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TECHNOLOGIA

Jesieni� tego roku do naszego kraju, na 
zaproszenie Pepsi Vena Festival, przyje-
dzie Gareth Jones, �wiatowej s�awy produ-
cent, wspó�pracuj�cy z takimi wykonaw-
cami jak John Foxx, Madness, Depeche 
Mode, Einstürzende Neubauten, Wire, 
Nick Cave and the Bad Seeds, Mesh czy 
Erasure. Gareth Jones wyst�pi w 
odzi 
w dniach 9–11 pa	dziernika z seri� 
warsztatów dla producentów, na które 
ju� teraz zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych (wst�p wolny, ilo�� miejsc 
ograniczona – wi�cej informacji na 
stronie www.venafestival.com). Patronem 
medialnym warsztatów jest redakcja 
naszego miesi�cznika. Gareth Jones, spe-
cjalnie dla naszych Czytelników, udzieli� 
odpowiedzi na kilka pyta�, które w formie 
oddzielnych artyku�ów publikujemy na 
naszych �amach.

Osoby zainteresowane udzia�em w warsztatach 
proszone s� o nadsy�anie swoich zg�osze� na 
 adres workshops@pepsivenafestival.com.

Często bywa tak, że znani wykonawcy i ze-

społy proszą Cię o współpracę, chcąc abyś 

został producentem ich kolejnego wydaw-

nictwa płytowego. Czego oczekujesz lub 

wymagasz od muzyków powierzających Ci 

to zadanie? Na czym polegają Twoje obo-

wiązki jako producenta muzycznego?

To pytanie retoryczne. Oczywiście, nie ma cze-
goś takiego, jak moje oczekiwania. Zawsze jest 
to wynik naszej wspólnej pracy. Jeśli jest to bar-
dzo znany zespół, najpierw kontaktujemy się ze 
sobą poprzez menedżerów w taki sposób, że ich 
management szuka kontaktu z moim, ustalają 
termin i w ten sposób dochodzi do mojego spo-
tkania z zespołem. Wtedy dowiadujemy się o so-
bie najwięcej, rozmawiamy o sposobie pracy i od 
razu pomagamy sobie w realizacji zamierzone-
go projektu. Najważniejsze jest jednak to, że do-
wiaduję się, czego oczekuje zespół i co dokład-
nie chcą osiągnąć.

Przede wszystkim słucham ich muzyki, cza-
sem wysyłają mi swoje piosenki zaraz po spo-
tkaniu. Często bywa też tak, że słuchamy wspól-
nie muzyki już podczas spotkania. Wtedy jest to 
spotkanie bardzo mocno nakierowane na muzy-
kę. Zastanawiamy się, jak może wyglądać pra-
ca i efekt końcowy, jak daleko możemy się posu-
nąć ze zmianami, jak mógłbym im pomóc i jak 

oni sami sobie mogą pomóc. Trzeba po prostu 
się spotkać i porozmawiać osobiście bądź niekie-
dy przez Skype. Oczywiście, ze względów finan-
sowych te znane zespoły mogą sobie pozwolić 
na osobiste spotkanie ze mną (chodzi tu o kosz-
ty związane z przylotem do Wielkiej Brytanii 
i pobytem na Wyspach). Natomiast w przypad-
ku tych zespołów, które dopiero zaczynają, ła-
twiejszym i tańszym rozwiązaniem jest przepro-
wadzenie rozmowy przez Skype.

Czego wymagam od wykonawców zlecają-
cych mi produkcję? Tak naprawdę niczego od 
nich nie wymagam przed rozpoczęciem współ-
pracy. Pewne jest natomiast to, że mój mana-
gement oraz managementy zespołu i wytwór-
ni muszą dojść do porozumienia w kwestiach 

finansowych. Jeśli natomiast chodzi o spra-
wy artystyczne, ja nie mam żadnych wymagań. 
Jestem bardzo elastyczny, gdy chodzi o sposób 
pracy, miejsca, w których mamy pracować, roz-
kład zadań i czas ich realizacji. Na pewno mu-
simy wiedzieć, ile czasu chcemy poświęcić po-
szczególnym częściom produkcji. Od samego 
początku współpracy bardzo ważne jest to, by 
wiedzieć wstępnie, ile czasu spędzimy nad każ-
dą częścią. Zawsze mówię przy tej okazji, że ter-
miny są naszymi przyjaciółmi – bez nich na-
dal pracowałbym nad swoją pierwszą płytą 
[śmiech].

Moim zadaniem podczas produkcji jest pomóc 
zespołowi stworzyć muzykę, którą oni pokocha-
ją i którą pokocha wytwórnia. Mamy tutaj do 
czynienia z wieloma aspektami tej sprawy, po-
cząwszy od ustaleniem tempa piosenki, aż po 
decyzję co do miejsca, w którym będziemy na-
grywać. Niekiedy też zachodzi potrzeba przepro-
wadzenia rozmowy z wokalistą, by nie bał się 
śpiewać na żywo... Wszystko musi być zorgani-
zowane tak, by cały proces produkcji przebiegał 
gładko i bezboleśnie. Znaczenie mają nawet ta-
kie rzeczy jak to, by artyści wiedzieli, gdzie za-
parkować samochód, by wszyscy pojawili się 
na czas w pracy, by pilnować budżetu, by nikt 
nie umarł z wycieńczenia (to nie jest śmieszne 
– rok temu straciłem człowieka podczas pracy). 
Musi być dobra i pozytywna atmosfera. Od sa-
mego początku do samego końca. Czasem mu-
szę pomóc zespołowi, jeśli występują w nim ja-
kieś spięcia charakterologiczne.

Wspaniałą rzeczą dla zespołu jest posiadanie 
producenta, który nie jest z nim związany, jest 
bardzo nastawiony na muzykę i końcowy efekt 
pracy tak samo, jak sami wykonawcy. Mówiąc 
o braku związku z zespołem mam na myśli brak 
zaangażowania w politykę zespołu i ich we-
wnętrzne sprawy.

A jeśli miałbym jednym zdaniem określić, jaka 
jest moja rola jako producenta, to powiedział-
bym tak: moim najważniejszym zadaniem jest 
doprowadzenie do tego, by powstał prawdziwy 
dźwiękowy majstersztyk.     EiiS
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Na stronie internetowej Garetha – www.garethjones.com 
– oprócz bogatej dyskografii i �yciorysu tego znakomite-
go realizatora i producenta, znajdziemy te� zdj�cia blisko 
dwudziestu z�otych p�yt, które otrzyma�y jego produkcje. 
S� to kr��ki takich wykonawców jak Indochina, Depeche 
Mode, Erasure, Nick Cave oraz Embrace.
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