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Gitary znad Odry

To innowacyjny projekt Dolnośląskiego muzyka Michała Zygmunta. Instrumenty
tworzone z drzew rosnących nad Odrą mają niesamowity wygląd i brzemiennie.

Michał Zygmunt to jedna z najciekawszych i
najbardziej oryginalnych postaci w świecie polskiej
muzyki gitarowej. Ma za sobą  wiele sukcesów
fonograficznych . Po debiutanckim wydawnictwie
„Światy” otrzymał tytuł mistrza akustycznej gitary
jazzowej.  Obecnie współpracuje z jednym z
najsłynniejszych światowych producentów muzyki
alternatywnej - Rollim Mosimannem (znanym ze
współpracy z Faith No More, Bjork, The Young Gods,
The The, Smashing Pumpkins, Swans, New Order).

Artysta pomimo wielu osiągnieć nie osiadł na laurach. W radiu Ram opowiedział o jednym ze
swoich najoryginalniejszych pomysłów- gitarach rodem z Dolnego Śląska:

-Po zakończeniu jednego z moich kontraktów miałem trochę więcej wolnego czasu i
pomyślałem, że zainicjuję coś co mogło by być produktem regionalnym, ale takim z najwyższej
półki.  Zgodnie z moją profesją postawiłem na gitary. Są to instrumenty zrobione tylko i
wyłącznie z drzew rosnących nad Odrą. Obecnie powstały trzy egzemplarze.  Za ich
mistrzowskie wykonanie odpowiada jeden z najlepszych Polskich lutników, mieszkający w
Oleśnicy Mirosław Fejcho.- tłumaczył Michał Zygmunt.

Każda z tych gitar to nie tylko instrument ale także dzieło sztuki, które różni się znacznie od
egzemplarzy sklepowych:

- Główna gitara koncertowa nazywa się Odra i jest modelem gitary elektronicznej.  Główkę
gryfu zdobi wizerunek szczupaka - kolejne nawiązanie do rzeki. Drugi instrument nosi nazwę
Karina, jest gitarą rezofoniczną ale o tyle inną od swoich sióstr, że wzbogacona jest o specjalny
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metalowy rezonator nadający elektrycznym
brzmieniom posmak klasycznego country. Ostatnia z
nich-najmniejsza nazywa się Kania, tak jak jeden z
najpiękniejszych ptaków żyjących nad Odrą. Ma
tylko 4 struny a nauczenie się gry na niej zajmuje
około 2 miesięcy dlatego nazywam ją gitarą
dziecięcą- mówił Michał Zygmunt:

Na razie żadna z powstałych gitar nie jest na sprzedaż, ale jak sam pomysłodawca mówi-
chętnych jest wielu. Odraguitars to przede wszystkim idea mająca pokazać piękno Dolnego
Śląska od zupełnie innej strony. Instrumenty jako symbol danego miejsca  kojarzą się ludziom
z kulturami krajów Afrykańskich czy dalekim Wschodem, tymczasem na dobre zagoszczą  w
Polsce i to w postaci najpiękniejszych gitar jakie kiedykolwiek widziałem.

Szczegółowe informacje na temat projektu, zdjęcia i filmy z procesu tworzenia znajdziecie na
stronie odraguitars.pl
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