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Łukasz Krótki z Koszalina laureatem
konkursu grafiki komputerowej
Łukasz Krótki jest laureatem Międzyszkolnego
Konkursu Grafiki Komputerowej. - Na początku była to
tylko zabawa, z czasem stwierdziłem, że to zajęcie,
które może stać się moim sposobem na życie - mówi.

Łukasz Krótki w tym roku zdaje maturę. Jest uczniem
koszalińskiego "elektronika", a w wolnych chwilach
zajmuje się grafiką komputerową i muzyką. Niedawno
został laureatem Międzyszkolnego Konkursu Grafiki
Komputerowej, który organizowała jego szkoła - Zespół
Szkół nr 9.

- Grafiką interesuję się od trzech lat - opowiada Łukasz. Wykonuje swoje prace w technice
2D. Jest autorem plakatów, znaków logo dla firm, okładek książek. Jego dziełem były m.in.
rozpoznawane w całym regionie plakaty promujące imprezę samochodową, która odbyła się
w Bagiczu.

- Robię swoje prace przede wszystkim dla znajomych - wyjaśnia. - Chociaż ostatnio
zaczynają się do mnie zgłaszać firmy, które zamawiają u mnie różne produkty. 
Prace Łukasza można obejrzeć na stronie www.lukaszkrotki.pl . Oprócz tworzenia grafiki
znajduje także czas na muzykę. Kiedyś grał na keyboardzie, teraz całą uwagę skupił na rapie.
Razem z kolegami założyli zespół "Jeden siedem klin". Grupę tworzą: Mateusz SHERD
Szpura, Marcin LOCZY Dominiczak, Wojciech KOMAN

Koman i oczywiście Łukasz KRÓTKI Krótki. Skąd nazwa zespołu? - Jeden siedem dlatego,
że wszyscy uczyliśmy się w Szkole Podstawowej nr 17 - wyjaśnia Łukasz. - Mieszkaliśmy na
tym samym osiedlu, razem bawiliśmy się, graliśmy w piłkę. Klin - to skrót od Koszalina, bo to
przecież nasze miasto.

W podkoszalińskim Konikowie założyli swoje studio nagrań "12 cali". Tam spotykają
się, nagrywają, spędzają każdą wolną chwilę. Ich utwory można znaleźć na Facebooku.
Teksty i podkłady muzyczne to wspólne dzieło, tworzenie muzyki mocno wspiera Mateusz
Szpura, który uczył się w koszalińskiej szkole muzycznej. Ich utwory mówią o tym, jak żyje się
młodym ludziom w blokowiskach.

- Jest tam nasza wizja świata, są testy o życiu w mieście, jest trochę polityki - opowiada
Łukasz. - Nasza pierwsza płyta "Vanitas" o marności nad marnościami i przemijaniu była
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Łukasz. - Nasza pierwsza płyta "Vanitas" o marności nad marnościami i przemijaniu była
dość przejmująca. Kolejne są w trochę innym stylu. Mamy kawałki bardziej agresywne, ale też
imprezowe, czy takie do posłuchania w samochodzie.

Zespół ma mnóstwo planów na przyszłość. Po remoncie studia, które muzycy urządzili w
domu jednego w kolegów, będą nagrywać kolejne utwory i udostępniać swoje studio innym
grupom (grającym muzykę od heavy metalu po rap).

Płyt zespołu nie można kupić w sklepach. - Wydanie płyty za dużo kosztuje, nie stać nas na to
- twierdzi Łukasz. - Jeśli ktoś poprosi, przesyłamy nasze utwory. Zarabianie ma muzyce? To
nie dla mnie, bo jeśli ktoś chce zarabiać, to wtedy robi się komercję. Na życie chciałbym
zarabiać grafiką komputerową.

Czytaj też> Koszalin> Jak wykorzystać Internet do szukania zatrudnienia
 

Najbliższe plany? Matura, po niej studia na grafice w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych
w Poznaniu, gdzie będzie musiał zdać dodatkowy egzamin z rysunku. A co z dziewczynami? -
Jestem singlem - śmieje się. - Ale wszystko przede mną. 
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