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Zlati violinski ključ – FILIP LUKA BUTINAR, kitara GŠ Piran
Filip letos zaključuje 5. razred kitare, a so dosežki, ki jih je nanizal v
dosedanjih letih šolanja na Glasbeni šoli Koper - podružnica Piran, res
izjemni.
Že v prvem razredu kitare je svojim letom navkljub kazal velik interes,
zagnanost in umetniško sposobnost, kar je z leti samo še nadgrajeval.
Po dveh mesecih učenja se je udeležil prvega mojstrskega tečaja s
priznano kitarsko pedagoginjo Tatiano Stachak iz Poljske, kar ga je še
dodatno motiviralo za igranje kitare. Njegovo hitro dojemanje glasbe,
tehnično izpopolnjevanje pri igranju in želja po doseganju višjih ciljev
so ga pripeljali do številnih šolskih in izvenšolskih nastopov.
Filipova motiviranost se je pokazala tudi v trenutku, ko smo se morali
spopasti z izredno situacijo šolanja na daljavo. Vzel jo je kot izziv in v
vadenje vložil še več svojega časa, kar se je v lanskem šolskem letu tudi
obrestovalo.
Udeležil se je svojih prvih tekmovanj; prvi dve sta potekali v spletni
obliki. V maju 2021 je na 12. mednarodnem tekmovanju »Città degli
Imperiali« v svoji kategoriji osvojil 1. nagrado, prav tako se je odlično
odrezal na 6. mednarodnem kitarskem tekmovanju »Giovani musicisti
- Diapason D'oro« 2021, kjer si je priigral 1. nagrado. Uspeha sta mu
dala še dodaten zagon pri državnem tekmovanju Temsig, kjer je
resnično zablestel, saj je v 1.a kategoriji s 100 točkami osvojil 1.
nagrado. Prejel je še posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe,
posebno priznanje za 100 točk in posebno priznanje za najboljšo
izvedbo skladbe slovenskega skladatelja.
Lansko poletje se je prvič udeležil Poletne kitarske ustvarjalnice in
tako izkusil tudi igranje v kitarskem orkestru, kar ga je močno
navdušilo. V začetku letošnjega šolskega leta je svoje znanje
izpopolnjeval pri prof. Josuéju Gutiérrezu v okviru festivala Kitarika.
Pred meseci je opravil tudi svoj prvi intervju in studijsko snemanje
skladbe na Radiu Koper za oddajo Glasbeni abonma v rubriki
Primorski glasbeni talenti. Filip se tudi kot poslušalec zelo rad udeleži
kitarskih koncertov, saj pravi, da ga ti navdihujejo in mu pokažejo, kaj
vse lahko ponudi tako intimen istrument, kot je kitara. V minulih dneh
je nanizal še en izjemen uspeh, in sicer je na 7. mednarodnem
kitarskem tekmovanju »Giovani musicisti - Diapason d'oro« 2022, ki je
potekalo v spletni obliki, osvojil 1. absolutno nagrado in postal
zmagovalec v svoji kategoriji.

A Filip ni le glasbenik, njegova velika ljubezen je poleg kitare tudi
jadranje. Z zagnanostjo in trudom se je v dobrem letu dni uspel uvrstiti
v državno reprezentanco v razredu optimist.
Filip verjame, da lahko z dobro voljo, kančkom sreče, predvsem pa z
veliko dela, dosežeš prav vse. Njegova stalna sopotnika sta optimizem
in dobrovoljnost.
Želim mu še veliko dobrega vetra v jadra, tako v glasbi kot na morju.
Za izjemno predanost in dosežke, ki jih Filip Luka Butinar ob izredni
podpori staršev žanje s svojim talentom in zagnanostjo, mu Glasbena
šola Koper – podružnica Piran v šolskem letu 2021/22 podeljuje zlati
violinski ključ.
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