
Sl~ska Jesien Gitarowa

Trudno uwierzyé, ze min~lo juz dziesi~é lat od
pierwszej SI1jskiejJesieni Gitarowejw Tychach.Do-
skonale pami~tam ten pierwszy festiwal i konkurs

sprzed dziesi~ciu la!. Pami~tam tez pierwsze infonna-

cje przekazywane od ucha do ucha na kilka miesi~cy

przed jego rozpocz~ciem. Choé bardzo pragn~lismy,

aby impreza tej rangi mogla powstaé i mieé miejsce w
Poisce to jednak wiadomosci,ktore docieralyod or-
ganizatorow wydawaly si~ nam wowczas trochç nie-

prawdopodobne. Jednaknie byly one przesadzone. SI1j-

ska Jesieri Gitarowastartowa/a od razu z wysokiego
poziomu najwi~kszej imprezy gitarowej na wsch6d od

Laby. Przez t~ dekad~ festiwal okrzepl i stal si~ jed-

nym z najwazniejszych festiwali gitarowych w Euro-
pie. Przyzwyczailismy si~ do jego wysokiego pozio-

mu i obecnosci gwiazd swiatowej gitarystyki. Jak bylo
tym razem?

Koncert inauguracyjny...
...podobnie jak i wszystkie koncerty wieczome

mia/ miejsce, tradycyjnie juz, w sali Teatru Malego.

Wyst1jpil w nim Roland Dyens i SI1jska Orkiestra Ka-

meralna pod dyr. Jana Wincentego Hawela.
W programie koncertu poprzedzonego uroczyst1j

ceremoni1j otwarcia. a odbywaj1jcego si~ pod honoro-

wym patronatem Konsula Generalnego Republiki

konsekwencja przebiegu tematow, odczuwa si~ wra-

zenie jakby momentami brakowalo kompozytorowi

wytrwalosci w dluzszym poci1}gDi~ciumysli muzycz-

nej. Interpretacja tego utworu to juzjednak czysta po-

ezja. Dyens gral w wyczuciem rytmicznym, jakiego

mogliby pozazdroscié mu najwi~ksi muzycy

jazzowi. Wydobywal z gitary pi~kny diwi~k

dokonuj1jc szybkich zmian rejestr6w brzmie-
niowych. Jego wielka osobowosé artystycz-

na, ktor1j pokaza/ w ca/ej pelni doslownie

rzucila publicznosé na kolana. Zaowocowa-
10 to bisami wsrod ktorych uslyszelismy

slynne Tango en skai w opracowaniu na gi-

tar~ i orkies~. Artysta ten wyst~powaltez
podczas nocnych spotkaJi w holu hotelowym,

gdzie jego gra wytwarza/a niesamowity, bar-

dzo karneralny nastroj - jakZe roiny od tego

koncertowego - a jego interpretacje standar-

dow jazzowych zdumiewa/y wprost genial-

nym wyczuciem tego gatunku muzyki.
W sobotç wyst1jpiliz recitalami David

Pavlovits (W~gry) iAlexander Swete (Au-

stria). Pavlovits - 241etni artysta graj1jC)'na
gitarze dopiero od szesnastegoroku zycia -
zaprezentowal pro gram 0 duzym stopniu

trudnoSci: 1. S. Bacha Preilldillm, FlIg~ i Al-
legro, H. Villa-Lobosa -
Etilld)' nr8.5.l0, Jerzego Baueralm-
prowizacj(! IlibilellszowqAretuzy oraz
J. Rodrigo Inwokacj~i Taniec. Jego
m cechowalonabozne~cz skupie-
nie na wykonywanych utworach, brak

gestow czy ruch6w, kt6re moglyby

rozpraszaé wykonawc~ lub sluchaczy.

Interpretacje byly przemyslane i czy-
telne.Nabiswykona/W.WaitonaBa-

gatel(! nr 3. A. Swete - to zupelnie
inny typ gitarzysty. Nawi1jzuje bliski

kontakt z publicznosci1j samym po-
jawieniem si~ na estradzie, jeszcze

przed zagraniem pierwszych taktow.

Utwory gra zywiolQwo, z tempera-

mentem. Szczegolnie podoba/y siç

jego interpretacje utworOw A. Piaz-

zolli - La Mllerte dei Angel, Adios
Nonino, Primavera Porteiia, w kto-
rych popisal si~ wyj1jtkowym wyczu-

ciem rytmicznym i pi~knym diwi~kiem. Recital roz-

pocz1jlod Etilld H. Villa-Lobosa (nr 6,11,8,7,12) i

Wielkiej Sonaty N. Paganini ego. Po przerwie wykonal
SlIit(! Wllenciana V.Asencio, wspomniane' tanga Piaz-

zolli oraz dwa krotkie utwory latynoamerykariskie: L.

Bonfy Xango i F.BustamanteMisionera. Wsrod czte-

rech bisow znalazly si~ takie perellci literatury gitaro-

wej jak Taniec Paragwajski A. Barriosa, czy jedna z
pie§ni Kataloriskich M. Uobeta.

W kolejnym dniu z niecierpliwosci1j czekaliSmY

na wyst~p polskiej gitarzystki Beat y Bçdkowskiej,

kt6ra do programu swojego recita/u wl1jczyla Sonat(!

Redaktor naczelnv zaprzYIaZnîonego pisma "Cfassical
Guitar" Colin Cooperoraz autor relacjl.

Francuskiej ma/wo siç m. ID. ConceT1o Metis na gi-

tarç i orki~ Rolanda Dyensa, zadedykowane nie-

zyj1jcej francuskiej gitarzystce Idzie Presti. MoZliwosé

wysluchania utworu w wykonanin kompozytora wielk1j

gratk1j dia melomana jest zawsze. Ciekaw wi~c bylem

i utworu, powstalego przeciez nie tak dawno, (prawy-

konanie swiatowe odbylo si~ w Cannes w 1990, a

pierwsze wykonanie w Poisce w Lublinie w 1995, jak

i samej interpretacji Dyensa. Trzyczçsciowe Concerto

Metis jest utworem barwnym, zwieraj1jcym dm1j dawkç
nowatorskich efektôw gitarowych, szczegolnie harmo-

nicznych i perkusyjnych. Od strony fonnalnej razi nie-
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A. Ginastery (cz. III i IV) oraz Wariacje i FlIg(! nt. Folii

M. M. Ponce' a. Nie kazdy gitarzysta moze pokusié si~

o publiczne wykonywanie tego ostatniego utworu. Nie

tylko ze wzgl~du na niezwykle wysoki poziom umie-

j~tnosci technicznych i muzycznych, ktorych wymaga

ta kompozycja, ale tak:i:e z uwagi na trudnoSci w od-

biorze jakich przysparza sluchaczom.

Bçdkowska wyszla z tej proby zwyci~sko prezen-

tuj1jC cal1j gamç mo:i:liwosci dynamicznych, kolory-

stycznych i technicznych gitary. Artystka bisowala

dwoma preludiami F. Tarregi.
Wyst~puj1jcy tego wieczoru Simon Dinnigan z

Wielkiej Brytanii to artysta 0 duzej kulturze muzycz-

nej, zwracaj1jCY szczegoln1j uwag~ na precyzj~ gry i

pelni~ diwi~ku.

Wystçp rozpocz1j1 od czterocz~ciowej Sonaty nr

2 na skrzypce 1. S. Bacha oraz Introdukcji i Poloneza

N. Coste. Po przerwie wykonalA. Barriosalulia FIOIi-

Sebastien Vachez potrafi! utrzymaé uwag~ stuchaczy...

da, Walc op. 8 nr4, L Mairants Rhapsody for Raney, S.

B. SoIera 2 Sliggestions, LAlbenizaGranad(!. Byé moze
gra Dinnigana byla zbyt sterylna, byé moze bylo w

niej zbyt main entuzjazmu, ale nie porwal on publicz-

nosci tak jak np. R. Dyens. Bisowal dwukrotnie wy-

konuj1jcA.BarriosaUnaLimoma por elAmor deDios

i efektown1j kompozycjç A. Yorka Simburst.
We wtorek (8 paidziernika) koncert wieczorny

KrzysztofPelech rozpocz1j1od dwoch Sonat D. Scar-

lattiego, po czym wykonaI F. Tarregi Fantazj(! na temat
z" Traviaty", J. MorelaMalq RlIpsodi(! i Walcdia Fran-

cesci,A. PiazzoIliMilongadeiAngel i PrimaveraPor-
teiiaorazR. Sainzde la Maza Zapateado.Bisy to S.
Tapajosa Samba in Berlin i L. Brouwera Danza dei
Altiplano.

Drugim gitarzyst1j wyst~puj1jcym tego wieczoru

by! Argentyriczyk Roberto Aussel. Wykonal D. Bu-

xtehude SlIit(! e-moll w opracowaniu1. Breama, D.
Scarlatti ego 5 Sonat, F. Sora Wielkie Solo op.14, L.
Brouwera Wariacjent.Django Reinhardtaoraz4 utwo-
ryA.Piazzolli:Campero, Compadre, Romantico,Acen-

tllado. Sluchalem tego gitarzysty w ci1}gUostatnich

dziesiçciu lat przynajmniej z kilkadziesi1jt razy. Jest to
znakomity artysta 0 ugruntowanej pozycji w swiecie

gitarowym. Chociaz muszç dodaé, ze za kazdym ra-

zem coraz mniej mi siç podoba. Wynika to z faktu, ze

od dawna wykonuje ci!lgle ten sam repertuar. Myslç,

te artysta tej miary coAussel powinienjednak co jakis

czaszaskakiwaépublicznoSéno~iutworarni,przy-

najmniej nowymi bisami!
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W kolejnym dniu wystjpili dwaj laureaci zmagan

konkursowych poprzednich Slqskich Jesieni Gitaro-

wych: Marcin Siatkowski (Polska) - laureat pierw-

szej nagrody w 1994 roku i Jozsef Eotvos (W~gry) -

laureat drugiej nagrody 1986 roku. Siatkowski nalezy

do mlodego pokolenia polskich gitarzyst6w, kt6rzy na

mi~dzynarodowych konkursach zdobywajq najwyzsze

laury nawiqzujqc r6wnorz~dnq rywalizacj~ z muzy-

kanù z innych kraj6w. Jest pierwszym Polakiem, kt6-

ry zostallaureatem gl6wnej nagrody tyskiego konkursu.

Recital rozpoczql od Adagia i Fugi BWV 1000 1. S.
Bacha. Kolejnymi utworami byly 2 Sonaty D. Sacrlat-
tiego, Elegia 1. K. Mertza i Danza se la Diosas Negras

L. Brouwera. Siatkowski ujql sluchaczy czystym i cie-

plym diwi~kiem, sporq kulturq muzycznq i niezwy-

klym skupieniem podczas wykonywania utwor6w. Jed-

nak w niekt6rych utworach (Elegia) zarzucié mozna

mu bylo dziwne pomysly interpretacyjne i niestylowe

wykonanie. Na bis zagral C. Tlrao Chacarera Trunca i

F. Tarregi Ltigrima.

JozsefEOtvos znakomicie wypadl w swoich wla-

snych kompozycjach: 5 Aforyzmach i Wariaciach nt.

Polskiei Pieini LudolVei" Wierzba". Resztajego pro-

gramu (M. Ponce Suite A/ltique, F. Chopin Walce op.

69 nr 1 i 2 i fragment y Wariacii GoldbergolVskich 1.S.
Bacha) juz nie byla tak udana. Chociaz opracowania

kompozycji Chopina i Bacha dokonane przez Eotvosa

nalezq do jednych z najbardziej udanych transkrypcji

tych utwor6w na gitar~, to jednak pomylki, kt6re zda-

rzaly si~ podczas gry przeszkadzaly troch~ wodbiorze

muzyki.Artysta trzykrotnie bisowal wykonujqc C.Ti-
rao Milonga dei Barbijo, R. Dyensa Tango en Skai i M.

Giulianiego Etiudfi op.48 nr 3.

Rewelacjq festiwalu okazal si~ kolejny wiecz6r,

podczas kt6rego wystqpili wloscy gitarzysci Vincenzo

di Benedetto, Stefano Palamidessi i Arturo Tallini

tworzqcy razem zesp61 0 jakze trafnej nazwie Trio

Concentus. 1 rzeczywiscie! Wsp61ne muzykowanie

tych artyst6w bylo niezr6wnanq ucztq dia ucha. Wy-

s~p rozpocz~li swoim opracowaniem na trzy gitary

ObrazkolV ~ fi)'staIVY M. Musorgskiego. Po przerwie
zagrali lnvocacao a Xango R. Gnatalliego, Music for

Three Guitars Smith Brindle'a oraz Pavanfi dia ~JIlarlei

infantki i Alboradfi dei Graeioso M. Ravela. Wszystkie

te utwory zar6wno kompozycje oryginalne, jak i opra-

cowania dowiodly niezwyklego wr~cz wyczucia moz-

liwosci drzemiqcych w zestawieniu trzech gitar. Mu-

zycy starali si~ r6wniez 0 odpowiedniq budow~ na-

pi~cia koncertu i nawet tak prozaicznq czynnosé jak

przestrajanie gitar, mogqcq niekiedy zepsué nastr6j

chwili, rozwiqzali w bardzo pomyslowy spos6b, sta-

wiajqc na estradzie gitary 0 r6Znym stroju. Bisowali
dwoma uwerturami G. Rossiniego do Cyrulika Sewil-

skiego i Sroki Zlod~ieiki oraz Bal/ad Sambq R. Gnatal-
liego.

Ostatnim dniem, w kt6rym

wyst~powali zaproszeni artysci

byl piqtek (II paidziemika).
Recitale wykonali Sebastien
Vachez (Francja) i Eduardo
Isaac (Argentyna). Mlody gita-
rzysta S. Vachez. obecnie stu-
diujqcy w Paryzu,jest laureatem
kilku konkurs6w muzycznych.

taeiones POl1eliasA. Piazzolli. Owacje, jakie otrzymal
Isaac, najlepiej swiadczq 0 jego kunszcie wykonaw-
czym. Stopniowanie napi~cia w utworach oraz niesa-
mowite wr~cz wyczucie charakteru kompozycji, jakie
przedstawil sluchaczom,pozwalajq stwierdzié, ze jest
to artysta niezwykly. Bisowal czterokrotnie wykonu-
jqc ChOlvde FolianaM. Pereira. Salllbinha T. Rougiera.
l/ltlVdukifi i Serenadfi P. Lericha oraz jednq z cz~sci

wspomnianej Sonaf)' Ja~owei D. Bogdanovica.

Konkurs gitarowy...
...od poczqtku swego istnienia stal na wysokim

poziomie. Laureaci z lat poprzednich przewaznie po-
myslnie rozwin~li

swoje kariery arty-
styczne. Z tym. ze
kiedys byli to w du-
zej mierze gitarzysci
z zagranicy,obecnie
w wi~kszoscipolscy,
kt6rych udane pro-
dukcje konkursowe
b~dziemy wspomi-
naédlugo.przewod-

niczqcy jury prof.
Jerzy Nalepka po-
wiedzial na ten te-

mat m.in. Cieszy
to, ze jest tylu do-
brych polskich gita-
rzyst6w, i zeci mlo-

dzi ludzie potrafiq
sobie radzié w r6z-

nych sytuacjach.
Obawialem si~ np.

trzeciego etapu.Wielu z tych mIodych gitarzyst6w nie
mialo wczesniej kontaktu z orkiestrq. 1mimo silnego
napi~cia. stresuzwiqzanegoz wyst~pem w finale cala
sz6stka finalist6w wywiqzala si~ ze swojego zadania

bardzo dobrze. Bylo to dia mnie bardzo milym zasko-
czeniem. JeSli chodzi 0 program tego konkursu po-
winno si~ w nim znaleié wi~cej utwor~w dowolnych.

Z dw6ch powod6w. Po pierwsze: kazdy uczestnik ma
wtedy szans~pelniej zaprezentowaéswojq osobowosé

Muzycy z Trio Concentus podbili serca sluchaczy...

Sw6j recital rozpocz:j! od malo znanego utworuA. Bar-

bod Regreso i kolejno wykonal: J. Rodrigo l1nvokacifi i

Taniec, R. Dyensa Saudade nr 3 oraz H. Salvador'a
SyraCllse. Trzeba przyznaé, ze mimo mlodego wieku

potrafil utrzymaé uwag~ sluchaczy. grajqc w skupie-

niu, podkreslajqc frazy nie tylko diwi~kami gitary, ale

takZe ruchanù swojego ciala. Vachez jest r6wniez kom-

pozytorem i aranzerem. Na zakonczenie wyst~pu za-

gral wlasnq kompozycj~ Scherzo- Tango. Publicznosé

nagrodzila go dlugo nie-
milknqcymi oklaskami
zmuszajqc do trzech bis6w:

R. Dyensa Tango, Libra

Sonatina (Fuoco) i E. Satie

Gnossienne nr 1. Ta ostat-

nia kompozycja jest trans-

krypcjq dokonanq przez S.

Vachezsa, milo nam zako-

munikowaé, ze artysta zgo-

dzil si~ udost~pnié to opra-

cowanie polskim gitarzy-

stom - zostanie ono opu-

blikowane w jednym z naj-

blizszych wydan Swiata
Gitary@. Wyst~pujqcy

r6wniez tego wieczoru
Eduardo Isaac to artysta
obdarzony duzq wraZliwo-

sciq emocjonalnq i nieska-

zitelnq technikq. Wykonal
program zlozony z utwo-

r6w 0 dosé pokainych roz-
miarach. Recital rozpoczql od Rossiniany op. 122 nr 4

M. Giulianiego po czym wykonal Sonatfi JauolVq D.

Bogdanovica. Po przerwie zaprezentowal cztery cz~-

Sei Castillos de Espalza F. Moreno- Torroby, Paisaie

Cuball(} con campanas L. Brouwera i Las Cuatro Es-

Marcin Dylla - 1miejsce (z lewej), Andrzej Otremba - Il miejsce (z
prawej),autor relacji(wsrodku).

- wybiera repertuar pod kqtem tego co najlepiej czuje

i w czym najlepiej si~ moze pokazaé. Drugi pow6d

jest taki, ze mamy okazj~ poznaé szerszq literatu~.

Przyjezdzajq gitarzysci z r6znych stron swiata i mo-

Swiat Gitary 1/97


