
WAfiSZTATY

ferry Koenig - gitazfsta
i pedagog. Na stale mieszka
w Niemczech gdzie ucry gry
na gitüre, nagrywa w swoim
prywatnlm studio i koncertuie.
Laueat wielu konkus6w
polskich i zagrmicznych, m.in.
Konkursu RTV w Pupu w
1981 roku i w Belgradzie w
I 984. Dokonal wielu nagrai
telewizyinych i radiowych.
Wydal plytg CD, zawieraj4c4
m.in. nagrmia na Zywo,
zilejestrowme podeas
koncertu w Koszalinie-

Odpowiednio

dozowany w produkcji

diwiqku stosunek
paznokcia do opuszka

moie skutecznie

zmieni( nateienie
ton6w harmonicznych,

a tym samym barwe

diwiqku.
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DZwiqk sklada sig z cegielek
zwa,nych tonami. Decyduj4cym o
wysoko6ci dZwiqku jest najniiszy
- ton podstawowy. O barwie dZwiq-
ku decydujq wszystkie pozostale
- trw.vryisze harmoniczne czyli
alikwoty. Ich natqienie w riznych
instrumentach jest inne.

Dla prrykladu, dZwigk o do-
kladnie tej samej wysoko6ci np.

,,a"(male) zagrar,y La skrqrycach
brzmiinaczej niä na wiolonczeli.
Skrzypce bardziej eksponuj4 wy-
sokie tony harmoniczne w tym
dzwiEku na niekorzy6ö tych niskich.
Wiolonczela z kolei odwrotnie,
duZo lepiej reaguje na tony niskie
przy braku tych wysokich. Podob-
nie ma siQ sprawa z dfwiqkami
6piewanymi przez kobietg i m€U-

cryzne. Glos mgski charakteryzuj4
däwigki o wiEkszej dozie niskich
ton6w harmonicznych, kobiecy
za§ v'ryiszych. Barwy konkretnych
instrument6w s4 miqdzy innymi
dlatego r62ne poniewazw r62rry
spos6b reagujq na tony harmo-
niczne.

Gitarzysta mo2e ten fakt wyko-
rzy stai. Odpowiednio dozowany
w produkcji dZwiqku stosunek
paznokcia do opuszka mo2e sku-
tecznie zmienii natgienie tondw
harmonicznych a tym samym bar-
w9 d:iwiqku. Punktem wyjSciowym
powinien byö to stosunek 50/507o.

Zapewni to jako§ci dfwigku pelne
spekrum alikwotdw mo2liwych do
wydobycia przez jego instrument.
CzgSö opuszkowa dba o niskie i
Srednie tony, paznokieö z kolei o
Srednie i wysokie. Niestety, do6ö
powszechn4 tendencj4 jest uiy-
wanie zbyt du2ej ilo6ci paznokcia.

Dzwiqk staje siq zabardzo meta-
liczny,przez co traci sig to, co chyba
w gitarze klasycznej najcenniejsze,
a mianowicie jej glqbokie, soczFste

brzmienie).
Zmientajqc dodatkowo miejsce

uderzenia struny, a tak2e stosuj4c
odpowiednie technfü gry mo2emy
uzyskaö rozmaite barwy i brzmienia
przypominajqce konl<retne iastru-
menty.

lnstrumenty
smyczkowe

Pizzicato (wl.pizzare - szxpa()
to w instrumentach smyczkowych
technika polegaj4ca na szarpaniu
strun palcami w odr62nieniu od
arco poci4ganie smyczkiem. Odpo-
wiednio wytlumiaj4c stuuny gitary
otrzymujemy rodzaj dZwiqku do
zhtdzerrra przyp ominaj4cy pizzicato
smyczkowe. Wysokie dfwigki grane
na strunach wiolinowych to skrzyp-
ce,r.iäsze wiolinowe to altdwka,
basowe to wiolonczela a nawet
kontrabas.

Fot.l przedstawia gitarowe piz-
zicato. Szczeg6tn4 uwagg zwr6 ir:,ay

na prawidlowe tlumienie strun wio-
linowych. Rqkg powinni§my üozyö
na strunach blisko mostka (1-2 cm)
i to nie zbp uko6nie, w przeciwnym
razie mog4staö sig malo czytelne.
Pizzicato na strunach basowych jest
nieco latwiej sz e. Zagrajmy p orui-
szy temat boogie-wocigie. Czy2 nie
pralpomina on kontrabasu?

(przykt. 1)

Jerzy Koenig

Kolorystyka gry (r)

,,Gitara to mala orkiestra" a gitarzysta to jej dyrygent. To od nas zale2y w jak duiym stopniu
potrafimy wykorzystai ogromn4 palete koloröw moiliwych do wydobycia z gitary. Wiele z nich
moina prry odrobinie wyobraini traktowai jako konkretne instrumenty orkiestry, kt6rym
mo2emy przydziela( fra g menty naszych utwor6w.

Trochq o däwiqku
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Wiolonczela

Brzmienie wioloncze[ sku-
tecznie i-it rjS melodie grane na
basowych strunach gltary aurycre
odpowiednio ggstego wibrata mo2e

ten efekt dodatkowo wzmocniö.
Wiolonczela to bardzo pigkny i
bogaty brzmieniowo instrument.
Basowe struny gitary mog4 rdwnie
bogato i kolorowo brzmieö.Zalezy
to od sposobu uderzenia kciuka.
KaiLdy gitarzy sta wyksztalcil sw6j

indywidualny uklad rqki z odpo-
wiednio dopasowanym uto2eniem
kciuka. To sluszne, ale nie znaczy to,
2e musi byö ono zawsze jednakowe.

Zamiast standardowego uderzenia
(na o96l okolo I cm powierzchni
kciuka plus cz95ö odpowiednio
uksztaltowanego paznokcia) mo2na
chwilowo zmieniö jego uto2enie w
stosunku do strun uzyskujqc inne,
ciekawe brzmienia.

Fot.2 przedstawia kciuk od-
powiednio wyprostowany, a tabe
lekko przekrgcony, kt6ry uderza
strung cal4 swoj4 powierzchni4 z
calkowitym ominigciem paznokcia.
Uzyskany w ten sposöb däwiqk
cechuje migsista, ciemna (o du2ej

ilo6ci niskich alilcwotdw) barwa.

Fot. 3 z kolei ilustruje rodzaj
uderzenia paznokciem posta-
wionym na sztorc w stosunku do
struny, uderzaj4c jq cal4 swoj4
powierzchni4 po jego krawqdzi.
Takie uderzenie cechuje wyj4tkowo
mocny i gqsty dZwigk. Eksperymen-
tujmy bo warto. Niebagateln4 rolg
odgrywa oczywi6cie talide miejsce
uderzenia struny. Dobrym przyka-
dem z literatury na imitacjg wiolon-
czeli jest,,Romaflza en Imitaciön al.
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Violoncelld' A. Barriosa. Do takich
nalezy takie tak chEtnie grywane
Preludium Nr 1 H.V Lobosa.

lnstrumenty dqte

Sposdb wydobywania dfwigku
na instrumentach dgtych zdecy-
dowanie rö2ni sig od artykulacji
gitarowej. Trudno jest zatem möwiö
o naSladowaniu ich unikalnego
brzmienia. Niemniej jednak r62nice
w barwach tych instrument6w s4

do5ö uchwytne. Klarnet charakery-
zuje np. raczej ciemne zabarwienie
a tr4bkg jasne, metaliczne. Barwg
oboju widzialbym po§rodku itp.
Odcinek strun gitary migdry po-
cz4tkiem otworu rezonansowego a

podstawkiem reprezentuje wlaSnie

barwy od ciemnej do bardzo jasnej

i to nie tyko trry r6zne (sul tasto,

loco, ponticello). Je6li dodatko-
wo wykorzystamy odpowiednie
technfü uderzania struny to jeste-

§my w stanie wydobyö podobne
zrlLnicowanie barw jakie cechuje

zestaw instrument6w orkiestry.
Dalej zamieszczony rysunek jest

pr6bk4 takie go p o dzial,t. P r zy -

dzial konkretnych instrumentöw
kolejnym strefom jest oczywiScie

umowny. Na pewno lepiej dziala na
naszqwyobrai-niq ni2 np. podzial
na: ciemny, 6rednio-ciemny, jasny,

jeszcze jaSniejsry itp. Wa2ny jest

instrumentalny, orkiestrowy spos6b

my6lenia. Traktowanie w ten spos6b

instrumentu tak bogatego w kolory
jakim jest gitara moie ucryniö na-
sz4 grq niezwykle ciekaw4, bardzo
selektywn4 dla sluchacza. Pozwoli
to te2 unikn4ö malo sensownych
zmian barw w trakcie frazy cry
odrgbnego glosu. Konkretne my6li
m\zy czne p r zy dziel ane s4 p r ze cie i.

w orkiestrze - konkretnym instru-
mentom (ilustracja gl6wna str. 38).

Staccato (wl. odrl'waj4c) to
sposöb gry polegaj4cy na oddzie-
laniu od siebie dZwigkdw przez
skracanie czasu ich trwania aozaa-
czane kropk4 nad nut4. Podobnie
jak wibrato nalery do indywidual-
nych 6rodk6w wyra twykonawcy
i moim zdaniem powinni6my
stosowaö tE artFkulacjg czg§ciej,

nie tylko w oztaczonych miejscach
parqdury. Zalezrie od potrzeby
potrafi zmieniö nastr6j granych
fragment6w od bardzo lekkiego do
wrgcz drapie2nego.

Technicznie polega ono na
tlumieniu dZwigku natychmiast po
uderzeniu struny lekko zwalniaj4c
nacisk struny palcami lewej rgki, nie
trac4c jednak kontaktu ze strun4.
Tlumienie powinno byö wspoma-
gane (a w wypadku pustych strun
wyl4cznie) nastgpnym w kolejno6ci
uderzania palcem prawej rqki.

Staccato jest jednym z cha-
rakterystycznych sposob6w ar-
tykulacji fagotr. Zagr ajmy znany
temat E. Griega z su§ Peer Gynt
w odpowiedniej strefie struny cal4
powierzchni4 kciuka bez udzialu
paznokcia (przykJ.Z).

Imitacjg tr4bki ilustruje do5ö

dobrze fragmentz3 czg§ci Concier-
to de Aranjuez |. Rodrigo. Grany
dwoma palcami blisko podstawka
samym tylko paznokciem przypo-
mina brzmienie tr4bek u2ytych w
dialogu migdzy gltar4a orkiestr4.
Fot.4 przedstawia dla lepszej wi-
docznoSci ten rodzaj metalicznego
uderzenia tylko jednym palcem

(prcykJ.3 ifot.4)

Jeili wykorzystamy

odpowiednie techniki

uderzania strunyto
jeste§myu, stanie

wydoby( podobne

zr62nicowanie barw
jakie cechuje zestaw

instrument6w

orkiestry.
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Rysunek wskazujqcy

miejsca na gitaze, kt6re

odpowiadaj4 kolorystyce

poszczegdlnych

instrument6w dgt1rch.

tuba
kciuk bez paznokcia
tylko basowe struny

rÖg
apoyando
lub mocny kciuk

fagot
kciuk bez paznokcia

-LI

I

ro2ek
angae

L

oböj

lski

puzon

trqbka
§lko paznokieö

ra.

38 www.swiatgitary.com.pl o 2l2OO4



KOLORYSTYKA GRY WARSZTATY

Fla2olety (inaczej tony fletowe)
to wspomniane na pocz4tku czg6ci

skladowe dZwigku. Wydobywane z

instrumentöw smyczkowych b ar dzo
przypominaj4 delikatne brzmienie
fletu.

W naszej gitarowej orkiestrze,
mimo i;e brzmi4bardztej dzwon-
kowato, z pewno6ci4 pelni4 ro19

flet6w. Technicznie polegaj4 na
delikatnym skracaniu (lekkim
dotknigciu) struny tlumiqc tym
samym ton podstawowy oraz pozo-
stale tony harmoniczne. Najlepsze

rezultaty przynosi tlumienie wy-
prostowanym palcem 4lub I lewej
rqki. Po uzyskaniu oczekiwanego
tonu nale2y natychmiast odsun4ö
palec od struny.

P r zy flazoletach naturalnych
istotna jest odlegloSö miejsca tlu-
mienia od korica struny i co wa2ne

dotyczy to obu jej koricöw. W
praktyce jest to bardzo przydatne.
Fla2olet na 7 progu jest identyczny
z lym ta 19 poniewa2 odleglo6ö

struny migdry siodelkiem a7 pro-
giem jest identyczna jak migdzy L9

a podstawkiem. To samo dotyczy

progdw 5 i 24 (mimo i2 takiego nie
ma to istnieje miejsce, kt6re m6glby
zajmowat).

Je6li chodzi o praw4 rgkg to do-
bre rezultaty daje uderzenie strun
wiolinowych samym paznokciem
jak na fot.4. Struny basowe nato-
miast dobrze jest uderzaö kciukiem
jak na fot.S, co poa,voli unikn4ö
nieprryjemnych przydZwigk6w
spowodowanych skrobaniem pa-
znokcia o strunQ.

Szczegilnie przydatne s4 w
praktyce fla2olety sztuczne, ktdre
niezmiernie rozszerzajqskalq gita-
ry. Powstajq na wskutek dzielenia

struny na polowg uzyskuj4c tony o
oktawg wytsze od tych skracanych
lew4 r9k4. W odrö2nieniu odflazo-
let6w naturalnych moZliwe jest w
ten sposdb wydobywanie tonöw o

dowolnej wysoko6ci. Sama technika
nie jest tatwa i wymaga do6ö duiej
precyzji i do6wiadczenia. Polega

na r6wnoczesnym skracaniu strun
w dwöch miejscach (tradycyjnie
palcem lewej oruz dodatkowym
tlumieniem wskazuj4cym prawej
rgki i to dokladnie 12 progöw wy-
Lej) przy jedtoczesnym uderzeniu
innym palcem prawej rgt<t.Zachg-
cam szczegälnie w tym wypadku
do pröb uderzania struny malym
zamiast serdecznym palcem.

Mo2liwo6ö wydobl.wania tak
ogromnej palety barw z gitary upo-
dabnia nasz instrument rzecrywi-
6cie do ma§ orkiestry. I nie chodzi
tyle o doslowne imitowanie unikal-
nych brzmien autentycznych in-
strument6w ile o sam orkiestrowy,
a wigc kolorowy sposöb gry. Jeszcze
inne mo2liwoSci akustyczne gitary
opiszg w nastgpnym odcinku.

Bossanova w Chodzte2y
Z roku na rok roSnie popular-

no6ö i ranga ogölnopolskiego kon-
kursu "Bli2ej Gitary" w Chodziezy.
W dniach L4 - 15 maja odbqdzie sig

7 edycja. Ciekawa formuta kontursu
i nietypowy dla konkursöw gitaro-
wych program to ewenement w Pol-

sce. Ale - jak widaö z rosn4cej i1o6ci

uczestnik6w - to pomysl trafiony.

Möwi organizator imprezy, Adam
Cichocki: muszg z satysfakcjq stwier-
dziö, 2e nasza impreza,,chwycila". Z
roku na rok ro§nie liczba wykonaw-

cöw grajqcych muzykg rozrywkowq
na gitarach klasycznych. Z pomyslem

zorganizowania tego typu imprezy no-

silem sig jui od dawna.W latach 70 i
80 organizowano u nas wiele röZnego

typu konkursöw piosenkarskich, w
kt ör y ch dominuj qcy m instrument em

akompaniujqcym solistom byla gitara
klasyczna. Wy§arczy wspomniei stu-

dencki e przeglqdy piosenek turysty cz-

nych czy poezji ipiewanej /"Bazuna",
,,YAPA', Gielda piosenki w Szklarskiej

Porgbie,'Spotkania zamkow e" w
Olsztynie itp.W skali kraju bylo to
ponad dwadzieicia imprez cieszqcych

sig duZq popular no§ciq. Gitarzyici
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biorqcy w nich uilzial czgsto rEre-
zentowali do§ö wysoki poziom wyko-
nawczy, pomimo ie w wigkszoici byli
to samoucy. Pomy§lalem,2e dobrze

byloby zorganizowaö spotkania mu-
zyköw grajqcych na gitarach klasycz-

nych muzykg rozrywkowq, w formie
konkursu. W polowie lat 90 swoim
pomyslem zarazilem wlailze Chodzie-
skiego Domu Kultury i tak sig zaczglo.

Poczqtkow o regulamin konkursowy
zaklad al w yko ny w anie dow olny ch

tematöw muzyki rozrywkowej. Byly
to najczglciej opracowania znanych
piosenek. Od 2lat premiujemy iloilat-
kowo nagroilq pienigZnq wykonawcA

najlep szej interpretacji utworu kon-
kretnego autora czy zespolu. W tym
roku warto w zwiqzku z tym przygo-

towaö bossa novy najbardziej znanych
twörc1w tego gatunku (lobim, Bonfa,
Powell i inni). Przez 6 dotychczaso-
wych konkursöw przewinglo sig w
sumie powyhej 120 mlodych gitarzy-
stöw. Najliczniej byla reprezentowana

Polska p 1lnocno -zacho dnia (Koszalin,

Gorzöw, Poznari). Wigkszo§ö uczest-

niköw stanowiq uczniowie szköl i
ognisk muzycznych, chocia2 coraz

czgiciej pojawiajq sig osoby uczqce sig

prywatnie, a tak2e samoucy. Poziom

uczestniköw jest coraz wylszy. Za-
sluga to oczywiicie w glöwnej mierze
nauczycieli, ktörzy niej ednokrotnie
sami ilokonujq opracowai utworöw
dla swoich uczniöw.

Staramy sig zapraszaö co roku

uznanych artystöw z repertuarem
o dp ow i adaj qcy m sp e cyfi ce ko nkur -

su. W Chodzieiy wyst1pili m.in.:
Krzysztof Pelech, Iarema Klich, Albin
Brzezifiski, duet Sylwia Matulewska

- Dariusz Domafiski,,,Los Despera-
dos". Du iym zainte resowan ie m ci eszq

sig prelekcje prowadzone przez §wiet-

nego propagatora muzyki gitarowej
Zbigniewa Dubiellg.W tym roku w
koncercie galowym wystqpi z nowyrn
programern Dariusz Domariski oraz

inni arty§ci, z ktörymi prowailzimy
jeszcze rozmowy.

Chodziei ma dlugoletnie do-

§wiadczenie w organizowaniu iluiych
imprez muzycznych o randze og6lno-
polskiej i migdzynarodowej (Warszta-

ty Muzyczne, Festiwal Piosenki , Spo-

tkania z,Krainq Lagodno§ci").,,Bli1ej
gitary" jest najmloilszq imprezq

istniejqcq oczywiicie dzigki poparciu

finansowemu wladz miejskich i wo-
j ewödzkich. Sp ecj alne po dzigkowania
nale2q sig firmie,,Interton', sPonsoru-
jqcej nasz konkurs od kilku lat.

Adam Cichocki
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