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chem. To bardzo wa2ne! Zaniedbanie tej

zasady powoduje,2e gramy za wszelk4

ceng szybko,,,2eby jako§ brzmialo', ruchy
obu rqk s4 niepewne i tej niepewno6ci
sig uczymy. Inne czqste grzechy to brak
precyzji rytmicznej, napigte ramiona (lub

lokieö lub nadgarstek), niechlujny dlwigk.

fe6li mamy w lewej rqce nowy nietypowy
chwyt, warto sig zastanowiö od pocz4tku
nad palcowaniem, a nie zgadywaö - to
znaczna oszczqdno6ö czasu! Przerwy na
zastanowienie mogq byö wyraLne - waz-
ne,2eby narczyö sig rozlriniaö rqkg w
trakcie gry, bez opttszczania z gryfu. W
tym wla6nie momencie moZe pom6c pa-
trzenie na rgce. Glowa wgdruje tam gdzie

trzeba - taz nalewo,raz rraprawo,raz
w nuty - jak na meczu pingponga. Para-

doksalnie, im wigcej czasu po6wiqcimy na
pocz4tku pracy na §wiadome, dokladne
ruchy, tym szybciej dojdziemy do auto-
maly cznej, b e zw zrokowej wprawy.

MIT 3: TYLKO GITARA,,BEZ KRO-
PEK" JEST PROFESJONALNA.

Bardzo ryzykowne twierdzenie, a sly-
szy siq je nawet od student6w akademii.

,,Kropki" to oznaczenia progöw, zazwyczaj
na progu 5,7 ,9 i l2.Rzecz w tym, 2e tylko

czgiö gitar (i to niekoniecznie najdroisza)
ma fabryczne,,kropki'i W razie ich braku
gitarzy§ci bezceremonialnie naklejaj4 na
gryf rö2ne samoprzylepne dziwol4gi. Inni
protestuj4 wtedy, ze to nieprofesjonalne.
Kto ma racjq?

Zgodnie z przyslowiem,,ty jeste6 jak
zdrowie", to co nam daje wzrok w graniu,
doceniamy dopiero, gdy zamkniemy oczy.

Chodzi bowiem przed wszystkim o orien-
tacjE pionow4 i poziom4 (,,g6ra -döl" i
,,1ewo-prawo"). Ta pierwsza pomaga nam

Wcatö odleglo6ö miqdzy strunami, czyli
na przyklad odröznii strung trzeciq od
czwartej (pamiqtacie, jak na poczqtku
mylil siq a-moll z E-durem?). Lewa rgka
do6ö szybko sig tego rczy.Prawa- takze,
choi inaczej cnt)emy odleglo66 je6li gramy
technik4 palcow4, a inaczej - gdy kostk4 .

Orientacja pozioma natomiast - to wyczu-
cie odlegloSci miqdzy progami.

Dojrzali gitarzy§ci (mo2na takim sig

staö nawet po roku nauki!) orientacjE
pionow4 rr,a) 4 za:utomaty zowanq, dlate go

nie musz4 vrykzywiaö glowy ani przechy-
laö gitary, zeby gapiö sig na wszystkie sze6ö

strun. Poziom4 natomiast monitoruj4 na
bieir.4co - wzrokiem. I tu dochodzimy do
sedna-

Wzrok najlepiej wspomaga zmiany
pozycji, a na gitarze jest to podw6jnie
trudne. Skrzypek ma do pokonania
tak male odleglo6ci, ze i tak decydu-
j4ce znaczenie ma pamigö sluchowa
i manualna. Z kolei fortepian ma
röwne odlegloSci migdzy klawiszami.
Znajomy niewidomy pianista twierdzi,
ie wystarczy mu pierwszy klawisz, a

reszta klawiatury mu,,nie uciekniel
czyli bardzo precyzyjne je) wyobra2enie
daje mu bezblqdn4 orientacjq poziom4.
Podobnie zreszt4 dziala bezwzrokowe
pisanie na komputerze czy maszynie.
Gitarzysta natomiast ma do pokonania
odleglodci du2e i nieröwne,w czym
najbardziej jest podobny do wiolon-
czelisty. Osoby upieraj 4ce sig przy bez-
kropkowym graniu czqsto nieoczekiwa-
nie myl4 siq w zmianachpozycji,szcze-
g6lnie wysokich. Dlatego, 2e utknqly
w polowie drogi - ich pogl4d zakan:je
im korzystaö z kropek jako pomocy
dla wzroku, a same nie wytwiczyly
jeszcze orientacji poziomej bezwzroko-
wej. B4dZmy wiqc konsekwentni. I na
zakortczenie dobra rada Pepe Romero

,,przy przenoszeniu rgki mySl o celu, nie
o ruchu".

Krzysztof Cyran
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Kciuk jest palcem przeciwstawnym w
stosunku do pozostalych czterech. Glöw-
nym zadaniem kciuka lewej rEki gitarzysty
jest wspomaganie palc6w oraz kontrola
nad odpowiedniq silq przyciskania strun.
M niej do§wiad czeni gitarzy!;ci, chcqc unik-
nqö nieestetyc zny ch pr zy dfui9k6w, u2ywa-
j4 niepotrzebnie nadmiernej sity. Z jednej
strony naciskaj 4 struny maksymalnie
mocno palcami, z drugiej - silnie podpie-
raj4 calo6i kciukiem, na zasadzie imadla.
Pamiqtajmy jednah Z€ nasze miqSnie nie sq

ze stali i rnajq ograniczone :rnoäiwo§ci.r'Teri
sposöb gry moZe prowadziö do ich szyb-
kiego nadwerqLenia,a böl jest nahrralnym
ostrzeäeniem, ze wymagamy od nich zbyt
wlel€.
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nawet pojedynczy dlwigk mozemy uzyskaö
z takim samym efektem, tracqc wiEcej lub
mniej cennej, ograniczonej energii. Co-
kolwiek gramy musi byö wykonywane z
jak najmniejszym wysilkiem. Je6li tak nie
jest to tracimy energig, ktörej juz po chwili
zabraknie do gry.

Umo2liwi nam to §lko prawidlowy
uklad rEki przedstawiony na fot.l. Dlori
nie przywiera do gryfu, ale pozostaje w

pewnym zawieszeniu. Kciuk nie wystaje
poza gryf ale jest swobodnie oparty ztyht,
na wysokodci miedzy wskazujqcym a 6rod-
kowym palcem (poröwnaj fot.5 i 6). Tak
ustawiona rqka ma peln4 swobodq ruchu
a nacisk palcdw i kciuka mo2e byö odpo-
wiednio przez nas kontrolowany. Fot.2
przedstawia z kolei blgdny uklad rEki, nie
daj4cy nam wigkszych szans na dobr4 grE.
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Palce lewej rgki powinny zawsze,w
ka2dym momencie gry naciskaö struny
najlLej jak tylko to mo2liwe. Stawiajmy pal-
ce przy samym progu. To optymalne miej-
sce, w kt6rym przy minimalnym wysitku
uzyskamy maksymalny efekt, tzn. pelny, nie
brzqcz4cy dZwigk. Zamieszczone ilustracje
przedstawiaj4 bardziej (fot.3) i mniej (fot.4)
efeklwny spos6b ustawiania palc6w.

Kciuk nie mabra( calej pracy na siebie, tylko nieutacznle wspomagaö palce.Zawwazmy, 2e do pewnego stopnia mo2liwa jest gra nawet
bez podpierania kciukiem, tzn. oddalaj4c go od gr/u.

, Ab;.nasze mig§nie mogly efektywnie pracowaö, nastgpstwem ka2dego ich wysilku musi byd odpo crpek Nalezy wykorzystywaö kaäd4,
neweL&n)mßielsza otazjE do rszlvLaiema.mig§ni:,rTakim mornenteffi moäe byö rrp. zmiana akordu: |eszcze lepiej nadaj4 oig do tego zmiany
poZy.cii, Kciuk,konieeznje odsuwairny wtedy od gryfir, rozluäniaj4c cal4 rgkg a w szczeg6lnodci nadgarstek: ,, , ' ,

19-20 lutego 2005 w Gdaf sku
odbylo sig Vl Spotkanie
Metodyczne Gitarzyst6w. Tematem
gl6wnym imprezy byla,,podstawa
progra mowa ksztalcen ia gitarzyst6w
w praktyce szkolnej". Podczas
Spotkari odbyty sie popisy uczniöw
zakwalifikowanych do udzialu w
imprezie, wyklady, Iekcje pokazowe,
konsultacje - spotkanie pedagog6ry
fi nalowy koncert uczniöw
wyrö2nionych przez komisje oraz
recita! Tomasza Zawieruchy.
W konkursie wziqli udzial soli§ci
i zespoly (szkoly muzyczne
I i Il st.). Organizatorami i
wsp6lorganizatorami byli:
Stowarzyszenie Gitariada, Akademia
Muzyczna im. S. Moniuszki w
Gdarisku, 096lnoksztalcqca Szkola
Muzyczna I i ll Stopnia w Gdalisku,
Centru m Edu kacji Artys§cznej.
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Metodyczne Spotkania
Gitarzystow w Gdansku

Po przesluchaniu zgloszonych solistdw i
zespolöw |ury pod przewodnictwem:

st. wykl. Bo2eny Szull-Talar i prof. zw.
Anny Prabuckiej -Firlej

w skladzie: Dariusz Domariski, Zbi-
gniew Dubiella, Emilia Majewska, |an
Paterek, Krrysztof Sperski, Tomasz Zawie-
rucha, postanowrlo przyztaö nastEpuj4ce
wyrö2nienia i miejsca:

W grupie uczniöw szkölmuzycznychl

st. dzial 6 letni: I miejsce - Szalaty Bianka
(ZPSM w Koszalinie, naucz. Wioletta Za-
tryb), II miejsce (ex aequo) - Kaämirkie-
wicz Srymon, PSM I st. w Gryficach, naucz.
Cezary Strokosz, Zaruycki Piotr, ZPSM w
Koszalinie, nau cz. Zbiegniew Dubiella, Bara-
nowski Piotr, PSM I st. w Olsztynie, naucz.
Adam Giska, III miejsce - Nowak Pawel,
ZPSM w Elblqgu, naucz. Malgorzata Piejdak,
Utnicki Pawel, PSM w Gryficach, naucz.
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