struktur szeroko rozumianej muzyki wywodzącej się z bluesa. W tym roku grupa wzięła
na warsztat utwór So What Milesa Davisa, dyskutując
na temat jego budowy i improwizując.
Po skończonych zajęciach z rozrywki rozpoczyna

pracę prowadzona przez Roberta Hornę orkiestra gitarowa. Uczestnicy w czasie całych warsztatów przygotowują zaaranżowane przez wykładowcę perełki muzyki klasycznej i filmowej. Te zajęcia z kolei zdominowane są przez gitarzystów klasycznych, którzy pewniej
niż w improwizacji, czują się w konkretnych wytycznych zapisu nutowego. Tegoroczna orkiestra zagrała
Milongę del Ángel Astora Piazzolli, a także muzykę z filmu Indiana Jones. Obie grupy co roku prezentują owoce swojej pracy podczas koncertu finałowego w ostatnim dniu kursu.
Kolejnym stałym elementem Summer Guitar Festival są lekcje mistrzowskie prowadzone przez wykładowców z kraju (w tym roku byli to: Magdalena Czwojda, Krzysztof Pełech, Robert Horna, Marek Pasieczny,
Piotr Restecki) i zza granicy (Petra Poláčková, Dimitris
Kotronakis, Yorgos Bechlivanoglou). Wielobarwność
stylów i gatunków muzycznych, które można pod ich
przewodnictwem zgłębić, jest kolejnym fundamentalnym założeniem imprezy. Mamy zatem pełną gamę
możliwości do wyboru: od tradycyjnej klasycznej muzyki gitarowej, przez klasyczną muzykę współczesną,
fingerstyle, blues, jazz, funk, aż po muzykę latynoamerykańską czy flamenco.
Popołudnia są zazwyczaj czasem spędzanym towarzysko. Uczestnicy wspólnie muzykują, uczą się
czy zwyczajnie leniuchują, pijąc kawę przy kawiarnianych stolikach. W tym roku szczególnie rzucało się
w oczy, jak bardzo cieszyli się swoją obecnością po miesiącach izolacji. Ten swobodny charakter jest czymś,
co wyróżnia Krzyżową na tle innych festiwali tego typu.
Granica pomiędzy uczestnikami i wykładowcami ulega
zatarciu, co z kolei otwiera obie strony na nowe doświadczenia i inspiruje do dalszych poszukiwań.
Co roku dziesiątki muzyków spotykają się tu, wymieniają doświadczenia i grają razem, nie zwracając uwagi
na poziom zaawansowania, preferowane gatunki muzyczne czy wykształcenie. Wzajemne zrozumienie i szacunek to tajemnica sukcesu Krzyżowej, która daje narzędzia do kompleksowego i intensywnego rozwoju
bez wywierania presji i wtłaczania uczestników
w sztywne, archaiczne ramy pojęciowe.

Uczestnicy i wykładowcy festiwalu w Krzyżowej

Przez lata ukształtowało się tu coś na kształt „rodziny” tworzonej przez grupę ludzi, która przyjeżdża
co roku. Jest to paczka znajomych, którzy z biegiem lat
zakończyli edukację, zmienili stan cywilny czy nawet
przestali grać na gitarze, a niezmiennie wracają,
aby poczuć magię tego miejsca.
Każdy dzień Summer Guitar Festival 2021 wieńczyło
wydarzenie sceniczne. Jak wspomniano we wstępie,
dodatkowym elementem uatrakcyjniającym koncerty
był ich zróżnicowany charakter. Nastrojowy, pełen uroku koncert duetu Pełech&Horna kontrastował z szaleńczą muzyczną eksplozją Piotra „Restka” Resteckiego. Delikatny i bardzo klasyczny program Petry Poláčkovej równoważył ludową energię greckich tańców
duetu Dimitrisa Kotronakisa i Yorgosa Bechlivanoglou.
Podczas tegorocznej edycji odbyły się aż dwa konkursy. Pierwszy z nich przeznaczony dla gitarzystów
klasycznych zgromadził uczniów szkół muzycznych
II stopnia i studentów. Nagrodę główną – gitarę Martinez Crossover MP14 RS Artist – ufundowała firma Interton Classic. Instrument zdobył Mikołaj Kościelak
z OSM II st. im. M. Karłowicza w Poznaniu, wykonując
Fugę z sonaty skrzypcowej nr 1 BWV 1001 Jana Sebastiana Bacha oraz Anamnesis Marka Pasiecznego. Drugi
konkurs, przeznaczony dla gitarzystów akustycznych,
pozwolił publiczności poznać szeroki wachlarz gatunków i technik muzyki rozrywkowej – głównie fingerstyle.
Konkurs i gitarę Takamine P2DC ufundowaną przez
Krzysztofa Klejnowskiego z firmy ZIBI wygrał samouk –
Wojciech Andrzejewski, prezentując utwory: Angelina
i Traveling Clothes Tommy’ego Emmanuela, a także gitarową aranżację piosenki Day Tripper z repertuaru
The Beatles.
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Festiwal, jak co roku, dopełniały odbywające się
równolegle warsztaty tańca flamenco prowadzone
przez Agatę Teodorczyk. Uderzenia obcasów i agresywne rasgueado dobiegające z sali prób dodatkowo
potęgowały gitarowy klimat całej imprezy. Tradycyjnie
kompleks pałacowy w Krzyżowej odwiedzili również Mirosław i Dorota Kaczorowscy, prezentując instrumenty
i akcesoria sponsora konkursu – firmy Interton Classic.
W tym roku festiwal oferował także nutkę rywalizacji
niezwiązanej z muzyką. W ramach imprezy odbyły się
dwa kontrastujące ze sobą wydarzenia. Pierwszym z nich
był turniej tenisa stołowego. Ten niepozorny sport wydobył z gardeł kibiców ilość decybeli dorównującą silnikowi
odrzutowca. Emocje były ogromne i pomimo powtarzanych zapewnień, że „przecież to tylko zabawa” wola walki
zawodników była wręcz namacalna. W rywalizacji zwyciężyła jedyna (!) startująca w turnieju kobieta – Barbara
Pełech.
Drugim wydarzeniem niemuzycznym był turniej szachowy. Tutaj z kolei każdy najmniejszy szmer mógł zaburzyć tok myślenia zawodników. Kibice zerkali na kolejne posunięcia, szeptem wymieniając spostrzeżenia,
podczas gdy pasjonaci gry królewskiej w skupieniu i napięciu rozgrywali kolejne partie. Ilość chętnych wymusiła rozciągnięcie zawodów na dwa dni, podczas których
dzięki zaskakującym zwrotom akcji, do samego końca
rezultat rywalizacji pozostawał tajemnicą. Ostatecznie,
po zaciętej dogrywce, w turnieju zwyciężył autor czytanego przez Państwa artykułu.
Wszystko co dobre jednak kiedyś się kończy. Po intensywnych 10 dniach bogatsi o nowe umiejętności,
wiedzę i całe mnóstwo wspomnień uczestnicy z wypiekami na twarzach wrócili do rzeczywistości. Spotkamy
się w tym pięknym miejscu za rok. Do zobaczenia! �
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