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Slynny angielski gitarzysta John Williams
zwröcil ostatnio owe zainteresowania w kie*
runku muzyki Afryki. Jego najnowsza plyta
The magic box. zawiera utwory inspirowane
etnicznE muzykq Kamerunu, Madagaskaru,
Zairu i Potudniowej Afryki. Nie on jeden po-
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szu,kuje, noWych
inSpiiäeji, Nalesli-
ra14lq w Gdafisku o
fascynräcji, rytma-
mi ,tych regindw
mÖWil , , Dlusän
Bö§,clanöviö.r Na
qmawianejr, plycie
mi§!{z,,gi!äryr gr,
solo;, r,ri dudc,ie z
Johnem,,Qheqidge ir,zr muzykarni igrajaoymi na
baslei !, in§lrumenlachr,pgtkusyjnych. Na 2ywo
z lE muzykE Williams pokazal sie 24 czerwca
w slavrrnej Wigmore Hall. Z Williamsem wy-
§iQpftrr,t4kier :gi1ärzy'stari,ir kornpozylof -Richard
Harvey. Plytg wydata w ubiegiym roku wy-
twörnia Sony Classical, tradycjnie wspötpra-
cuj4ca z Johnem Williamsem.
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Studia kontynuowala w Kopenhadze m.in. u

,:rtn6o!lä,r]ot§9nätiJqgnqcz- 'eSni§:r':brala lekc-
rrIäkiahr:rmi§irzdruu' jäklrMarco::§odiä$;r :,Lrli§ r Zea;
Hopknson Smith iJulian Bream. Czgsto kon-

: cefiUjer §olo'rii:.}ll rrdlleciier z rwiolone2eli§t4 Joha-
nem Krarupem.
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Premietowe nauranie 
-'Paganini
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"...Gitara, joh ry.adho ht&y irxtrument,
ulmaga ciqglej konsultncji i uymiary do§wiadu.eit... "

- Od wielu lat przeby-
wasz poza granicami na-
szego kraju. Ciqgle aktyw-
nie koncertujesz, kompo-
nujesz i opracowujesz
utwory na gitarg. Ostatnio
dokonate6 np. znakomi-
tych transkrypcji utwor6w
Chopina na gitarg. Opo-
wiedz, nad czym obecnie
pracujesz?

- Okres ostatnich kilku
latto okres szczegdlnie wy-
tg2onej pracy nad swojq
grq.Wiele uwagi po§wigcam
te2 komponowaniu, glöwnie
materialu szkoleniowego,
ktöry - jak narazie w moim
Srodowisku - jest coraz bardziej popularny i

chgtnie grywany. Z nieukrywanq namigtno-
§ciE dokonalem wielu transkrypcji utworöw
Chopina na gitarg. Wydaje mi sig, ze wyko-
rzystatem w nich cale swoje doSwiadczenie
jakie zebralem w swoim, pzecie2ju2niekröt-
kim, 2yciu artystycznym. Uwa2am, ze gt6w-
nie iego mazurki i walce sq bardzowdzigcz-
nym materialem do transkrypcji ze wzglgdu
na swojq kolorystykg ispecyficzne skale.

Jak juZ wspomnialem, okres ostatnich
kilku lat po6wigcilem jednak gtöwnie powa2-
nym studiom nad udoskonaleniem techniki gry
z kt6re1 nigdy tak naprawdg nie bytem do koh-
ca zadowolony. Zaowocowalo to w moim wy-
padku radykalnym wzrostem poziomu tech*
nicznego, ktöry to - nie ma co ukrywaÖ - jest
absolutnie nieodzowny w wykonywaniu mu-
zyki przez du2e ,,M". W tej chwili nie bgdzie-
my chyba wchodziö w szczegüy, choÖ bar-
dzo chgtnie podzielitbym sig nimi. Chciatbym
przynajmniej nadmieniö, 2ebardziej ni2 kie-

dykolwiek zwröcilem uwagg na aparat gry, na
ekonomig ruchu rqk i indywidualnych palcöw.

Powszechnym btgdem, przyktadowo, jest
moim zdaniem szukanie dobrego dZwig-
ku kosztem optymalnego uktadu prawej rgki
lub zbyt mocny, niekontrolowany nacisk pal-
c6w lewej rgki na struny.

- W pracy nad technikq stosujesz
swoje, nietypowe metody. Mo2esz je zdra-
dzlö?

- Nawet najgtpbsza analiza nie wystar-
cza, aby osiqgnqö techniczny sukces. Skon-
struowatem przyrzqd do Öwiczenia na miarg
swoich potrzeb iwyobra2eh (rodzaj deski z
naciqgnigtymi strunami, ktöry umozliwia mi
öwiczenie bez gitary, na przyklad podczas
oglqdania telewizji). Pomysl z pozoru wydaje
sig dziwny, ale - proszg mi wierzyÖ - Sred-
nio öwiczqc palcdwki 2 godziny dziennie na
lym przyrz4dzie w rocznym rozrachunku to

okoto 700 godzin! W ciagr
roku podwoilem prgc-
ko6ö uderzenia tirando.
lnnq ciekawostkq mo2e byö
lakl, 2e wprowadzitem do
akcji maly, dotychczas
bezuAleczny palec prawej

rpki. Uwa2am, 2e jest to
pelnowarto5ciowy palec,
ktorego eliminuje sig z
gry od samego poczqtku
naszej nauki, a szkoda...

Bardzo powaznie po-
traktowalem tez etiudy i in-
ne öwiczenia. Godne pole-
cenia sq cwiczenia Johna
Duarta "Guitarist's hands".
Du2o wynioste m le2 z pra-

cy nad Preludiami i Fugami we wszystkich
tonacjach lgora Rekhina.To §wietne kompo-
zy cje, klöre zatazem uczq obcowan ia z nie-
typowymi tonacjami, a gitara w tym niewiele
urqga fortepianowi.

-Technika iest wa2na, ale naiistotniej-
szy jest wyraz muzyczny,afiyzm w grze.
Twoja gra byla zawsze ceniona r6wnie2
ze wzglgdu na wysokie walory artystycz-
ne. Jakich rad udzielitby§ mlodym gita*
rzystom?

- Je6li chodzi o interpretacjg, ogölnie
rzeczbior4c, uwa2am, 2e gitarzy6ci - w po-
röwnaniu do innych instrumentalistöw - zbyt
czgsto i gnoruj qznaki pauz podawan e przez
kompozytora. Pauza jest dokladnie tak samo
istotnym wyra2eniem muzycznym jak nu-
ta. Gitara, jak rzadko ktöry instrument, wy-
maga ciqgrtej konsultacji i wymiany do6wiad-
czefi,dzigki ktörym na przestrzeni ostatnich
20 lat w Polsce poziom gry tak kolosalnie
wzrösl. Ale przeciez ten rozwöj sig jeszcze
nie zakofrczyt. Sumujqc nasze do5wiadcze-
nia wzbogacamy i ulatwiamy do6ö trudnq
przeciel sztukg gry na gitarze. Zawsze by-
lem dumny z tego, 2e gitarzy5ci stanowiq
osobnq, wspania{q rodzing. wzajemnie sig
wspierajqcq, gdzie nie ma mie.isca na zawiSÖ

i zazdro§ö. I mam nadziejg, 2e lak pozosta-
nie.

- W jednym z naibli2szych numer6w
naszego czasopisma rozpoczniesz cykl
warsztat6w dla gitarzyst6w. Jaka bgdzie
ich tematyka?

- Na poczqtek zaproponujg temat\'' =
dotyczAcA optymalnego ukladu prawei ':'
rd2norodnosci sposobÖw uderzania v'' s ---
ny i Sci§le zlymzwiqzany, wiecznie a. -= - .

problem ksztaftu paznokci. W nas:e;-,,::-
odcinkach bgdg pisalo sprawach, .(cr€ -,:.-
bardziei mnie ostatnio absorbujq i interesulq.


