Zespół Uwielbienia - instrumenty solowe.
Stuart Townend

Omawialiśmy już jak udoskonalić sekcję rytmiczną twojego zespołu. Przypuśćmy, że przebrnąłeś już przez niektóre z tych zagadnień: bas i bębny/perkusja są ściśle ze sobą powiązane, praca keyboardu nie jest zbyt „przeciążona”, rytmy gitary akustycznej są równomierne i uzupełniają grę talerzy (perkusyjnych). Słychać dobre wyczucie dynamiki w granych pieśniach, gdy instrumenty rozwijają bądź kończą wspólnie aranżację.... w porządku, może nie jesteś jeszcze gotowy na światowe tournee, ale poczyniłeś spore postępy.

Posiadasz już solidną podstawę, na której możesz oprzeć inne instrumenty, wniosą one odmienne „kolory” i dodadzą większej dynamiki do dźwięku. Wprowadź instrumenty solowe.

Urozmaicenie
Ważne jest, aby twój zespół reprezentował brzmienie, które można byłoby łatwo zmieniać i adoptować, w zależności od ogólnego nastroju pieśni czy jej dynamiki wyższych i niższych tonów. Dynamikę uzyskuje się poprzez głośność, gładkość i liczbę zagranych nut. Ale oddziałuje na nią również dodawanie bądź odejmowanie instrumentów o różnym brzmieniu. Nie chodzi tutaj o to, aby brzmieć interesująco. Moc muzyki polega na tym, że jeżeli podtrzymuje się urozmaicony dźwięk, to wzrasta wrażenie, jakie wywołują słowa pieśni, oraz entuzjazm, jaki wkładają ludzie w ich śpiewanie.

Na szczęście jest cała gama rozmaitych instrumentów solowych, a tym samym olbrzymia ilość wydobywanych z nich dźwięków. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim instrumenty dęte - flet, klarnet, obój, saksofon, trąbka, rogi, puzon, tuba i smyczkowe - skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas. Lista w żadnym razie nie jest wyczerpująca. 
Kluczem do efektywnego używania tych instrumentów jest zrozumienie dźwięku każdego z nich i jego wpasowywanie się w ogólne brzmienie zespołu. 


Poznanie instrumentu
Jeśli zamierzasz efektywnie korzystać z rozmaitych instrumentów, musisz mieć dobre pojęcie o rodzaju dźwięków, jakie one wydają. Pomyśl o instrumentach, które posiadasz, a w szczególności o sile ich dźwięku. Mogą to być długo brzmiące nuty (jak w przypadku instrumentów smyczkowych), albo czyste linie melodyczne (jak flet czy trąbka). Może to brzmieć lepiej w połączeniu z innym instrumentem, w szczególności, gdy grającemu brakuje wyrazistego dźwięku. Sprawdź również zakres instrumentu i gdzie na tej skali brzmi on najlepiej. 

Żaden instrument solowy nie będzie odpowiedni dla wszystkich stylów pieśni, jakich używasz. Oznacza to, że twoi muzycy muszą pogodzić się z myślą, że podczas uwielbienia pojawią się momenty, a nawet całe pieśni, podczas których nie będą musieli zagrać ani jednej nutki! Wymaga to dyscypliny grającego, ale jest również częścią nauki dobrej pracy zespołowej.

Tworzenie partii muzycznych dla instrumentów
Co powinny grać instrumenty solowe? W niektórych zespołach nie ma zapisanych partii, a instrumenty solowe po prostu improwizują. To działa, jednak zależne jest od wielkiej wrażliwości i kreatywności indywidualnego muzyka. Partie, które są wcześniej przećwiczone mają przeważnie większe efekty w wykorzystywaniu potencjału instrumentu.

Jeśli brak ci pomysłów na aranżacje, oto kilka sugestii na początek:

1.Graj melodię - bardzo proste do wypracowania i przeważnie łatwe do zagrania. Efekt będzie mocniejszy, jeśli wybierzesz niektóre wersy pieśni wymagające podkreślenia zamiast całą melodię. Idealny do tego celu jest flet, ponieważ można na nim zagrać ton o oktawę wyższy od melodii, dodając w ten sposób do dźwięku jasność bądź wyższe tony.

2. Graj harmonicznie. Każda melodia posiada zwykle dwie podstawowe linie harmoniczne. Jedna „podąża za” melodią na trzeciej lub czwartej nucie (w zależności od akordu) poniżej melodii (albo na piątej/szóstej, jeśli jest grana o oktawę wyżej). Druga zupełnie odwrotnie: na piątej/szóstej poniżej lub na trzeciej/czwartej powyżej. Jeśli nie jesteś pewien, co do nut, sprawdź akompaniujący muzyce akord gitarowy. 


Linie harmoniczne mogą być bardzo efektywne, nawet, jeśli podążają za przedłużonymi nutami nie będącymi częścią akordu. Kiedy będziesz poznawał jak i gdzie używać harmonii, zapamiętaj, że dobre linie harmoniczne powinny być niczym dobre linie melodyczne - naturalne i proste do zaśpiewania. Jeżeli harmonia zawiera skomplikowane interwały i skacze pomiędzy akordami, aby się do nich dopasować, to prawdopodobnie nie jest to dobry moment do harmonizowania. Moją radą jest, nie rób tego na siłę, pomiń to, i znajdź linię gdzie ta czy inna harmonia będzie wpasowywać się naturalnie. 


3. Graj używając kontrapunktu harmonicznego. Partie muzyczne nie muszą podążać za melodią. Mogą trzymać się akordów pieśni, zmieniać się w miarę jak te ulegają zmianie, bądź dodawać zawieszone lub przedłużone nuty.

Stworzenie takich partii jest prostsze niż może się to wydawać. Weź papier nutowy i zapisz melodię na najwyższej pięciolinii. Na następnej zapisz trzy (lub więcej) nuty akordu gitarowego. W oparciu o nie wypisz pojedyncze partie dla poszczególnych instrumentów na kolejnych pięcioliniach. Unikaj partii korzystających z takich samych nut chyba, że specjalnie chcesz otrzymać dźwięk unisono. Jeżeli piszesz tylko dla dwóch instrumentów, nie używaj nut linii melodycznej. Efektem będzie akompaniament składający się z dwóch partii z melodią dopełniającą akord w wielu miejscach.

Kontrapunkt harmoniczny będzie współgrać z instrumentami dętymi, ale pamiętajcie, że pomiędzy nimi musi znaleźć się chwila na zaczerpnięcie oddechu! Smyczki są najlepsze dla utrzymania długich i zawieszonych nut.


4. Tworzenie fraz. Partia tego rodzaju wymaga muzycznego ucha, ponieważ nie jest ona tak oczywista jak harmonia czy kontrapunkt harmoniczny. Ale nie musisz być Mozartem, aby znaleźć dobry pomysł melodyczny, który wzbogaci pieśń. 

Poszukaj wolnych miejsc w pieśni, gdzie można wstawić frazę melodyczną. Może być to pomiędzy wierszami pieśni, w sekcji przejściowej czy we wstępie. Frazy pomiędzy liniami będą miały zapewne długość kilku nut i mogą zostać zharmonizowane poprzez inny instrument. Unikaj wpadania w melodię, aby w efekcie nie powstał bałagan. Może to być fraza będąca odpowiedzią na melodię albo jej delikatne rozwinięcie, czy wręcz nowy pomysł.

Wstępy są szczególnie płodnym miejscem dla bycia kreatywnym. Stwórz melodię, która będzie wspierać nastrój pieśni ponad progresją akordu (który może zostać zaczerpnięty z samej pieśni), Może ona nawet zapożyczyć część oryginalnej melodii albo być jej pewnego rodzaju interpretacją.

Bądź twórczy!

Możliwości do pisania partii muzycznych są nieskończone. Zaintonuj linię melodyczną w swojej głowie czy na pianinie i spróbuj wyobrazić sobie, który z instrumentów będzie brzmiał najlepiej. Wierz w swoje przemyślenia i zrealizuj je podczas próby. To może zadziałać albo nie, ale może się też zdarzyć, że ktoś inny będzie w stanie rozwinąć te pomysły i uczynić je bardziej efektywnymi.

Jeżeli rozpoczynasz po raz pierwszy pisanie partii muzycznych instrumentów solowych, poniższe wskazówki mogą być tobie bardzo pomocne:

Wskazówki do zanotowania:

1. Staraj się zrozumieć naturę instrumentu, dla którego partię komponujesz. Weź pod uwagę jego zasięg, twardość/łagodność dźwięku i zdolność do wydawania podtrzymanych bądź krótkich dźwięków, tworzenia wrażenia perkusyjnego lub legato.

2. Twórz proste partie muzyczne. Skomplikowane fragmenty często gubią się w ogólnym hałasie tworzonym przez zespół i mogą brzmieć dość niechlujnie, zwłaszcza, jeśli nie są grane bardzo dokładnie! Twórz na miarę możliwości swoich muzyków i pamiętaj, że proste i mocne linie melodyczne są zwykle najlepsze. 

3. Partie muzyczne mają najlepszy efekt, jeżeli umiejscowimy je wokół melodii, nie w jej temacie.

4. Wyeliminuj niepotrzebne przygrywki czy muzykowanie. Instrument, który gra nonstop szybko zmniejsza swoją skuteczność i w ten sposób przegrywasz na dwóch frontach - na przestrzeni tworzonej przez brak gry oraz na dynamicznym efekcie wprowadzenia instrumentu w kluczowym momencie pieśni. 

5. Rozsądnie dysponuj swoimi zasobami. Możesz efektownie zmieniać aranżację pieśni, używając różnorodnych instrumentów w wybranych wersach, bądź też zupełnie eliminując instrumenty solowe w innych.

6.Naucz swoich muzyków bycia gotowym do “przesiedzenia” całej pieśni. Różne instrumenty pasują do różnego typu pieśni. Niektórym ludziom bezczynne siedzenie na scenie może wydawać się dziwne. Zapewnij ich, że to, co robią czyni ich grę bardziej efektywną.

7. Niektóre instrumenty to tzw. instrumenty transponujące. Zaliczamy do nich, saksofony, rogi, trąbki oraz kilka innych. Oznacza to, że ich partie muzyczne muszą być skomponowane w innym kluczu niż mógłbyś się tego spodziewać! Najprostszym wyjściem będzie zwrócenie się do samych muzyków z pytaniem, w jaki sposób chcą, aby ich partia została napisana - w jakim kluczu, oktawie itp.

A co z improwizacją?
Do tej pory mówiliśmy o partiach pisanych i o tym, jak cenny jest czas im poświęcany. A co z całym mnóstwem improwizowanego i proroczego grania; jakie zasady powinny rządzić tym rodzajem twórczej ekspresji?

W zasadzie, gra improwizowana powinna stosować się do podanych powyżej wskazówek. Niestety w pewnych kręgach „granie z głowy” jest eufemizmem bezustannego, pozbawionego celu błąkania się w pieśni, wykraczania poza ramy melodii bez szacunku dla innych instrumentów. Co gorsza, spotkałem ludzi, którzy oburzali się pomysłem stosowania jakichkolwiek zasad. Twierdzili, że grają pod „natchnieniem Ducha” i opierali się wszelkim próbom gaszenia pragnienia Bożej inspiracji. Niestety, zwykle ich granie było zwykle dalekie od natchnionego brzmienia!

Nauka improwizacji

Myślę, że istnieją pewne nieścisłości, co do proroczego grania. Niektóre osoby rzeczywiście doświadczają „uniesienia”, wykraczając tak daleko poza własne umiejętności, że musi to być coś ponadnaturalnego. Ale dla większości ludzi ich kreatywne i prorocze granie pobudza ich zdolności i naturalne umiejętności, które Bóg „namaszcza” ze szczególną mocą.
Melodia, którą grasz pod wpływem chwili może być tą samą melodią, która przyszła ci do głowy kilka dni wcześniej! Nie oznacza to jednak, że nie będzie to efektywne czy inspirujące.

Jeśli więc członkowie zespołu chcą rozwinąć ten aspekt swoich zdolności muzycznych, zachęć ich do pracy nad byciem bardziej kompetentnym w grze na swoim instrumencie, do słuchania utworów doświadczonych muzyków. W miarę jak będą rozwijać swoją muzyczną wrażliwość, naturalnie przyswoją sobie podane wyżej reguły i będą wiedzieć, kiedy grać, a kiedy przestać. 

Możesz również pomóc w przybliżeniu tego rodzaju kreatywnej gry poprzez eksperymentowanie podczas prób. Użyj akordów znanej pieśni i zachęć każdego z muzyków, aby w oparciu o nie zagrał nową melodię. Aby pobudzić tę wrażliwość i proroczy aspekt, zasugeruj im myślenie o znaczeniu pieśni przed i w trakcie jej grania. W ten sposób ich myśli znajdą odzwierciedlenie w muzyce. 

Komponowanie partii muzycznych nie jest aż tak trudne, jakby to mogło wyglądać. W rzeczywistości wymyślanie nowych partii dla pieśni może być świetną zabawą i z pewnością doda nowego wymiaru muzyce twojego zespołu, nie wspominając już o tym, jak podniesie się morale solistów! A jeżeli nie masz czasu na pisanie partii samemu to, dlaczego nie zaproponujesz tego muzykom - kto wie, jaki talent możesz odkryć!

Stuart Townend jest producentem, muzykiem i liderem uwielbienia z Anglii. On pisał dużo pieśni znanych w kościołach na każdym kontynencie.
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