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 Jubileusz w Olsztynie
Z Adamem Giską – dyrektorem artystycznym Festiwalu Gitarowego Joaquína Rodrigo w Olsztynie 
– rozmawia Wojciech Gurgul.

Jak rozpoczęła się historia festiwalu w Olsztynie?
Pod koniec studiów przyjechałem do Olsztyna, gdzie 

podjąłem pracę w tutejszej Państwowej Szkole Muzycz-
nej. Pracował tu Henryk Szukiewicz – kolega, którego 
poznałem kilka lat wcześniej na kursie w Szczawnie-
-Zdroju – pasjonat gitary klasycznej. Kiedy spotykaliśmy 
się, często w naszych rozmowach przewijał się temat 
gitary, festiwali, kursów, konkursów. Doszliśmy do mo-
mentu, w którym zdecydowaliśmy się zorganizować 
kurs w Olsztynie, a że dyrektor szkoły przyjął ten pomysł 
z pełną aprobatą, sprawy potoczyły się dynamicznie. 
W 2004 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję kursu, 
w którym udział wzięło 32 gitarzystów z Polski, głównie 
uczniów szkół muzycznych I i II stopnia. Kadrę kursu 
tworzyli trzej znani gitarzyści: Krzysztof Pełech, Le-
szek Potasiński i Dariusz Domański. Taki był początek. 
 
Jak rozwijała się idea kursu?

Już podczas drugiej edycji kursu okazało się, że wzrasta 
zainteresowanie imprezą, a w rozmowach z uczestnikami 
i wykładowcami przewijał się systematycznie temat roz-
szerzenia formuły imprezy o konkurs. Międzynarodowy 
wymiar kursu i konkursu zaistniał poniekąd samoistnie, 
gdyż zaczęły interesować się nami zagraniczne środowiska 
gitarzystów i deklarować chęć udziału. Odpowiedzieliśmy 
więc na tę potrzebę.

 
Festiwal w Olsztynie jest już wydarzeniem o ugrun-
towanej renomie – koncertowali tutaj m.in. Carlo 
Marchione, Duo Melis, Máximo Diego Pujol, Pavel 
Steidl czy Aniello Desiderio, a nagrody w konkursie 
zdobywali m.in. Marko Topchiy, Shin-Ichiro Tokunaga, 
Duo Joncol czy Duo Kitharsis. Jak festiwal odbierany 
jest za granicą?

Spotykamy się z bardzo pozytywnymi komentarzami ze 

strony uczestników, obserwatorów i melomanów, którzy 
pilnie śledzą nasze poczynania. Otrzymujemy maile z naj-
dalszych zakątków globu z podziękowaniami, pytaniami 
o kolejne edycje, co pozwala myśleć, że gitarzyści uznają 
nasz festiwal za wartościowy, godny uwagi i tego, by w nim 
uczestniczyć.

 
Który koncert ze wszystkich dziewięciu edycji najbar-
dziej zapadł Panu w pamięć?

Muszę przyznać, że większość koncertów była na-
prawdę zachwycająca. Jeśli mam wskazać ten jeden, to 
występ Duo Melis podczas IV edycji kursu i konkursu – ocza-
rowali publiczność perfekcją, błyskotliwością i ogromną 
siłą przekazu!

fot. z archiwum Adama Giski
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Od tegorocznej edycji zmieniła się nazwa festiwalu.  
Z czego wynika ta zmiana i co ze sobą niesie? 

Myśląc o kolejnych edycjach imprezy, zastanawiałem 
się w jakim kierunku powinniśmy zmierzać, szukałem 
jakiegoś wyraźnego sygnału. Dotychczasowa nazwa: 
Międzynarodowy Kurs i Konkurs Gitarowy w Olsztynie  
była dość techniczna i nie do końca przystawała do 
całokształtu wydarzenia, które stało się wielowątkowe 
i nabrało głębszego charakteru. 

Dwa lata temu zrodził się pomysł, by festiwal dedy-
kować Joaquínowi Rodrigo – jednemu z najbardziej ce-
nionych w świecie gitary 
kompozytorów. Obrawszy 
ten kierunek nawiązałem 
kontakt z Cecilią Rodrigo  
– córką kompozytora, która 
z całego serca poparła tę 
koncepcję i zapewniła, że 
z przyjemnością odwiedzi 
nas podczas X edycji fe-
stiwalu. Pomysł spodobał  
się również Ambasado-
rowi Królestwa Hiszpanii, 
Panu Martínezowi, który 
objął festiwal honorowym 
patronatem. 

Dziś możemy powie-
dzieć, że szczególnym 
wydarzeniem festiwalu 
będzie koncert symfoniczny otwierający festiwal, podczas 
którego usłyszymy dwa, chyba największe dzieła Rodrigo 
na gitarę i orkiestrę: Fantasía para un gentilhombre oraz 
Concierto de Aranjuez. 

Specjalnym akcentem jest też program Między-
narodowego Konkursu Gitarowego (który jest częścią  
festiwalu), z wymogiem wykonania kompozycji Rodrigo  
jako utworu obowiązkowego. Pani Cecilia Rodrigo 
wygłosi wykład o swoim ojcu, co niewątpliwie będzie  
niezwykle ciekawym wydarzeniem festiwalu.

 
Od kilku edycji, podczas festiwalowych koncer-
tów, odbywają się premiery nowych, zamówio-
nych specjalnie na festiwal kompozycji na gitarę 
i orkiestrę (m.in. Koncert „Auri” Adama Kosewskiego, 
BitterSweet Daniela Nosewicza czy Fantaisie en  
hommage à Frédéric Chopin Marka Pasiecznego). 
Skąd wziął się ten pomysł i czy w tym roku również  
możemy liczyć na nowy koncert na gitarę?

My, gitarzyści dobrze wiemy, że kompozytor-
ski dorobek gitarowy na świecie jest dość skromny  
wobec potrzeb czy w porównaniu do innych instru-
mentów. W Olsztynie wytworzyła się możliwość  
bliskiej współpracy z Filharmonią Warmińsko-Mazurską 
i chcąc wykorzystać ten fakt, w 2008 roku podjęliśmy dosyć  
ambitne kroki zamówienia kompozycji na gitarę  
i orkiestrę u Marka Pasiecznego, a że z Markiem znam  

się od lat (skończyliśmy tę samą szkołę muzyczną w Za-
mościu), nasza propozycja spotkała się z pełnym zaufa- 
niem z jego strony. Tak zrodziła się pierwsza kompozycja  
napisana na zamówienie festiwalu: The Festival Concerto 
for Two. Na prośbę Marka, podjąłem się wykonania  
koncertu w duecie z nim, co było logistycznie dość 
ryzykownym zabiegiem, ze względu na jego pobyt  
za granicą i moje zaangażowanie organizacyjne. 

Dyrygent, orkiestra i melomani bardzo pozytywnie 
przyjęli prawykonanie, co zachęciło nas do kontynuowania 
takiej formy.

W tym roku ze względu na nową formułę festiwalu 
wyjątkowo nie zamówiliśmy kompozycji i skupiliśmy się 
na największych dziełach Joaquína Rodrigo.

 
Jakie jeszcze atrakcje czekają nas w tym roku w Olsz-
tynie?

Niewątpliwie szczególnym momentem festiwalu jest 
Międzynarodowy Konkurs Gitarowy, który daje młodym 
artystom niezwykłą przestrzeń do promocji kunsztu 
wykonawczego. Historia pokazuje, że wszyscy zdo-
bywcy Grand Prix olsztyńskiego konkursu to dziś osoby 
o bardzo wysokiej pozycji artystycznej, radzące sobie na 
rynku muzycznym, nagrywające płyty, grające koncerty  
na całym świecie – co niezwykle cieszy!

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia przy organi-
zacji tegorocznej edycji festiwalu!

***

Podczas tegorocznego Festiwalu Gitarowego Joaquína 
Rodrigo w Olsztynie, który odbędzie się w dniach  
od 26 czerwca do 3 lipca 2016 roku, wśród zaproszonych 
gości znajdą się m.in. Cecilia Rodrigo, Marcin Dylla, Duo 
Melis, Łukasz Kuropaczewski, Duo Kitharsis, Marek Zieliń-
ski oraz Piotr Sułkowski. Więcej informacji pod adresem  
www.gitara.olsztyn.pl.

fot. z archiwum Adama Giski     Adam Giska i Marek Pasieczny z towarzyszeniem orkiestry Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej


