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i
nych wykonawców. Dla mnie na 

pewno takim momentem przeło-
mowym było poznanie twórczości 

kanadyjskich wizjonerów z Voivod, 
a zwłaszcza nieodżałowanego 

mistrza Denisa „Piggy” D’amoura. 
Pamiętam niesamowite wrażenie, jakie 

wywołała na mnie jego gra na gitarze 
na płycie „Dimension Hatröss” – to było 

coś niespotykanego dotąd w metalu. Jego 
otwartość muzyczna, wyobraźnia w kom-
pozycjach, szczególny rozmach i szaleństwo 
– wszystko to całkowicie mnie pochłonęło. 
Tak, na pewno kontakt z utworami grupy 
Voivod to był przełomowy moment w moim 
podejściu do instrumentu. Obok power-
chordów i klasycznych solówek odkryłem 
całą złożoność i możliwości instrumentu 
w ramach grania ciężkiej muzy.

3 Jakie masz najlepsze i najgorsze 
wspomnienie z grania na scenie 
i w studiu?
Powiem tak: grę na instrumencie 

traktuję jako hobby, które sprawia mi wiele 
radości i satysfakcji, stąd mam raczej pozy-
tywne skojarzenia. Jeśli miałbym wskazać 
trudności i elementy, które mnie stresują, 
to jest to na pewno presja czasu, z jaką 
mam do czynienia podczas rejestrowania 
utworów w studiu – jako zespół mamy 
naturalne ograniczenia wynikające z grafiku 
nagrywania poszczególnych instrumentów 
i wtedy konieczna jest mocna koncentracja, 
by odpowiednio zarejestrować partie gitary. 
W muzyce grupy Myopia (www.myopia.pl) 
gitary są połamane i pokręcone, więc 
występują też pomyłki i siłą rzeczy koniecz-
ne są ich powtórzenia, by zarejestrować je 
perfekcyjnie.
Natomiast uwielbiam to uczucie, gdy po 
wielu miesiącach komponowania, prób 
i tysiącach ustaleń muzycznych trzymam 
w ręku zarejestrowany materiał na kolejną 
płytę – to wrażenie jest wręcz bezcenne!

4 W jaki sposób ćwiczysz?
Na pewno mój styl ćwiczenia nie jest 
taki, jak kiedyś, gdy starałem się 
poznać gitarę i doskonalić się tech-

nicznie. Wtedy rozgryzałem poszczególne 
riffy ulubionych gitarzystów, uczyłem się od 

lepszych od siebie kolegów i w samotności 
w nieskończoność powtarzałem skale oraz 
ćwiczyłem rytmikę – dużo czerpałem od 
innych. Teraz nacisk kładę na komponowa-
nie, stąd po oczywistej rozgrzewce paluchów 
staram się rozwijać właśnie tę umiejętność. 
Poszukuję nowych rozwiązań harmonicz-
nych, gram różne podziały z myślą o wy-
korzystaniu tych elementów w kolejnych 
utworach bądź swobodnie improwizuję.

5 Jak scharakteryzowałbyś 
swój styl gry?
Przede wszystkim zależy mi na tym, 
aby mój styl nie zamykał się w okre-

ślonej konwencji gitarowej. Bardzo podobają 
mi się gitarzyści otwarci muzycznie i sty-
lowo, tacy jak na przykład Pat Metheny. 
W grupie Myopia gram oczywiście w okre-
ślonym cybertechnicznym klimacie, ale moż-
na tam wyczuć dużą dowolność formy (a nie 
tylko matematyczną wyliczankę) oraz nie-
standardową harmonię opartą głównie na 
dysonansach. Natomiast w moim solowym 
projekcie o nazwie „Ingrid Baley” staram się 
realizować wszystkie pomysły, które oparte 
są na bardziej przyjaznej dla ucha harmonii 
(śmiech). Spotkałem się z opinią, że mój styl 
przypomina nieco podejście do gitary, jakie 
reprezentuje Omar Rodriguez Lopez z Mars 
Volta – czyli mocno pokręcone, ale zarazem 
z dużą dawką specyficznej melodyki. Może 
coś w tym jest?

6 Jacy gitarzyści wywarli na Ciebie 
największy wpływ?
Było ich bardzo wielu, toteż wspomnę 
przede wszystkim o tych, których 

gra zaważyła na moim myśleniu o gitarze. 
Na pewno prostota oraz szczerość w grze 
Angusa Younga była dla mnie czymś, 
co skierowało mnie na rockową ścieżkę. 
Konsekwencją była fascynacja Dave’em 
Murrayem z Iron Maiden oraz tym, co 
z gitarą na pierwszych płytach Metalliki 
wyprawiał Kirk Hammett. Muszę wspo-
mnieć też Roberta Frippa, niedoścignionego 
mistrza, absolutnego profesora dźwięku, 
którego łamańce doprowadzały mnie do 
konsternacji: jak on to gra? Na pewno Piggy 
był pod wpływem jego stylu, ale o nim już 
mówiłem. Dodam tylko, że jemu właśnie 

Robert Słonka 
(Myopia) 

1 
W jaki sposób zacząłeś swoją 
przygodę z gitarą?
To czasy niemal prehistoryczne 
(śmiech) – jako chyba 10-letni chłopak 

zobaczyłem na szafie u mojego wuja gitarę 
akustyczną, a jej dotyk dosłownie mnie 
zelektryzował. Od razu wiedziałem, że coś 
się zaczyna dziać. Pożyczyłem instrument 
i zacząłem wydobywać pierwsze dźwięki, 
między innymi melodie typu „Pepe wróć” 
czy nieśmiertelny „Koziołek Matołek” 
(śmiech). Potem przyszła pora na akordy 
i właściwą naukę gry. Tak jak chyba każdy 
gitarzysta uczyłem się grać kawałki ulubio-
nych zespołów. Poznawałem harmonie oraz 
zagrywki specyficzne dla poszczególnych 
bandów. W ten sposób przerobiłem sobie 
klasyczne utwory Iron Maiden czy Metalliki 
oraz całej rzeszy kapel rewolucji thrashowej 
lat 80. To była najlepsza szkoła gry, która 
na pewno dała mi możliwość rozwoju tech-
nicznego, ale – co być może jeszcze mocniej 
należy podkreślić – nauczyła mnie sztuki 
komponowania.

2 Czy pamiętasz jakiś moment przeło-
mowy, który zmienił Twoje podejście 
do życia i gry na instrumencie?
Wydaje mi się, że każdy muzyk 

kształtuje się pod wpływem swych ulubio-
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t ym razem zajmiemy się tonacją a-dur 
i sprawdzimy, jaki charakter brzmienio-
wy można dzięki niej osiągnąć. poniżej 

znajduje się lista pięciu znanych i popularnych 
utworów w tej właśnie tonacji, w których 
można usłyszeć część z przedstawionych tu 
akordów. Waszym zadaniem jest uważne 
wsłuchanie się w każdą z podanych kompozy-
cji i jednoczesne zagranie na gitarze widocz-
nych tu akordów. Część z nich będzie idealnie 
pasować, inne zaś nie. Chodzi przede wszyst-
kim o to, aby osłuchać się z muzyką i odnaleźć 
odpowiednie współbrzmienia. powodzenia!

Oto lista pięciu znanych i popularnych utwo-
rów w tonacji A-dur:
1. Free „all Right Now”
2. the Beatles „Here Comes the Sun”
3. pearl jam „alive”
4. Ozzy Osbourne „Crazy train”
5. Coldplay „in My place”

Ćwiczymy słuch 
w tonacji... 

A-dur

zadedykowałem poprzednią płytę Myopia 
„Biomechatronic Intervention”. Wśród tych 
gitarzystów są też wspomniany już niezwy-
kle „wielozadaniowy” muzyk Pat Metheny, 
niesamowity Fredrik Thordendal z nieprze-
widywalną północną rytmiką czy też Johny 
Greenwood z Radiohead, którego styl gry 
jest dla mnie połączeniem skomplikowanych 
partii gitarowych z niezwykle emocjonalnym 
przekazem.

7 Jakiego sprzętu używasz? – mam tu 
na myśli gitary, wzmacniacze, efekty 
itd.
Na próbach gram na wzmacniaczu 

wykonanym na bazie Marshalla JCM 900 
podłączonym do paczki zbudowanej na 
Celestionach. Ponadto używam efektu Boss 
GT-8, na którym zresztą nagrywam także 
utwory w domowym zaciszu. W studiu przy 
pracy nad „Biomechatronic Intervention” 
gitara podłączona była do potwora Krank 
Revolution, natomiast przy nagrywaniu 
ostatniej płyty „Simultenous Simulations” 
miałem okazję nagrywać na multiefekcie gi-
tarowym Fractal Audio System. Urządzenie 
to pozwala generować właściwie dowolne 
brzmienie, a przez branżę oceniane jest jako 
przełomowe. Trudno się z tym nie zgodzić, 
gdyż jakość dźwięku jest niespotykana w 
porównaniu z innymi tego typu urządze-
niami. Możliwości kreowania dowolnych 
konfiguracji sprzętowych sprawia, że jest 
to efekt niesamowicie wygodny i w studiu, 
i na scenie. Używają go tacy muzycy, jak 
Steve Vai, John Petrucci czy Adrian Below – 
a to o czymś przecież świadczy. Myślę, że to 
nie tylko marketing, ale faktycznie solidny 
sprzęt. Jeśli zaś chodzi o gitarę, to od paru 
lat gram na Ibanezie 1570 Prestige.

8 Czym jest dla Ciebie gra na gitarze?
Gra na gitarze jest jedną z ważniej-
szych moich aktywności. W życiu 
staram się kierować tym, by doświad-

czać jak najwięcej estetycznych doznań, 
stąd moje częste wędrówki po górach, foto-
grafia, pisanie oraz właśnie gra na gitarze. 
Od wielu lat dzięki muzyce wyrażam swoje 
emocje i stany ducha. Dzięki niej kreuję 
muzyczne światy: futurystyczny i techniczny 
w Myopia oraz bardzo swojskie i codzienne 
w Ingrid Baley. Gitara jest dla mnie bardzo 
indywidualnym i osobistym doświadcze-
niem – gdy gram, otaczający mnie świat 
jakby się chował, a wychodzi na jaw to, co 
mam w środku.

9 Jakie rady dałbyś młodym 
gitarzystom?
Myślę, że najważniejszą radą, jaką 
można dać młodym ludziom, to ta, 

aby słuchali swoich mistrzów, a z czasem 
spróbowali wyzwolić się z ich mistrzostwa, 
czyli znaleźli swój własny gitarowy styl. 
Bo w muzyce najważniejsza jest chyba 
oryginalność, zwłaszcza dzisiaj, gdy zalewa 
nas olbrzymia fala podobnie brzmiących 
kapel i produkowanych (tak, to jest chyba 
właściwe słowo) utworów. Trudno dawać 
rady co do sposobu technicznych ćwiczeń, 
obecnie możliwości są ogromne – granie 
coverów z YouTube’a, nauka dzięki szkołom 
na DVD lub branie profesjonalnych lekcji. 
Każdy znajdzie swoją drogę! Ważne jest tyl-
ko to, aby ścieżka ta była szczera, osobista 
i oryginalna.

10 Jakie są Twoje najbliższe plany?
Przede wszystkim wraz chłopa-
kami z grupy Myopia kończymy 
prace związane z wydaniem 

albumu „Simultenous Simulations”. Wiąże 
się z tym cała masa zabiegów: zaintereso-
wanie wytwórni materiałem, promocja w 
mediach, stworzenie prezentacji w sieci 
(relacja ze studia + ewentualny teledysk) – 
czyli planujemy rzeczy związane z promo-
cją płyty. Natomiast na pewno chciałbym 
nagrać kolejną solową, gitarową rzecz, czyli 
następną część Ingrid Baley – od pewnego 
czasu mam już szkice kilku utworów, teraz 
jest to kwestia ich rozwinięcia i rejestra-
cji. Chętnych zapraszam na moją stronę 
www.ingridbaley.pl, gdzie udostępnione są 
dwie poprzednie płyty. Bardzo dziękuje za 
umożliwienie zaprezentowania mojego spoj-
rzenia na gitarę i podzielenia się refleksjami 
na temat muzyki w ogóle. 
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