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From: Letter from the editors, English edition page 4
Carta de los editores
Estimados amigos del shakuhachi:
Aquí estamos otra vez con un nuevo número de la revista de la ESS. Hemos intentado
llenarlo de artículos interesantes, y esperamos que os guste. Apreciaremos vuestros
comentarios, nos darán ánimos y nos ayudarán a mejorar.
El Festival Mundial de Shakuhachi tendrá lugar en Londres, a comienzos del próximo
Agosto, y para la comunidad del shakuhachi, será una gran oportunidad de compartir
experiencias relacionadas con nuestro querido instrumento. Hay muchas personas
trabajando duro para organizar el evento, merecerá la pena, y será muy divertido.
Esperamos veros a todos allí.
Incluimos información sobre el festival, WSF2018, y os presentamos dos eventos
relacionados: El primer Simposio sobre Shakuhachi organizado en Europa, el día antes
de la inauguración, y la Competición Internacional de Shakuhachi, durante el festival.
También hemos incluido el menú y las entradas de la página web de la ESS, donde se
ha hecho una gran labor.
Comenzamos el apartado sobre el festival con el lanzamiento a la prensa, que se hizo
el pasado Abril. Esperamos que os sea útil la información.
En este número, comenzamos una nueva sección, el “Rincón del Constructor”. A partir
de ahora, queremos dar espacio a la construcción de shakuhachi, y os invitamos a
enviar información, fotos, entrevistas, y cualquier cosa relacionada.
Damos las gracias a todos los que ayudaron en este número, y de nuevo pedimos
vuestras colaboraciones, para hacer de esta Newsletter vuestra revista sobre
shakuhachi.
Saludos cordiales,
Los editores:
Véronique Piron y Jose Vargas-Zuñiga
Español
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From: Letter from the chairperson, English edition page 4
Estimados entusiastas del shakuhachi
¡Estos son momentos muy emocionantes para el shakuhachi!
¡Queda poco tiempo para que tenga lugar el primer Festival Mundial del Shakuhachi en
Europa! ¡Sí, menos de 2 meses!
El objetivo del Festival Mundial del Shakuhachi es, ante todo, el de reunir a los
aficionados (principiantes, intérpretes avanzados y de todos los niveles intermedios)
así como intérpretes profesionales para que pasen el tiempo juntos, compartan y
aprendan unos de otros sobre este instrumento.

Por supuesto, los profesionales tocarán en los conciertos, mostrarán su maravilloso
arte y enseñarán en los talleres. Sin embargo, fuera de los talleres y conciertos, todos
seremos iguales: aficionados del shakuhachi. Y habrá mucho tiempo para disfrutar
juntos.
El Festival Mundial del Shakuhachi comenzó, como la mayoría de nosotros sabe, en
Bisei, Japón en 1994 de la mano de Yokoyama Katsuya, cuya visión de un mundo del
shakuhachi amable y unido estamos siguiendo lo mejor que podemos.
El Festival Mundial del Shakuhachi no es un lugar para favorecer a alguien en
particular, pero por supuesto, destacamos algunos intérpretes. Por ejemplo, tendremos
intérpretes empujando los límites de shakuhachi como Zac Zinger, Orimo Sabu y
Cornelius Boots - y los máximos intérpretes de la nueva generación como Kuroda
Reison, Kawamura Kizan y Obama Akihito.
También tendremos tres continuadores de la tradición en su propia región: Suto
Shuho, Yamada Fumio representando la Kinpū Ryū de Aomori y a Iso Genmyo,
representando al estilo Itchōken de Fukuoka. También vendrá Seian Genshin, el nuevo
jefe del Templo Myōanji, quién representará el estilo Myōan Taizan Ha. Los intérpretes
de Shakuhachi tendrán la oportunidad de escuchar y aprender directamente de estos
maestros regionales. Pasear y discutir con ellos lo que piensan sobre su papel en el
mundo shakuhachi o sobre la situación relativa a las tradiciones regionales más
pequeñas de shakuhachi.
También tendremos el min'yō o música folclórica japonesa representada en el FMS por
primera vez por músicos profesionales de min'yō. El intérprete de Shakuhachi
Enomoto Shusui, el shamisen y los cantantes e intérpretes de taiko Miyake Ryoji y
Shirato Tomoya —con el apoyo de Yoshie Campbell, David Hughes, Gina Barnes y el
SOAS Min'yō Group– nos presentarán y harán experimentar cómo el shakuhachi
también es parte de un género de música tradicional con el que es posible bailar. Estoy
convencida de que nos harán sentir llenos de vigor y energía con su música.
Hay varios compositores que también tendrán un papel en el FMS 2018. Verity Lane es
un joven compositor británico, que compondrá una nueva pieza para que todos la
toquemos. Se estrenarán piezas compuestas por Seki Ichiro, Marty Regan, Henri
Algadafe, Véronique Piron, Anne Norman, Elizabeth Brown y Daniel Ross. Además, les
presentaremos al compositor británico Frank Denyer, quien escribió muchas piezas
innovadoras para Iwamoto Yoshikazu.
No hay duda de que es el mayor evento de shakuhachi en Europa y que será
grandioso con esta alineación de artistas. Pero lo más importante es que muchos
intérpretes de shakuhachi de Europa (y de otros lugares) vienen a participar, a
compartir y conocerse. Es una oportunidad única. Por supuesto, no nos ha sido
posible invitar a todos aquellos del mundo del shakuhachi que enseñan o que se
distinguen de una manera u otra.
A pesar de esta limitación en la organización, realmente esperamos verte en Londres y
que vengas a celebrar el shakuhachi en Europa.
¡Nos vemos en Londres!
Con mis mejores deseos
Kiku Day, Chairperson, ESS
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From: Maker’s corner, English edition, page 16

Entrevista con Miura Taro
Por Jose Vargas-Zuñiga

Miura Taro vive en Yokkaichi, prefectura de Mie, en Japón, construye shakuhachi, y
también practica Kyudo (arco japonés), y poesía Tanka.
JV- Lo primero, quiero agradecer el
esfuerzo por hacer esta entrevista en
Inglés, se que no es fácil,
¿Como fue el comienzo con el
shakuhachi?
TM- Cuando tenía 18 años, en la
universidad de Okayama en 1964, mi
profesor de Budo (arte marcial), de la
escuela Takeuchi ryu, también tocaba
shakuhachi. Él me introdujo en el
instrumento, incluso me prestó su
shakuhachi. Así que he estado
practicando con el shakuhachi más de
50 años.
Unos años después, considerando que no era un gran intérprete, decidí dedicarme a la
construcción de shakuhachi, y comencé a aprender con Syunzan Onishi en Osaka. Él
era intérprete y constructor de la escuela Tozan. Empecé desde abajo, limpiando el
taller, afilando los cuchillos, etc, un aprendizaje al viejo estilo. Creo que eso es
importante. Limpiar el espacio te limpia a ti mismo también, y esas tareas preliminares
te preparan para el trabajo. Syunzan sensei era también un buen instrumentista; me
llevaba a conciertos para oír a otros intérpretes, y me daba instrucciones sobre como
tocar. Y contestaba mis preguntas cuando yo tenía dudas. Me llevaba una hora y media
llegar a su taller cada día, y estuve unos tres años aprendiendo con él.
JV- ¿Construye los shakuhachi de la misma manera que su maestro, o hizo cambios y
tiene su propia manera de hacer?
TM- Hice algunos cambios, por ejemplo, cuando el bambú es ancho, hago la forma del
ánima más grande, cuando es estrecho la hago más pequeña. Afino cada shakuhachi
siguiendo el carácter de cada bambú.
También comencé a hacer shakuhachi jinashi, hace solo 12 años. Para mi, los
shakuhachi jiari son los mejores instrumentos, el método jiari es la forma de hacer un
instrumento perfecto. Los shakuhachi jinashi normalmente tienen alguna debilidad, por
lo que habitualmente hago jimori, con solo un poco de ji añadido en algunos puntos del
ánima.

Español

ESS Newsletter 2018-1

Intento conseguir buena resonancia (hibiki), un buen equilibrio entre todas las notas, y
un buen sonido que llene el ambiente.
JV- Desde que empezó, ¿Ha habido cambios en el mundo del shakuhachi?
TM- Los instrumentos se afinaban con diapasones, o pitos de afinación en los
años1970s. Compré el afinador Stroboconn Modelo 6T-5, producido por Conn
Corporation, cuando dejé de estudiar con Syunzan sensei para establecerme con mi
nombre “Taro shakuhachi” en 1976. Ese instrumento electrónico era grande, pesado y
muy caro. Usábamos rayos X para ver el ánima, ahora se analiza con un escáner de
tomografía computarizada.
JV- Para terminar, ¿Hay algo más que quisiera decirle a los constructores
principiantes, o algo que añadir?
TM- A las personas que están aprendiendo a hacer shakuhachi, les diría: ¡Continúa
intentándolo!
De mi libro de poesía Tanka “Armonía con el bambú”
Página 11
intentando capturar la unicidad
del sonido de este bambú
un ligero toque de la lima
puede disminuir la calidad del tono

Página 13
atrapado entre el desespero y la esperanza
la lima en la mano derecha
el shakuhachi en la izquierda
también hoy

Página 20
calibrando
sondeo la forma esencial
del shakuhachi 1 shaku 8 sun
JV- Muchas gracias por su tiempo y amabilidad.
Página web de Taro: http://www3.plala.or.jp/take8/
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From: Interview, English edition, page 18

Entrevista a Gunnar Jinmei Linder
Por Yerasimos Dimovasilis

YD- ¿Cómo comenzó tu itinerario por el
shakuhachi?
GL- Bueno, fue por casualidad tras llegar a Japón
como mochilero en 1985. Había estado viajando
con el Trans-Siberiano por unas semanas y cuando
llegué a Japón conocí a un americano que había
comenzado a tomar clases en un centro cultural
japonés para extranjeros. El maestro era un alumno
de un alumno de Yamaguchi Gorō, un hombre en la
cincuentena y fui un día en que dirigía una clase.
Me enamoré del sonido en ese preciso momento. El nombre del maestro era Sakai
Isao, un tipo interesante porque tenía en aquel entonces unos 57, creo, y solo llevaba
estudiando shakuhachi unos 7 años. Desde que era niño había querido aprender este
instrumento, pero creció después de la Segunda Guerra Mundial y tuvo que trabajar y
ahorrar dinero, por lo que le tomó su tiempo comenzar a estudiar este instrumento
hasta que cumplió los 50; por lo que él sabía realmente motivar y estimular en las
clases y su inglés era muy bueno lo que fue una suerte para mí al inicio. Me llevó a
varios conciertos de Yamaguchi Gorō, porque él amaba la forma de tocar de este
maestro. Yo comencé en Julio del 1985, justo tras llegar a Japón y en septiembreoctubre tuve la oportunidad de conocer a Christopher Yohmei en un concierto y unas
cuantas semanas más tarde él me llevó a la casa de Yamaguchi Gorō, me presentó al
maestro y comencé a estudiar con él. Fue por poco tiempo, y no sabía nada sobre el
shakuhachi cuando vine, así pues, tuve mucha suerte.
YD- ¿Cuál de las cualidades personales de Yamaguchi Gorō crees que te influyeron?
GL- Hay muchas cosas, su amabilidad era una pero también su sinceridad y su duro
trabajo. Quiero decir que era muy amable siempre, pero a la vez era muy estricto
consigo mismo. Pero también podemos hablar de su aproximación a la música, el
modo en que veía las posibilidades de cambio, ese cambio siempre constituye un
aspecto de la música. Naturalmente en el marco de su estilo, pero no era exclusivo en
el sentido de que nadie debía tocar exactamente como él hacía. Hay tantas cosas…
esto es lo que por ahora se me ocurre.
YD- ¿Cómo se traduce Chikumeisha al inglés? ¿Cómo surgió como un linaje separado
de la Kinko-ryū?
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GL- Chikumeisha se traduce como la Unión de Bambú. “Chiku” es la lectura sinojaponesa de la palabra bambú, “take” si lo hacemos según su lectura en japonés. “Mei”
es la lectura de un carácter que significa unión y “sha” se refiere a un carácter que
significa una sociedad de algún tipo, un grupo. Por lo tanto, esta palabra, Chikumeisha,
se empleó primero en tiempos de Yamaguchi Shirō, el padre de Yamaguchi Gorō.
Tenían algo similar a una organización coordinadora llamada Chikumeisha o Chikumei y
era como una unión de todos los sub-linajes y maestros individuales. Hoy en día
tenemos algo llamado Kinko-ryū Kyōkai, la asociación Kinko-ryū que incorpora todos
los sub-linajes de la Kinko-ryū. Por lo que yo comprendo, la Chikumeisha era, en cierto
modo, lo mismo que es la Kinko-ryū Kyōkai en el presente. Pero había una diferencia en
las ideas u opiniones en este grupo y Yamaguchi Shirō dijo que aquellos que deseasen
permanecer con él constituirían la Chikumeisha y fue entonces cuando esta cambió
para convertirse en otro sub-linaje de la Kinko-ryū. Por lo que fue como una tormenta
en una taza de té, una pequeña diferencia de opiniones entre los intérpretes de
shakuhachi a la vez.
YD- El repertorio de la Kinko-ryū es muy antiguo y se enfatiza la transmisión del
maestro al alumno. ¿Cómo tiene lugar esta transmisión y cómo ha cambiado a lo largo
del tiempo?
GL- Bueno, en toda transmisión hay un aspecto de cambio y lo puedes oír si escuchas
las grabaciones de Yamaguchi Shirō y luego la misma pieza en la grabación por
Yamaguchi Gorō. Es la relación padre-hijo, maestro-alumno y puedes oír con facilidad
que existe un cambio en esta línea de transmisión. Estaría de acuerdo con Riley Lee
cuando la llamó “Transmisión auditiva”, que es como prefiero llamarla también, porque
es principalmente una transmisión a través de la interpretación. También en Europa, en
muchas tradiciones populares musicales, el alumno aprende las piezas tocando junto
con su maestro o maestra. Y la transmisión, según mi experiencia es básicamente lo
mismo, porque todas las clases son dirigidas de esta forma. Tocabas una vez con
Yamaguchi Gorō y luego él solo tarareaba la notación y marcaba los tiempos, indicando
las ornamentaciones con su voz y dedos. Esto sin tener en cuenta de si era honkyoku o
un sankyoku o un shinkyoku, él lo hacía exactamente así siempre. Solo enseñaba la
pieza una vez tarareando la notación. Posteriormente siempre podías traer una pieza
que ya habías aprendido previamente y la podías tocar ante él, pero entonces él no la
volvía a tararear. De este modo, el tarareo, el solfeado forma parte de la enseñanza,
constituyendo el acto de transmisión actual, digámoslo así, pero siempre tiene lugar
algún cambio y creo que Yamaguchi Gorō no estaba en contra de este cambio. Durante
los primeros 5, 6 o 7 años o algo así, me habría corregido probablemente si yo hubiese
hecho algo que no estaba escrito o si lo hubiera tocado de manera diferente, entonces
me habría parado y habría dicho, “¿Pretendes tocarla así? “Y si yo decía “Sí”, entonces
habría dicho, “De acuerdo, continuemos tocando”. Por otro lado, si hubiera dicho “No,
no pretendía tocarla así”, entonces me habría corregido. Así pues, es un tema de
atención a lo que haces. Si tomas una decisión deliberadamente consciente de tocar
una línea de una manera y crees que sonará bien, no te habría dicho “no puedes tocarla
así”. Él también tenía un dicho “lo que suena bien, no puede estar mal”. Por lo tanto,
había la posibilidad de hacer cosas ligeramente diferentes de como él las hacía. Creo
que reconocía que siempre hay un aspecto del cambio en cualquier transmisión oral o
auditiva.
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YD- ¿Tu forma de enseñar ha evolucionado de alguna manera comparándola con la
manera en que Yamaguchi Gorō enseñaba?
GL- Así es, porque no soy Yamaguchi Gorō. Mi forma de enseñar es definitivamente
diferente. Aún pienso que la forma en la que él enseñaba era en muchas maneras una
buena forma para enseñar. Escribí sobre esto en mi disertación de doctorado, en un
capítulo sobre la transmisión, el proceso y lo que el proceso de transmisión contiene.
Parece muy simple. Sentarse delante de tu maestro y tocar, pero realmente es una
forma muy compleja de transmisión. Ahora estoy enseñando casi siempre en Europa, o
en el mundo occidental… Mi experiencia es que muchos alumnos en occidente tienden
a aproximarse a la música a un meta-nivel, deseamos saber antes que hacer. He estado
enseñando el shakuhachi en Japón durante más de 10 años y muy a menudo, la gente
no se preocupaba realmente por si entendían o no. En mi caso también, cuando
comencé a estudiar el shakuhachi, no era un tema importante, simplemente era feliz de
poder tocar con Yamaguchi Gorō. Y luego, tras haber tocado, tenía que hacer el análisis
por mí mismo, por así decirlo, solo usando el material sonoro. Como sabes, escribí un
libro y estoy trabajando en el segundo volumen de “Anotaciones sobre el Honkyoku”
donde, explico con gran detalle cada línea. Así es que pienso que soy mas verbal, mas
analítico, digamos, en mi aproximación y en mi forma de enseñar y muy a menudo esto
es lo que más necesitan aquellos que estudian conmigo. Ya sabes, por ejemplo, a veces
en la notación Kinko se escribe algo, pero tú no lo tocas o has de tocar algo que no está
escrito, hay muchísimos comentarios auxiliares y cosas escritas sobre las que no te has
de preocupar. En Japón mis alumnos normalmente no hacen preguntas sobre ello. Ellos
hacen lo que les digo que hagan. Aquí en Europa a veces no he podido continuar hasta
que he tenido que explicar cada mínimo detalle de la notación. Me parece que muchos
de mis alumnos aquí en Europa realmente desean saber qué es lo que hay para poder
procesar el material. Y creo, sabes, que no es un tema de mala o buena enseñanza.
Diría que hay simplemente diferentes necesidades para poder procesar el material.
YD- ¿Así es que viste que existía una necesidad aquí entre los alumnos de occidente y
escribiste el libro por ello?
GL- Esa es una razón. Realmente mis primeros análisis de una pieza, de una pieza de
honkyoku fue “Taki-otoshi no Kyoku”, que preparé para un taller que dirigí en Tokyo en el
2003. En parte porque era un taller de fin de semana, y esta era una manera de
prepararme para el mismo. Escribí comentarios suficientemente detallados sobre los
ornamentos, como ciertas frases y patrones y ese análisis también se relacionaba con la
tesis magistral que hice en Japón, que iba sobre las ornamentaciones en la
interpretación del sankyoku. Así pues, comenzó en Japón con estudiantes japoneses,
pero hubo dos razones por las que escribí el libro: sentía que la gente del mundo
angloparlante tenía necesidad de explicaciones mas detalladas y la otra razón fue que
sabía que había mucha gente por ahí sin acceso a un profesor. Aprender el honkyoku
simplemente escuchando grabaciones, sin tener la posibilidad de tener un maestro con
el cual ver que ocurría realmente, es muy muy difícil. Y bien, esta es otra razón para mi
libro; creí que un libro sería un medio al que podrías siempre volver y en donde revisar
cosas. Con las grabaciones que hice para el libro, con cada frase numerada en la
notación, es bastante fácil encontrar las explicaciones de un cierto fraseo y leer lo que
ocurre. Es una fuente para aquellos que no pueden acudir a un maestro de manera
regular y pienso que también es una ayuda para aquellos que realmente desear saber.
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YD- ¿Nos puedes explicar sobre el segundo volumen que estás preparando? ¿Cuándo
piensas que estará disponible?
GL- Creo que estará disponible para el Festival Mundial de Shakuhachi en Londres.
Realmente hice las grabaciones hace un año en la Universidad de Helsinki. Grabé 13
piezas en unos dos días. Un día y medio quizá… Escribí la mayoría de las
explicaciones, pero necesito volver a revisarlas y por último necesito que mi mujer
escriba las partituras. Aún no lo he hecho porque continúo considerando cuánto más
detalle poner en las actuales. Las explicaciones serán naturalmente, muy detalladas,
quizá con eso sea suficiente. Incluirá 13 piezas, algunas cortas como por ejemplo
“Kotoji no Kyoku”, “Ashi no Shirabe”, “Banshiki-chō” “Ikkan-ryū Kokû Kaete”. Estas
cuatro piezas son de unos dos minutos cada una. “Banshiki-chō” pueden emplearse
como prólogo de “Shin no Kyorei”, “Kotoji no kyoku” como prólogo de “Kinuta
Sugomon”. En estos casos he incluido ambas, el prólogo y la pieza central, pero las
piezas prólogo puede ser tocadas por separado. Incluí los tres clásicos (como se les
llama) “Yugure no Kyoku”, “Yoshiya Reibo” y “Shin no Kyorei”. También hice una
grabación de “Shika no tone” incluyendo comentarios orales de las frases. Todo en
estas 13 piezas, 4 de ellas son cortas y 9 típicamente largas del Kinko-ryu honkyoku.
YD- Tu disertación de doctorado “Deconstruyendo la Tradición en la Música Japonesa”
aporta una nueva luz en la historia del shakuhachi y del importante proceso de
transmisión y tradición. ¿Cómo la ha recibido el mundo del shakuhachi? ¿Nos lo
puedes comentar?
Gl- Creo que ha sido bastante bien recibida. Cuando comencé con el shakuhachi leí
esas leyendas sobre Kyotaku Denki, sobre las Tres Piezas Clásicas, la historia sobre los
Fue y Kyochiku y el maestro de Kyochiku, Kakushin o Gakushin que fueron a China y
aprendieron a tocar el shakuhachi… Bellas leyendas, pero leyendas, al fin y al cabo, tal
como los académicos japoneses han probado. Pero es como una tradición reinventada
una vez más. Relacionarlo con este pasado legendario, fue una forma de dar cierta
autenticidad a lo que estás haciendo. Para mucha gente es aún verdad. No me
importa, pero si que me importa cuando dices que algo es un hecho histórico de que
tenemos la prueba de que no lo es o casi. No hay registros en relación con los Fuke.
No hay registros sobre cualquier conexión con China, o con Gakushin en China desde
el 1251 al 1254 y que supuestamente trajo el shakuhachi a Japón. Ni leyendo diarios de
la época en que él estaba en China o del tiempo en que regresó a Japón hay registro
alguno sobre el shakuhachi, o el kyotaku o nada similar. Así pues, parece ser una
leyenda. La leyenda se creó probablemente a finales del siglo XVIII para dar a los
komusō cierta autenticidad. En mi opinión, era importante conocer lo que podemos
decir a partir de los documentos históricos y donde está el límite entre lo que podemos
decir y creer. Necesitaba ir a través de todos los registros históricos para conseguir
una noción de ello y necesitaba hacerlo yo mismo. No me gustaba depender de lo que
los académicos japoneses habían dicho o de lo que cualquier otro académico de
lengua inglesa hubiera dicho. Estudié básicamente todos los documentos que creí
necesario, la mayoría de los archivos históricos remontándonos al Japón del siglo XII, a
los documentos chinos del siglo III antes de nuestra era (es decir al 300 AC), los
clásicos chinos y las Analectas de Confucio También intenté ir a través de los
documentos centrales que se refieren a la leyenda y a la historia de los komusō y del
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shakuhachi en Japón. Y es bastante obvio, quiero decir que, en los antiguos
documentos sobre los komusō, se dice que primero has de ser un bushi, un samurái
para ser después un komusō y un documento confirma que el komusō no debía olvidar
parecer monje pero en su corazón siempre debía recordar que era guerrero. Un
capítulo de mi disertación trata de la transmisión, del proceso de transmisión, y que
fue muy agradable de escribir. Está disponible en formato digital, si a alguien le
interesa tenerlo o gratuitamente como pdf.
YD- ¿Y qué puedes decirnos del próximo libro que vas a escribir?
GL- Bueno, a parte del libro sobre el Honkyoku, estoy trabajando en un libro de
referencia sobre el sankyoku, el jiuta-sōkyoku. No hay, hasta donde sé, ningún libro
escrito en inglés sobre el jiuta-sōkyoku. Hay uno sobre la música de koto, con un
aproximamiento más musicológico pero lo que yo estoy escribiendo es una vez más,
un esbozo de los antecedentes históricos de los instrumentos y del desarrollo de este
género, del jiuta-sōkyoku, y también una extensa discusión sobre los textos de las
canciones. Hay un libro en inglés, una antología de textos de canciones escrito por
Tsuge Gen’ichi, que es un investigador japonés, un académico. Estuvo trabajando
fuera de Japón, y le conocí como profesor también en la universidad en Japón. Tsuge
tradujo un cierto número de canciones al inglés con el propósito de enseñarlas pero
ese libro no explica mucho sobre el contexto social, el origen de las canciones o de los
instrumentos, de los estilos, etc. El objetivo de mi proyecto es escribir sobre el
contexto social y también en como nosotros, en la actualidad, podemos relacionarnos
con estas canciones, como podemos relacionarnos con ellas alabando al emperador o
describiendo la vida amorosa de las cortesanas, etc. Es un mundo muy diferente al
nuestro. El libro incluirá los aspectos estéticos del estilo de ejecución y un amplio
comentario sobre el contexto social y la posición de esta música en la sociedad del
periodo Edo. Deseo percibir el jiuta-sōkyoku como una cultura musical aún viva en
nuestro presente.
YD- Has editado dos álbumes con el conjunto Wa. ¿Podrías contarnos alguna cosa
sobre ellos? ¿Qué ocurrió con el tercer álbum “Kinko Kokin”?.
GL- Si, el álbum Kinko Kokin aún está en proceso. Tengo grabaciones, pero no se
produjeron. La producción Wa estaba esponsorizada por una compañía de traducción
japonesa que quería apoyar las actividades culturales. Se suponía que sería un
proyecto de 10 años, pero la directora de la compañía perdió su trabajo a los tres años
del proyecto y el nuevo conductor dejó de esponsorizarlo. Conseguí dinero para la
grabación porque las grabaciones ya estaban hechas para el álbum Kinko Kokin pero
no obtuve dinero para la actual producción. Quería incluir piezas contemporáneas,
solo de Honkyoku para shakuhachi y también sankyoku en este proyecto, así pues
ambos álbumes producidos (Emu y Ginyū) contienen una variedad de estos tres
estilos. Para el tercer álbum, quería hacer hincapié en el estilo Kinko de shakuhachi. La
palabra “Kokin” significa “tiempos antiguos y presentes”, por lo que el título sería:
“Kinko de los viejos tiempos y Kinko actual”. Espero producir este álbum y también
posiblemente otro con el título “Takiotoshi”, para el cual también tengo numerosas
grabaciones de renkan con Tanaka Kōmei. Confío en poder producir ambos CDs en un
próximo futuro. Se trata solo de un tema de tener tiempo y dinero para hacerlo.
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YD- ¿Cómo fue tu relación con el cambio de shakuhachi comparado con el tiempo en
que todavía estabas estudiando? ¿Qué cambió y qué se mantuvo?
GL- Esa es una respuesta difícil de responder… quiero decir que, cuando estás
estudiando intentas tantas cosas e intentas conseguir el sonido y todas las técnicas,
trabajas en los detalles… Cuando tengas tu propia manera de tocarlas, por así
decirlo, las disfrutarás. El estudio normalmente implica mucho trabajo duro y no
siempre agradecido, así que yo creo que esta es la probablemente la diferencia. O lo
que es lo mismo… hay un famoso refrán, que realmente proviene de un actor,
dramaturgo y escritor de teatro Nō, Zeami Motokiyo: “nunca olvides el corazón del
principiante”, tu propio corazón como principiante, la fascinación, la pasión que
sientes cuando encuentras algo por primera vez. Cuando conocí el shakuhachi, las
primeras lecciones que tuve con Yamaguchi Gorō, fueron así… acontecimientos que
cambiaron totalmente la vida, un apasionado sentimiento por el sonido y todo lo que
rodeaba al shakuhachi. Lo que me gustaría mantener es ese sentimiento por el
shakuhachi, por la música. Tener ese sentimiento cuando practico, cuando toco y
cuando doy un curso.
YD- La larga duración de la Kinko-ryū del Honkyoku, junto con el foco necesario para
tocar los detalles de la música tienen un cierto efecto en cada intérprete. ¿Cómo lo
vives?
GL- Creo que esto realmente concierne a la pregunta anterior, es decir, que ahora me
siento mas cómodo en comparación con hace 10 o 15 años atrás, disfrutando del fluir
de las frases y de todos los detalles y en la ejecución, más relajado. El largo de las
piezas… he tocado dos veces “Sakae-jisji”, es una pieza que dura más de 60
minutos… también la he dado a estudiantes durante las lecciones en varias ocasiones
y es fascinante ver cómo tras tocar durante unos 20 minutos y te das cuenta de que
aún faltan 40 minutos, de repente finalizas y te preguntas qué sucedió con el tiempo;
simplemente desapareció. Ocurre lo mismo cuando enseño o practico una pieza de
unos 20 o 25 minutos, como las Honkyoku de la Kinko-Ryū suelen ser, el sentido del
tiempo es como si se perdiera. Es como si entraras en una dimensión temporal
diferente. No se trata del tiempo, se trata de otro espacio, por así decirlo.
YD- ¿Qué cualidades crees que se puede desarrollar en el tiempo estudiando
seriamente el repertorio Kinko-ryū?
GL- Paciencia diría. Se necesita mucha paciencia para aprenderlo. También creo…
que la aproximación de Yamaguchi Gorō era tan indiferente, tan …. No diría carente
de emoción, no quiero usar esta descripción, pero no era una interpretación muy
expresiva. Era una interpretación seca. Intento ser muy seco, pero cuando oigo
algunos comentarios (especialmente por parte de los japoneses), a menudo son
cosas como “Oh, nunca he oído una interpretación tan emotiva de estas piezas de
honkyoku”. Por lo tanto, creo que me encuentro en el lado dramático en comparación
con mi maestro, pero no intento expresar una emoción determinada, creo que eso es
algo que puedes aprender de la misma música. Otro desafío con la música es la
necesidad de focalizarse en el detalle y asimismo continuar en el momento. Escuchar
realmente los pequeños detalles del sonido en cada momento, estar concentrado en
el momento, este momento. Entre las piezas de honkyoku, encuentro la característica

Español

ESS Newsletter 2018-1

de la considerable duración de las piezas Kinko-ryū, la estructura formalizada que
exige un alto grado en el detalle de la ejecución, intentan ser muy graves y encuentro
en ellas que tiene un carácter muy meditativo. A excepción de “Sōkakku Reibo”, “Shika
no Tōne” y unas pocas más, la mayoría de las piezas son abstractas, no están
expresando nada en concreto, lo que les da, en mi opinión, un carácter fuertemente
meditativo.
YD- Como maestro, ¿Qué te gustaría transmitir a tus estudiantes?
GL- Lo que dije antes. El foco en el detalle, pero a la vez, la apertura hacia el cambio o
la diferencia. Que incluso en este estilo tan formal, existe el cambio, que debe haber el
cambio. Vuelvo a Zeami, ese gran hombre del No, que escribió en su momento:
“Siempre has de buscar tu referencia en la tradición, no lo olvides. Piensa muy
profundamente en lo que tu maestro hacía cuando escribas nuevas piezas”. Pero él
estaba a favor de escribir nuevos dramas. Debes crear nuevas obras, pero no puedes
hacerlo como te de la gana, por así decirlo. Lo nuevo ha de relacionarse con la
tradición, a lo que tu maestro dijo, a lo que tu maestro hizo. Entonces, darás
importancia a estos aspectos formalizados del honkyoku, pero luego aporta cosas
nuevas. Pienso que se trata de un lento proceso mas que de uno dramático, el cambio
no significa necesariamente una revolución. Por ello, estas cosas quizá son las más
importantes: foco en el detalle y cuidado, pero a la vez apertura hacia una
aproximación diferente.
YD- ¿Recuerda algún incidente divertido de algún concierto?
GL- Incidentes divertidos… bueno quizá parezca divertido cuando has estado sentado
al estilo japonés en el escenario y luego cuando intentas ponerte de pie tus piernas
están completamente dormidas. Si no eres un intérprete de solo, sino que tocas con
alguien más y ellos se han levantado y están dirigiéndose al escenario y tú aún
continúas sentado allí porque no puedes levantarte (risas), la gente de la audiencia
tiende a reírse, se dan cuenta de lo que ocurre. Otra cosa, que quizá no sea tan
divertida, pero si fue emotiva para mí; hace un año mas o menos… quizá dos años
después del fallecimiento de Gorō-sensei, me pidieron que tocara en un concierto
local al este de Tokyo con Tanaka Komei, un estudiante superior de Yamaguchi Gorō, y
el actual dirigente de la Chikumeisha. Justo antes de que me dirigiera al escenario,
presentó una nueva pieza y dijo “pronto verán algo poco usual en el escenario, pero
les pido, por favor no escuchen con sus ojos, escuchen con sus oídos”. Y para mí esto
fue muy emotivo porque sabe, algunas personas en Japón piensan que los extranjeros
no pueden tocar música japonesa. Tienen este tipo de aproximación esencialista de
que has de ser japonés para comprender realmente el shakuhachi. Así pues, fue una
manera muy fuerte de decir que no solo el japonés sino cualquiera que realmente se
dedique a ello puede aprender a tocar este instrumento. Preguntaron una vez a
Yamaguchi Gorō si les era posible a los extranjeros aprender a tocar música japonesa
y dijo, “si, si no ves la persona, no puedes decir si es extranjera o japonesa
simplemente por su forma de tocar, si tienen el mismo nivel”. Y continuó diciendo, “por
otra parte, naturalmente, si un extranjero que se ha educado en la música occidental
no puede quitarse el abrigo, por así decirlo, de la tradición musical, naturalmente
podrás escuchar que cuando esta persona toca el shakuhachi, probablemente el
sonido será occidental”. Pero añadió, “en Japón desde 1871 la educación musical en
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las escuelas se ha centrado en la música occidental, así que la gente japonesa está
más acostumbrada a esta música que a la indígena”. Y creo que acertó de pleno,
porque la mayoría de los japoneses no saben mucho sobre esta música, están
habituados a la música occidental en la escuela sabes, ¿cuál es la diferencia?
Pueden tocar el piano, el violín y ninguno podrá tocar el shakuhachi o el koto o
cualquier otro instrumento tradicional.. Lo que es, creo, algo muy importante para
Yamaguchi Gorō como maestro. El tenía la mente abierta, como muchos otros
grandes maestros de su generación aquí, como Yokohama Katsuya y muchos otros
intérpretes o maestros de la Kinko-ryū. Pero también sabemos que hay otras
personas en Japón que también tienen esta visión de que “has de ser japonés para
realmente comprender”. Cuando encuentro este tipo de personas en Japón, intento
hablar sobre lo fabulosos, grandes violinistas japoneses por ejemplo o que se
preparan en la cultura musical occidental ¿cómo pueden tocar el violín? Es muy tonto
decir que tienes que nacer en una cierta cultura para poder comprenderla.
Naturalmente te tomará más o menos tiempo, pero no es una cuestión de si es
posible o no. Quizá, es un tema del tiempo que necesiten estar en contacto con esta
cultura musical, y no solo una cantidad de tiempo, sino también de calidad de este.
Es como cuando educas niños, no se trata solo del tiempo en que estéis sentados
juntos en el sofá, también es un tema de como emplear ese tiempo y de lo que
hacéis juntos y la calidad del tiempo que pasas con los niños.
YD- ¿Te gustaría añadir algo más para acabar esta entrevista?
GL- Espero que todos disfruten tocando. Cuando estás aprendiendo suele ser, tal
como ya dije, muy difícil, duro, no suena del modo en que tú desearías que sonara,
pero es una cuestión de tiempo. Es muy difícil escucharte a ti mismo cuando estás
aprendiendo, pero grabarte y escuchar las grabaciones es una forma muy importante
de aprender. A menudo no suena como pensamos que sonaba a la hora de tocarlo,
pero es un aspecto muy importante aprender a escucharte a ti mismo.
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From: Letter from the editors, English edition page 4
Αγαπητοί φίλοι του shakuhachi,
Φύγαμε για μια ακόμη φορά με ένα νέο τεύχος του ενημερωτικού δελτίου της ESS.
Κάναμε ότι μπορούσαμε για να το γεμίσουμε με ενδιαφέροντα άρθρα και ελπίζουμε ότι
θα σας αρέσει. Θα εκτιμούσαμε τα σχόλιά σας, να μας ενθαρρύνουν στο έργο μας και να
μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε.
Τον Αύγουστο, το Παγκόσμιο Φεστιβάλ του Shakuhachi θα πραγματοποιηθεί στο
Λονδίνο και θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλη την κοινότητα του shakuhachi να
μοιραστούμε τις εμπειρίες μας γύρω από το αγαπημένο μας όργανο. Υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι που εργάζονται πολύ σκληρά διοργανώνοντας την εκδήλωση. Σίγουρα θα
είναι αξιόλογη και διασκεδαστική. Ελπίζουμε να σας συναντήσουμε όλους εκεί.
Περιλαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με το WSF2018 και είμαστε στην ευχάριστη θέση
να παρουσιάσουμε δύο σχετικές εκδηλώσεις: το πρώτο Συμπόσιο Shakuhachi που
διοργανώθηκε στην Ευρώπη την ημέρα πριν από την έναρξη του φεστιβάλ και τον
Διεθνή Διαγωνισμό Shakuhachi που θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ.
Εντυπωσιασμένοι επίσης από το μεγάλο έργο που έγινε στον ιστότοπο του WSF,
συμπεριλαμβάνουμε το πλήρες μενού και όλες τις καταχωρήσεις του.
Ολόκληρη η ενότητα ανοίγει με το δελτίο τύπου που έγινε τον περασμένο Απρίλιο.
Ελπίζουμε ότι θα το βρείτε χρήσιμο.
Στο τεύχος αυτό, ξεκινάμε επίσης ένα νέο τμήμα, "Τη γωνία των κατασκευαστών". Από
δω και στο εξής, θα προσπαθήσουμε να δώσουμε χώρο στην κατασκευή του
shakuhachi, και σας προσκαλούμε να μας στείλετε άρθρα, συνεντεύξεις, εικόνες,
συμβουλές ή οτιδήποτε σχετίζεται με την εμπειρία της κατασκευής.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που συνεργάστηκαν σε αυτό το τεύχος
και πάλι ζητάμε τη βοήθειά σας ώστε το ενημερωτικό δελτίο να είναι το δικό σας
περιοδικό του shakuhachi.
Με τις καλύτερες ευχές μας,
Οι συντάκτες:
Véronique Piron και Jose Vargas-Zuñiga
Ελληνικά
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From: Letter from the chairperson, English edition page 4
Αγαπητοί λάτρεις του shakuhachi
Ακριβώς τώρα είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για το shakuhachi!
Είναι το σύντομο χρονικό διάστημα που έμεινε πριν το πρώτο Παγκόσμιο Φεστιβάλ
Shakuhachi λάβει χώρα στην Ευρώπη! Ναι, λιγότερο από 2 μήνες!
Στόχος του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Shakuhachi είναι πρώτα απ’ όλα να συγκεντρώσει
ερασιτέχνες (αρχάριους καθώς και προχωρημένους παίκτες και όλα τα επίπεδα μεταξύ
τους) και επαγγελματίες παίκτες να έχουν χρόνο μαζί, να μοιραστούν και να μάθουν για
το shakuhachi ο ένας από τον άλλον.

Φυσικά οι επαγγελματίες θα παίξουν στις συναυλίες, θα δείξουν τη θαυμάσια τέχνη τους
και θα διδάξουν σε εργαστήρια. Ωστόσο, έξω από εργαστήρια και συναυλίες - θα είμαστε
όλοι μαζί ίσοι: ως shakuhachi aficionados. Και θα υπάρχει αρκετός χρόνος για να
συχνάσουμε έξω μαζί.
Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Shakuhachi ξεκίνησε - όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι από
μας - στο Bisei της Ιαπωνίας το 1994. Ξεκίνησε από τον Yokoyama Katsuya, του οποίου
το όραμα για έναν καλό και ενοποιημένο κόσμο του shakuhachi ακολουθούμε όσο
καλύτερα μπορούμε.
Το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Shakuhachi δεν είναι επομένως ένα μέρος για να παρουσιάσει
κάποιους συγκεκριμένα, αλλά φυσικά τονίζουμε ορισμένους παίκτες.
Για παράδειγμα, θα έχουμε παίκτες που πιέζουν τα όρια του παιξίματος shakuhachi
όπως οι Zac Zinger, Orimo Sabu και Cornelius Boots - και τη νέα γενιά κορυφαίων
παικτών όπως οι Kuroda Reison, Kawamura Kizan και Obama Akihito.
Θα έχουμε επίσης τρεις κατόχους της παράδοσης στη δική τους περιοχή: τους Suto
Shuho και Yamada Fumio εκπροσωπώντας την Kinpū Ryū από το Aomori και τον Iso
Genmyo, που εκπροσωπεί το Itchōken στυλ από το Φουκουόκα. Επίσης έρχεται ο Seian
Genshin, ο νέος επικεφαλής του Ναού Myōanji, ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Myōan
Taizan Ha στυλ παιξίματος. Οι παίκτες του Shakuhachi θα έχουν την ευκαιρία να
ακούσουν και να μάθουν απευθείας από αυτούς τους τοπικούς παίκτες. Βρεθείτε μαζί
τους και συζητήστε σχετικά με το τι σκέφτονται για το ρόλο τους στον κόσμο του
shakuhachi ή την κατάσταση σχετικά με τις μικρότερες τοπικές παραδόσεις του
shakuhachi.
Έχουμε επίσης min'yō ή Ιαπωνική λαϊκή μουσική να εκπροσωπείται σε WSF για πρώτη
φορά από επαγγελματίες παίκτες min'yō. Ο παίκτης shakuhachi Enomoto Shusui και οι
παίκτες shamisen, τραγουδιού και taiko Miyake Ryoji και Shirato Tomoya - με την
υποστήριξη του Yoshie Campbell, του David Hughes, της Gina Barnes και του SOAS
Min'yō Group – θα μας εισαγάγουν και θα μας δώσουν την εμπειρία του πώς το
shakuhachi είναι επίσης μέρος μιας παραδοσιακής μουσικής σκηνής στην οποία είναι
δυνατός ο χορός. Είμαι πεπεισμένη ότι θα μας ανεβάσουν όταν παίζουν.
Υπάρχουν αρκετοί συνθέτες, οι οποίοι θα έχουν επίσης ρόλο στο WSF2018. Η Verity
Lane είναι μια νέα Βρετανή συνθέτρια, η οποία θα συνθέσει ένα νέο κομμάτι για να
παίξουμε όλοι εμείς. Οι Seki Ichiro, Marty Regan, Henri Algadafe, Véronique Piron, Anne
Norman, Elizabeth Brown και Daniel Ross έχουν συνθέσει κομμάτια που θα έχουν την
πρεμιέρα τους. Επιπλέον, ο Βρετανός συνθέτης Frank Denyer, ο οποίος έγραψε πολλά
πρωτοποριακά κομμάτια για τον Iwamoto Yoshikazu, θα παρουσιαστεί στο φεστιβάλ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι το μεγαλύτερο γεγονός shakuhachi στην Ευρώπη και ότι
θα είναι υπέροχο με τη σύνθεση αυτών των εκτελεστών. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι
πολλοί παίκτες του shakuhachi από την Ευρώπη (και αλλού) έρχονται να συμμετάσχουν,
να μοιραστούν και να συναντηθούν. Είναι μια σπάνια ευκαιρία. Φυσικά - δεν ήταν
δυνατόν να τους προσκαλέσουμε όλους όσους διδάσκουν ή διακρίνονται με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο στον κόσμο του shakuhachi. Παρά αυτόν τον περιορισμό στην
οργάνωση, ελπίζουμε πραγματικά να σας δούμε στο Λονδίνο και να έρθετε να
γιορτάσουμε το shakuhachi στην Ευρώπη.
Θα σας δω στο Λονδίνο!
Τις καλύτερες ευχές μου

Kiku Day, Πρόεδρος, ESS
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From: Maker’s corner, English edition, page 16

Συνέντευξη με τον Miura Taro
από τον Jose Vargas-Zuñiga
Ο Miura Taro, ζει στο Yokkaichi, το νομό Mie, κατασκευάζει shakuhachi, και επίσης
εξασκεί το Kyudo (Ιαπωνική τοξοβολία) και γράφει ποίηση Tanka.

J V- Π ρ ώ τ ο ν , θ α ή θ ε λ α ν α σ α ς
ευχαριστήσω που κάνετε αυτή τη
συνέντευξη στα αγγλικά, ξέρω ότι είναι
δύσκολο, και το εκτιμώ πάρα πολύ.
Πώς ξεκινήσατε με το shakuhachi;
TM- Όταν ήμουν 18 χρονών, στο
πανεπιστήμιο Οκαγιάμα το 1964, ο
δάσκαλός μου στο budo, από την
Takeuchi ryu σχολή, έπαιζε επίσης
shakuhachi. Αυτός με εισήγαγε στο
όργανο και μου δάνεισε ακόμη και
shakuhachi του. Έτσι, παίζω
shakuhachi για περισσότερο από 50
χρόνια τώρα.

Χρόνια αργότερα, αποφάσισα ότι οι εκτελεστικές μου δεξιότητές στο shakuhachi
δεν ήταν επαρκείς γι 'αυτό αποφάσισα να επικεντρωθώ στην κατασκευή του
shakuhachi και άρχισα να μαθαίνω με τον Syunzan Onishi στην Οσάκα. Ήταν ένας
κατασκευαστής και παίκτης της Tozan σχολής. Ξεκίνησα από την αρχή,
καθαρίζοντας το εργαστήριο, ακονίζοντας τα μαχαίρια κλπ στο παλιό στυλ μάθησης
μιας δεξιοτεχνίας. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό. Ο καθαρισμός του χώρου
καθαρίζει τον εαυτό σου και αυτά τα προκαταρκτικά καθήκοντα σε προετοιμάζουν
για την πραγματική εργασία. Ο Syunzan sensei ήταν επίσης καλός παίκτης. Με
πήγε σε συναυλίες για να ακούσω άλλους παίκτες shakuhachi, και μου έδωσε
οδηγίες σχετικές με το παίξιμο. Επίσης απαντούσε τις ερωτήσεις μου κάθε φορά
που είχα αμφιβολίες. Μου έπαιρνε μιάμιση ώρα να ταξιδέψω στο εργαστήρι του
κάθε μέρα και σπούδαζα μαζί του για περίπου 3 χρόνια.
JV: Κάνετε τα shakuhachi σας με τον ίδιο τρόπο που τα έκανε ο δάσκαλός σας ή
κάνετε αλλαγές και έχετε τη δική σας προσέγγιση;
ΤΜ - Έκανα κάποιες αλλαγές, για παράδειγμα, όταν το μπαμπού είναι φαρδύ, κάνω
το άνοιγμα στη ρίζα μεγαλύτερο, όταν το μπαμπού είναι στενό, το κάνω μικρότερο.
Κουρδίζω όλα τα shakuhachi σύμφωνα με το χαρακτήρα του μπαμπού, ειδικά κατά
την κατασκευή jinashi shakuhachi.
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Άρχισα να φτιάχνω jinashi μόλις πριν από 12 χρόνια. Για μένα τα jiari shakuhachi είναι
τα καλύτερα όργανα, η κατασκευή του jiari είναι ο τρόπος να πάρεις ένα τέλειο
όργανο. Τα Jinashi shakuhachi συχνά έχουν κάποιες αδυναμίες, γι 'αυτό αρκετά συχνά
προσπαθώ να κάνω jimori (λίγο ji προστιθέμενο στο εσωτερικό σε μερικά σημεία).
Προσπαθώ να επιτύχω έναν καλό συντονισμό (hibiki), επίσης μια καλή ισορροπία για
όλες τις νότες, και έναν καλό ήχο που γεμίζει την ατμόσφαιρα.
JV- Βλέπεις αλλαγές στον κόσμο του shakuhachi από τότε που άρχισες;
TM- Τα όργανα κουρδίζονταν με τη χρήση των διαπασών ή τονάριων στη δεκαετία του
'70. αγόρασα το Stroboconn Model 6T-5 που παράγονταν από τη Conn Corporation,
όταν έφυγα από τον Syunzan sensei για να ξεκινήσω τα δικά μου "Taro Shakuhachi" το
1976. Αυτό το ηλεκτρονικό όργανο ήταν μεγάλο, βαρύ και πολύ ακριβό. Το εσωτερικό
του μπαμπού ήταν ορατό με ακτίνες Χ, αλλά τώρα αναλύεται με ανιχνευτή αξονικής
τομογραφίας ακτίνων Χ.
JV - Τέλος, υπάρχει κάτι που θα θέλατε να πείτε στους αρχάριους κατασκευαστές, ή
οτιδήποτε θέλετε να προσθέσετε;
ΤΜ - Στους ανθρώπους που μαθαίνουν να κατασκευάζουν shakuhachi, θα έλεγα:
Συνεχίστε να προσπαθείτε!
Από το βιβλίο μου ποίησης Tanka "Harmony With Bamboo"
Σελίδα 11.
Προσπαθώντας να συλλάβω τη μοναδικότητα
του ήχου αυτού του μπαμπού
ένα απλό χτύπημα της λίμας
μπορεί να μειώσει την ποιότητα του τόνου.
Σελίδα 13.
Πιασμένα μεταξύ απελπισίας και ελπίδας:
λίμα στο δεξί χέρι
shakuhachi στο αριστερό.
Και σήμερα.
Σελίδα 20.
Κάνοντας ένα πρότυπο
εξετάζω τη βασική μορφή του
1 shaku 8 sun shakuhachi.
JV - Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την καλοσύνη σας.
Ιστοσελίδα του Taro: www3.plala.or.jp/take8/
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From: Interview, English edition, page 18

Συνέντευξη με τον Gunnar Jinmei Linder
από τον Γεράσιμο Δημοβασίλη

ΓΔ - Πώς άρχισε το ταξίδι σας με το shakuhachi;
GL - Λοιπόν ήταν τυχαία όταν έφτασα στην Ιαπωνία
ως backpacker το 1985. Ταξίδευα με τον TransSiberian σιδηρόδρομο για μια-δυο εβδομάδες και
αφού έφτασα στην Ιαπωνία συνάντησα ένα
πρόσωπο από την Αμερική το οποίο είχε αρχίσει
να κάνει μαθήματα σε κάποιο Ιαπωνικό πολιτιστικό
κέντρο για ξένους. Ο δάσκαλος εκεί ήταν ένας
μαθητής ενός μαθητή του Yamaguchi Gorō, ένας
άνδρας ηλικίας της δεκαετίας των '50, και μπήκα
την ώρα που έκανε μάθημα.
Αμέσως ερωτεύτηκα τον ήχο εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Το όνομά του ήταν Sakai
Isao, ένας ενδιαφέρον τύπος επειδή εκείνη τη στιγμή ήταν νομίζω περίπου 57 και
είχε μελετήσει το shakuhachi μόνο για 7 χρόνια. Από τότε που ήταν παιδί ήθελε να
μελετήσει το shakuhachi αλλά μεγάλωσε μετά τον Β 'Παγκόσμιο πόλεμο και έπρεπε
να δουλέψει και να εξοικονομήσει χρήματα και του πήρε μέχρι να γίνει 50 για να
μπορέσει να αρχίσει να μελετάει το shakuhachi. Έτσι είχε πραγματικά κίνητρο και
ώθηση και ήταν πολύ μέσα σε αυτό και τα αγγλικά του ήταν πολύ καλά, κάτι που
ήταν τυχερό για μένα στην αρχή. Με παρουσίασε σε πολλές συναυλίες με τον
Yamaguchi Gorō, γιατί πραγματικά αγαπούσε το παίξιμό του. Ξεκίνησα τον Ιούλιο
του '85, έχοντας μόλις φτάσει στην Ιαπωνία και στη συνέχεια τον ΣεπτέμβρηΟκτώβρη συναντήθηκα με τον Christopher Yohmei σε μια συναυλία και μερικές
εβδομάδες αργότερα με έφερε στο σπίτι του Yamaguchi Gorō, με γνώρισε και
άρχισα να μελετάω μαζί του. Αυτό είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δεν
ήξερα τίποτα για το shakuhachi όταν ήρθα, έτσι ήταν σαν πολύ καλή τύχη.
ΓΔ - Ποιές από τις ιδιότητες του Yamaguchi Gorō ως άτομο νομίζετε ότι σας έχουν
επηρεάσει;
GL - Υπάρχουν πολλά πράγματα, η καλοσύνη του ήταν ένα από αυτά, αλλά
ταυτόχρονα και η ειλικρίνεια και η σκληρή δουλειά του. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ
ευγενής όλη την ώρα αλλά μπορούσες να διακρίνεις επίσης ότι ήταν πολύ αυστηρός
με τον εαυτό του. Επίσης η προσέγγισή του στη μουσική, ο τρόπος που είδε τις
δυνατότητες για αλλαγή, ότι η αλλαγή είναι πάντα μια πτυχή της μουσικής. Φυσικά
στο πλαίσιο του στυλ του, αλλά δεν ήταν αποκλειστικός στο ότι ο καθένας πρέπει να
παίξει ακριβώς όπως αυτός. Υπάρχουν πολλά πράγματα....αυτά μπορώ να σκεφτώ
τώρα.
ΓΔ - Πώς μεταφράζεται η Chikumeisha στα Αγγλικά; Πώς προέκυψε ως μια
ξεχωριστή συντεχνία του Kinko-ryū στυλ;
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GL- Chikumeisha μεταφράζεται ως «Ένωση Μπαμπού». "Chiku" είναι η σινο-ιαπωνική
ανάγνωση της λέξης για το μπαμπού, με το "take" να είναι η Ιαπωνική ανάγνωση. "Mei"
είναι η ανάγνωση ενός χαρακτήρα που σημαίνει ένωση και το "sha" δηλώνει ένα
χαρακτήρα που σημαίνει κάποιου είδους κοινωνία, μια ομάδα. Έτσι αυτή η λέξη,
Chikumeisha, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον καιρό του Yamaguchi Shiro, του
πατέρα του Yamaguchi Gorō. Είχαν κάτι σαν μια οργάνωση-ομπρέλα που ονομάζονταν
Chikumeisha ή Chikumei, και ήταν σαν μια ένωση όλων των διαφορετικών υπογενεαλογιών και μεμονωμένων δασκάλων. Σήμερα έχουμε κάτι που ονομάζεται Kinko-ryū
Kyōkai, η Kinko-ryū ένωση που ενσωματώνει όλες τις διαφορετικές Kinko-ryū υπογεναλογίες. Όπως το καταλαβαίνω, η Chikumeisha ήταν κατά κάποιο τρόπο το ίδιο με την
Kinko-ryū Kyōkai σήμερα. Αλλά στη συνέχεια υπήρξε κάποια διαφορά ιδεών ή απόψεων
εντός αυτής της ομάδας και ο Yamaguchi Shirō είπε ότι εκείνοι που ήθελαν να μείνουν
μαζί του θα αποτελούσαν τη Chikumeisha, και έτσι η Chikumeisha άλλαξε ώστε να γίνει
μια άλλη υπο-γενεαλογία του Kinko-ryū. Έτσι ήταν σαν να πνίγηκαν σε μια κουταλιά νερό,
μια μικρή διαφορά απόψεων ανάμεσα στους παίκτες του shakuhachi εκείνο τον καιρό.
ΓΔ- Το ρεπερτόριο Kinko-ryū είναι πολύ παλιό και δίνεται έμφαση στη μετάδοση από
δάσκαλο σε μαθητή. Πώς γίνεται αυτή η μετάδοση και πώς έχει αυτό αλλάξει με την
πάροδο του χρόνου;
GL- Λοιπόν, σε κάθε μετάδοση υπάρχει ένα στοιχείο αλλαγής και μπορείτε να το ακούσετε
αυτό αν ακούσετε ηχογραφήσεις του Yamaguchi Shirō και στη συνέχεια ακούστε το ίδιο
κομμάτι σε μια ηχογράφηση από τον Yamaguchi Gorō. Αυτή είναι μια σχέση πατέρα-γιού,
δάσκαλου-μαθητή και μπορείτε σχετικά εύκολα να ακούσετε ότι υπάρχει αλλαγή σε αυτή
τη γραμμή μετάδοσης. Θα συμφωνήσω με τον Riley Lee όταν την αποκαλεί Audial
Transmission, την οποία προτιμώ να την ονομάσω έτσι και εγώ, επειδή είναι μετάδοση
κυρίως παίζοντας. Και στην Ευρώπη σε πολλές λαϊκές μουσικές παραδόσεις, ο μαθητής
μαθαίνει τα κομμάτια παίζοντας μαζί με τον δάσκαλό του/της. Η μετάδοση από την
εμπειρία μου είναι βασικά η ίδια, επειδή όλα τα μαθήματα διεξάγονταν με αυτό τον τρόπο.
Θα έπαιζες μία φορά με τον Yamaguchi Gorō και στη συνέχεια μια φορά θα τραγουδούσε
μόνο τις νότες και θα χτυπούσε το ρυθμό, υποδεικνύοντας μουσικούς καλλωπισμούς με τη
φωνή και με τα δάχτυλά του. Αυτό ήταν ανεξάρτητα από το αν ήταν ένα honkyoku ή ένα
sankyoku, ή ένα shinkyoku, θα το έκανε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα δίδασκε το
κομμάτι μόνο μια φορά με αυτόν τον τρόπο τραγουδώντας τις νότες. Αργότερα θα
μπορούσες πάντα φέρεις ένα κομμάτι που είχες διδαχθεί στο παρελθόν και μπορούσες να
το παίξεις μαζί του, αλλά δεν θα το τραγουδούσε ξανά. Έτσι το τραγούδι, το σολφέζ
μέρος της διδασκαλίας, αυτό αποτελούσε την πραγματική πράξη μετάδοσης ας πούμε.
Αλλά υπάρχει πάντα αλλαγή και νομίζω ότι ο Yamaguchi Gorō δεν ήταν ενάντια στην
αλλαγή. Για τα πρώτα περίπου 5, 6 ή 7 έτη πιθανώς θα με διόρθωνε αν έκανα κάτι που
δεν ήταν γραμμένο στην παρτιτούρα, αλλά αργότερα, αν έπαιζα κάτι που δεν ήταν
γραμμένο ή αν το έπαιζα διαφορετικά, θα με σταματούσε και θα ρωτούσε: "Σκόπευες να
παίξεις με αυτό τον τρόπο"; Και αν έλεγα "ναι" τότε θα απαντούσε, "εντάξει, ας
συνεχίσουμε να παίζουμε". Από την άλλη πλευρά, αν έλεγα "Όχι, δεν είχα την πρόθεση να
το παίξω έτσι" τότε θα με διόρθωνε. Έτσι είναι θέμα συνείδησης του τι κάνεις. Εάν
έπαιρνες μια σκόπιμη συνειδητή απόφαση να παίξεις μια φράση με ένα συγκεκριμένο
τρόπο και νομίζεις ότι ακούγεται καλά, δεν θα έλεγε "δεν επιτρέπεται να παίζεις με αυτόν
τον τρόπο". Και είχε επίσης ένα ρητό, ότι "αυτό που ακούγεται καλά δεν μπορεί να είναι
κακό". Έτσι, υπήρχε η δυνατότητα να κάνεις πράγματα ελαφρώς διαφορετικά από αυτό
που έκανε. Νομίζω ότι θα αναγνώριζε ότι υπάρχει πάντα ένα στοιχείο αλλαγής σε
οποιαδήποτε προφορική ή ακουστική μετάδοση.
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ΓΔ- Ο τρόπος διδασκαλίας σας έχει αναπτυχθεί κατά κάποιο τρόπο σε σύγκριση με τον
τρόπο που ο Yamaguchi Gorō δίδασκε;
GL - Έχει, γιατί δεν είμαι ο Yamaguchi Gorō. Ο τρόπος διδασκαλίας μου είναι σίγουρα
διαφορετικός. Πιστεύω ακόμα ότι από πολλές απόψεις ο τρόπος που δίδασκε είναι ένας
πολύ καλός τρόπος διδασκαλίας. Έγραψα σχετικά με αυτό στη διδακτορική μου διατριβή,
σε ένα κεφάλαιο για τη μετάδοση, τη διαδικασία και τι περιλαμβάνει η διαδικασία της
μετάδοσης. Φαίνεται πολύ απλό, να κάθεσαι μπροστά από τον δάσκαλό σου και να παίζεις,
αλλά είναι στην πραγματικότητα μια πολύ περίπλοκη μορφή μετάδοσης. Τώρα κυρίως
διδάσκω εδώ στην Ευρώπη ή στον Δυτικό κόσμο... Η εμπειρία μου είναι ότι πολλοί μαθητές
στη Δύση τείνουν να προσεγγίζουν τη μουσική σε ένα μετά-επίπεδο, θέλουμε να μάθουμε
πριν κάνουμε. Δίδασκα shakuhachi στην Ιαπωνία για περισσότερα από 10 χρόνια, και
αρκετά συχνά οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά αν ήξεραν ή όχι. Και για μένα,
όταν άρχισα να σπουδάζω το shakuhachi, δεν ήταν μεγάλο θέμα, ήμουν απλά ευτυχής να
μπορώ να παίζω με τον Yamaguchi Gorō. Και ύστερα, αφού είχαμε παίξει, είχα να κάνω την
ανάλυση μόνος μου ας πούμε, χρησιμοποιώντας το ηχητικό υλικό. Όπως γνωρίζεις, έγραψα
ένα βιβλίο και δουλεύω στο 2ο τόμο του "Notes on Honkyoku", όπου, με μεγάλη
λεπτομέρεια, εξηγώ κάθε φράση. Υποθέτω ότι είμαι πιο λεκτικός, πιο αναλυτικός ας
πούμε, στην προσέγγισή μου και στον τρόπο διδασκαλίας μου και τις περισσότερες φορές
επειδή αυτό είναι που απαιτείται από εκείνους που μελετούν μαζί μου. Ξέρετε, για
παράδειγμα στην Kinko σημειογραφία μερικές φορές κάτι γράφεται που δεν παίζεται ή
πρέπει να παίξεις κάτι που δεν είναι γραμμένο και υπάρχουν πολλά βοηθητικά σχόλια και
πράγματα γραμμένα για τα οποία δεν χρειάζεται να νοιάζεσαι. Στην Ιαπωνία οι μαθητές μου
κανονικά δεν έκαναν ερωτήσεις σχετικά με αυτά. Έκαναν αυτά που τους έλεγα να κάνουν.
Εδώ στην Ευρώπη μερικές φορές δεν μπορούσα να προχωρήσω μέχρι να έχω εξηγήσει κάθε
λεπτομέρεια της παρτιτούρας. Μου φαίνεται ότι πολλοί από τους μαθητές μου εδώ στην
Ευρώπη πραγματικά θέλουν να ξέρουν τι υπάρχει εκεί για να είναι σε θέση να
επεξεργαστούν το υλικό. Και νομίζω, ξέρεις, ότι δεν είναι θέμα καλού ή κακού τρόπου
διδασκαλίας. Υπάρχουν απλά διαφορετικές ανάγκες θα έλεγα ώστε να μπορέσουν να
επεξεργαστούν το υλικό.
ΓΔ- Ώστε είχατε δει ότι υπάρχει μια ανάγκη των ανθρώπων εδώ στη Δύση και γράψατε το
βιβλίο σύμφωνα με αυτό;
GL - Αυτός είναι ο ένας λόγος. Στην πραγματικότητα η πρώτη μου ανάλυση για ένα
κομμάτι, ένα κομμάτι honkyoku, ήταν για το "Taki-otoshi no Kyoku", την οποία έκανα για
ένα εργαστήριο που πραγματοποίησα στο Τόκιο το 2003. Εν μέρει επειδή ήταν ένα
εργαστήριο Σαββατοκύριακου, έτσι ήταν ένας τρόπος προετοιμασίας γι' αυτό το
εργαστήριο. Έγραψα αρκετά λεπτομερείς εξηγήσεις των καλλωπισμών, όπως
συγκεκριμένες φράσεις και patterns, και η ανάλυση αυτή σχετίζεται επίσης με τη διατριβή
που έκανα στην Ιαπωνία, η οποία αφορούσε τα καλλωπιστικά στοιχεία του παιξίματος
sankyoku. Έτσι, ξεκίνησε στην Ιαπωνία με Ιάπωνες μαθητές, αλλά υπήρχαν δύο λόγοι για
τους οποίους έγραψα το βιβλίο: ένιωσα πως οι άνθρωποι
στον αγγλόφωνο κόσμο
αισθάνονταν την ανάγκη για πιο λεπτομερείς εξηγήσεις, και ο άλλος λόγος ήταν ότι ήξερα
ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι εκεί έξω που δεν έχουν πρόσβαση σε ένα δάσκαλο. Το να
μάθεις honkyoku απλώς ακούγοντας ηχογραφήσεις, χωρίς να έχεις πρόσβαση σε έναν
δάσκαλο όπου μπορείς να δεις τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, είναι πολύ πολύ
δύσκολο. Έτσι, αυτός είναι ο άλλος λόγος για το βιβλίο μου. Ένιωσα ότι ένα βιβλίο θα ήταν
ένα μέσο που θα μπορούσες πάντα να πας πίσω και να ελέγξεις πράγματα. Με τις
ηχογραφήσεις που έκανα για αυτό το βιβλίο, με κάθε φράση να αριθμείται στην
παρτιτούρα, είναι σχετικά εύκολο να βρεις τις εξηγήσεις μιας συγκεκριμένης φράσης και να
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διαβάσεις τι συμβαίνει. Είναι ένα ευρετήριο για εκείνους που δεν έχουν πρόσβαση σε ένα
δάσκαλο σε τακτική βάση, και νομίζω ότι είναι επίσης μια βοήθεια για όσους πραγματικά
θέλουν να γνωρίζουν.
ΓΔ - Μπορείτε να μας πείτε για τον δεύτερο τόμο που ετοιμάζετε; Πότε εκτιμάτε ότι θα
είναι διαθέσιμος;
GL - Ελπίζω ότι θα είναι διαθέσιμος ως το Παγκόσμιο Φεστιβάλ Shakuhachi στο Λονδίνο.
Έκανα τις ηχογραφήσεις πριν από ένα χρόνο στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι.
Ηχογράφησα 13 κομμάτια σε περίπου δύο μέρες ... μια μέρα και μισή σχεδόν ... Έχω
γράψει τις περισσότερες εξηγήσεις αλλά πρέπει να τις κοιτάξω ξανά και έπειτα το
τελευταίο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι η σύζυγός μου να γράψει τις παρτιτούρες.
Δεν το έχω κάνει επειδή σκέφτομαι ακόμα πόσες λεπτομέρειες να βάλω στις
πραγματικές παρτιτούρες. Οι εξηγήσεις θα είναι φυσικά γεμάτες λεπτομέρειες, ίσως
αυτό αρκεί. Θα περιλαμβάνει 13 κομμάτια, μερικά από αυτά μικρά, για παράδειγμα τα
"Kotoji no Kyoku", "Ashi no Shirabe", "Banshiki-chō", "Ikkan-ryū Kokū Kaete". Αυτά τα
τέσσερα κομμάτια είναι μερικά λεπτά το καθένα. Το "Banshiki-chō" μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως πρόλογος για το "Shin no Kyorei", το "Kotoji no Kyoku" μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως πρόλογος για το "Kinuta Sugomori". Σε αυτές τις περιπτώσεις έχω
συμπεριλάβει τόσο τον πρόλογο όσο και τον κύριο κομμάτι, αλλά τα κομμάτια προλόγου
μπορούν επίσης να παιχτούν ως ξεχωριστά κομμάτια. Έχω συμπεριλάβει τα τρία κλασικά
όπως ονομάζονται, "Mukaiji Reibo", "Kokū Reibo" και "Shin no Kyorei", καθώς και
κομμάτια όπως τα "Yugure no Kyoku", "Yoshiya Reibo" και "Namima Reibo". Έκανα
επίσης μια ηχογράφηση του "Shika no Tōne" η οποία συμπεριλαμβάνει τις προφορικές
εξηγήσεις των φράσεων. Όλα μαζί 13 κομμάτια, 4 από αυτά είναι σύντομα και 9 τυπικά
μακρά Kinko-ryū honkyoku.
ΓΔ- Η διδακτορική σας διατριβή “Deconstructing Tradition in Japanese Music” ρίχνει νέο
φως στην ιστορία του shakuhachi και τη σημαντική διαδικασία της μετάδοσης και της
παράδοσης. Πώς έχει ληφθεί από τον κόσμο του shakuhachi; Μπορείτε να μας πείτε για
αυτή?
GL - Νομίζω ότι έχει ληφθεί αρκετά καλά. Όταν άρχισα το shakuhachi διάβασα αυτούς
τους θρύλους για το Kyotaku Denki, για τα Τρία Κλασικά Κομμάτια, για την ιστορία γύρω
από τον Fuke και τον Kyochiku και για τον δάσκαλο του Kyochiku, Kakushin ή Gakushin
ο οποίος πήγε στην Κίνα και έμαθε να παίζει τo shakuhachi ... Όμορφοι θρύλοι, αλλά
είναι θρύλοι, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί από Ιάπωνες μελετητές. Αλλά και πάλι είναι σαν
μια αναδημιουργημένη παράδοση. Ο συσχετισμός με αυτό το θρυλικό παρελθόν υπήρξε
ένας τρόπος να δώσυν κάποιου είδους αυθεντικότητα σε αυτό που έκαναν. Για πολλούς
ανθρώπους εξακολουθεί να είναι η αληθινή ιστορία. Δεν με πειράζει αυτό, αλλά με
νοιάζει όταν ισχυρίζεσαι ότι κάτι είναι ένα ιστορικό γεγονός όταν έχουμε απόδειξη ότι
δεν είναι ή ότι είναι πιθανό να μην είναι. Δεν υπάρχουν αρχεία για οποιαδήποτε σύνδεση
με τον Fuke. Δεν υπάρχουν αρχεία για καμία σύνδεση με την Κίνα ή τον Gakushin ο
οποίος ήταν στην Κίνα από το 1251 έως το 1254 και δήθεν έφερε το shakuhachi στην
Ιαπωνία. Αλλά διαβάζοντας ημερολόγια από την εποχή που ήταν στην Κίνα ή από τη
στιγμή που επέστρεψε στην Ιαπωνία, δεν υπάρχει καμία καταγραφή πουθενά για το
shakuhachi, το kyotaku ή οτιδήποτε σχετίζεται με αυτό. Έτσι φαίνεται να είναι θρύλος.
Ο θρύλος δημιουργήθηκε πιθανότατα στα τέλη του 18ου αιώνα για να δώσει στους
komusô κάποια αυθεντικότητα. Για μένα ήταν σημαντικό να γνωρίζουμε τι μπορούμε να
πούμε από ιστορικά έγγραφα και πού βρίσκεται το όριο μεταξύ αυτού που μπορούμε
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να πούμε και αυτού που μπορούμε να πιστέψουμε. Χρειάστηκε να περάσω από όλα τα
ιστορικά αρχεία για να το καταλάβω αυτό και έπρεπε να το κάνω εγώ ο ίδιος. Δεν ήθελα
να εξαρτηθώ σε ότι Ιάπωνες μελετητές ή αγγλόφωνοι λόγιοι έχουν πει. Μελέτησα βασικά
όλα τα έγγραφα που θεώρησα απαραίτητα, τα περισσότερα από τα ιστορικά αρχεία,
πηγαίνοντας πίσω στην Ιαπωνία στον 12ο αιώνα, πηγαίνοντας πίσω σε κινεζικά έγγραφα
του 3ου αιώνα πριν τον καιρό μας (δηλαδή το 300 π.Χ.), στους Κινέζικα κλασσικά και τα
Ανάλεκτα του Κομφούκιου. Προσπάθησα επίσης να περάσω από όλα τα κεντρικά
έγγραφα που σχετίζονται με το θρύλο και την ιστορία των komusō και του shakuhachi
στην Ιαπωνία. Και είναι προφανές, εννοώ, στα παλαιά έγγραφα που σχετίζονται με τους
komusō λέει ακόμη και ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι ένας bushi, ένας σαμουράι
για να γίνεις komusō και ένα έγγραφο γράφει ότι οι komusō δεν πρέπει να ξεχνάνε να
εμφανίζονται ως μοναχοί αλλά στην καρδιά τους πάντα να θυμούνται ότι ήταν
πολεμιστές. Ένα κεφάλαιο της διατριβής μου αφορά την μετάδοση, τη διαδικασία της
μετάδοσης, το οποίο ήταν επίσης πραγματικά ευχάριστο να γράψω. Διατίθεται σε
ψηφιακή μορφή αν κάποιος ενδιαφέρεται να την πάρει, είναι δωρεάν ως pdf.
ΓΔ – Θα μας πείτε για το επόμενο βιβλίο που γράφετε;
GL - Λοιπόν, εκτός από το βιβλίο για το Honkyoku, δουλεύω σε ένα βιβλίο για το
Sankyoku, το Jiuta-sōkyoku. Δεν υπήρξε, εξ όσων γνωρίζω, κανένα βιβλίο γραμμένο στα
Αγγλικά για το jiuta-sōkyoku. Υπάρχει ένα βιβλίο για τη μουσική του koto, το οποίο είναι
περισσότερο μια μουσικολογική προσέγγιση, αλλά αυτό που γράφω είναι πάλι ένα
σκιαγράφημα του ιστορικού υπόβαθρου ως τα όργανα και την ανάπτυξη αυτού του
μουσικού είδους, του jiuta-sōkyoku, καθώς και μια εκτεταμένη συζήτηση των κειμένων
των τραγουδιών. Υπάρχει ένα βιβλίο στα Αγγλικά, μια ανθολογία κειμένων τραγουδιών
γραμμένη από τον Tsuge Gen'ichi, ο οποίος είναι Ιάπωνας ερευνητής, ένας μελετητής.
Έχει εργαστεί εκτός Ιαπωνίας, τον είχα επίσης δάσκαλο στο πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας.
Ο Tsuge μετέφρασε πολλά τραγούδια στα αγγλικά για το σκοπό της διδασκαλίας αλλά
το βιβλίο αυτό δεν εξηγεί πολλά για το κοινωνικό πλαίσιο, το υπόβαθρο των τραγουδιών
ή των οργάνων, των στυλ κ.λπ. Σκοπός του έργου μου είναι να γράψω για το κοινωνικό
πλαίσιο, αλλά και για το πώς, στην εποχή μας, μπορούμε να σχετιστούμε με αυτά τα
τραγούδια που επαινούν τον αυτοκράτορα ή απεικονίζουν την ερωτική ζωή των εταίρων
με τις βάρκες κλπ. Είναι ένας πολύ διαφορετικός κόσμος σε σύγκριση με τον δικό μας.
Το βιβλίο θα περιλαμβάνει αισθητικά στοιχεία του στυλ εκτέλεσης και μια μακρά
συζήτηση για το κοινωνικό πλαίσιο και τη θέση αυτής της μουσικής στην κοινωνία της
Edo περιόδου. Θέλω να αντιληφθούμε το jiuta-sōkyoku ως μια ζωντανή μουσική
κουλτούρα του σήμερα.
ΓΔ- Έχετε κυκλοφορήσει δύο άλμπουμ με το σύνολο Wa. Θα θέλατε να μας πείτε λίγα
πράγματα γι 'αυτά; Τι συνέβη στο τρίτο άλμπουμ "Kinko Kokin";
GL- Ναι, το άλμπουμ Kinko Kokin βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία. Έχω τις
ηχογραφήσεις αλλά δεν κυκλοφόρησε. Η παραγωγή Wa χρηματοδοτήθηκε από μια
Ιαπωνική εταιρεία μεταφράσεων που ήθελε να υποστηρίξει πολιτιστικές δραστηριότητες.
Υποτίθεται ότι θα ήταν ένα project δέκα χρόνων αλλά η επικεφαλής της εταιρείας έχασε
τη δουλειά της μετά από τρία χρόνια αυτού του έργου, και η νέα ηγεσία σταμάτησε τη
χορηγία. Έτσι πήρα χρήματα για την ηχογράφηση, επειδή οι ηχογραφήσεις είχαν ήδη
γίνει για το άλμπουμ Kinko Kokin, αλλά δεν πήρα τα χρήματα για την πραγματική
παραγωγή. Ήθελα να συμπεριλάβω σύγχρονα κομμάτια, shakuhachi σόλο honkyoku και
επίσης sankyoku σε αυτό το έργο, όπως και στα άλλα δύο άλμπουμ που έχουν ήδη
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κυκλοφορήσει (τα Emu και Ginyū) τα οποία περιέχουν μια ποικιλία από αυτά τα τρία
στυλ. Για το τρίτο άλμπουμ, ήθελα να τονίσω το Kinko στυλ του shakuhachi. Η λέξη
"kokin" σημαίνει "παλιοί καιροί και παρόν", η οποία μετατρέπει τον τίτλο σε: "Kinko των
παλαιών καιρών και Kinko του σήμερα". Ελπίζω να κυκλοφορήσω αυτό το άλμπουμ και
πιθανόν ένα άλμπουμ με τίτλο "Takiotoshi", για το οποίο έχω επίσης αρκετές ρένκαν
ηχογραφήσεις με τον Tanaka Kōmei. Ελπίζω να μπορέσω να κυκλοφορήσω αυτά τα δύο
CD στο εγγύς μέλλον. Είναι απλώς θέμα να αποκτήσω το χρόνο και τα χρήματα για να
το κάνω.
ΓΔ - Πώς έχει αλλάξει η σχέση σας με το shakuhachi συγκριτικά με τότε που ακόμα το
μελετούσατε; Τι έχει αλλάξει και τι έχει παραμείνει ίδιο?
GL- Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση να απαντήσω... εννοώ όταν το μελετάς δοκιμάζεις
τόσα πολλά πράγματα και προσπαθείς να βγάλεις τον ήχο και όλες τις τεχνικές,
δουλεύεις πάνω στις λεπτομέρειες. Όταν έχεις τον δικό σου τρόπο να τις παίζεις ας
πούμε, θα απολαμβάνεις να τις παίζεις. Η μελέτη είναι συνήθως πολύ σκληρή δουλειά
και όχι πάντα ευχάριστη, γι 'αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι ίσως η διαφορά. Τι είναι το
ίδιο... υπάρχει ένα πολύ διάσημο ρητό, το οποίο στην πραγματικότητα προέρχεται από
τον ηθοποιό, δραματουργό και συγγραφέα του θεάτρου Nο, Zeami Motokiyo: «Μην
ξεχνάς ποτέ την καρδιά του αρχάριου», τη δική σου καρδιά ως αρχάριος, τη γοητεία, το
πάθος που έχεις όταν συναντάς για πρώτη φορά κάτι. Όταν συνάντησα για πρώτη φορά
το shakuhachi, τα πρώτα μαθήματα που είχα με τον Yamaguchi Gorō, ήταν τόσο...
ολοκληρωτικά γεγονότα αλλαγής ζωής, και τότε είχα ένα πολύ παθιασμένο συναίσθημα
για τον ήχο και τα πάντα γύρω από το shakuhachi. Τι θα ήθελα να κρατήσω είναι αυτό
το συναίσθημα προς το shakuhachi, προς τη μουσική. Να έχω αυτό το συναίσθημα όταν
ασκούμαι, όταν παίζω και όταν παρουσιάζω φυσικά.
ΓΔ - Η μακρά διάρκεια των Kinko-ryū Honkyoku, μαζί με την εστίαση που απαιτείται για
την εκτέλεση των λεπτομερειών της μουσικής έχει συγκεκριμένη επίδραση σε κάθε
παίκτη. Πώς το βιώνετε αυτό;
GL - Νομίζω ότι πραγματικά σχετίζεται με την προηγούμενη ερώτηση πως τώρα
αισθάνομαι πιο άνετα σε σύγκριση με 10 - 15 χρόνια πριν, απολαμβάνοντας τη ροή των
φράσεων και όλες τις λεπτομέρειες και είμαι πιο άνετος στην εκτέλεση, αισθάνομαι πιο
χαλαρός. Η διάρκεια των κομματιών... Έχω παρουσιάσει το "Sakae-jishi" δύο φορές,
είναι ένα κομμάτι που διαρκεί πάνω από 60 λεπτά... το έχω κάνει και για μαθήματα με
μαθητές, πολλές φορές, και είναι συναρπαστικό όταν παίζεις ας πούμε για 20 λεπτά και
συνειδητοποιείς ότι έχεις 40 λεπτά ακόμα, αλλά ξαφνικά φτάνεις στο τέλος και
αναρωτιέσαι τι συνέβη στο χρόνο, απλά εξαφανίστηκε. Είναι το ίδιο πράγμα όταν
διδάσκω ή εξασκούμαι σε ένα κομμάτι που είναι 20-25 λεπτά, όπως τείνουν να είναι τα
Kinko-ryū honkyoku, το αίσθημα του χρόνου κάπως χάνεται. Αισθάνομαι σαν να εισήλθα
σε διαφορετική χρονική διάσταση. Δεν είναι στο χρόνο, είναι κάπου αλλού να το πω.
ΓΔ – Ποιες ποιότητες νομίζετε ότι κάποιος αναπτύσσει με την πάροδο του χρόνου
μελετώντας σοβαρά το ρεπερτόριο Kinko-ryū;
GL- Υπομονή θα έλεγα. Χρειάζεται πολλή υπομονή για να το μάθεις. Πιστεύω επίσης...
η προσέγγιση του Yamaguchi Gorō ήταν τόσο αμερόληπτη, τόσο... όχι μησυναισθηματική, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, αλλά δεν είναι μια πολύ
εκφραστική ερμηνεία, είναι πολύ στεγνή ερμηνεία. Προσπαθώ να είμαι πολύ στεγνός,
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αλλά όταν ακούω σχόλια, ειδικά από Ιάπωνες, ακούω συχνά πράγματα όπως "Ω ποτέ
δεν έχω ακούσει μια τέτοια συναισθηματική ερμηνεία αυτών των κομματιών honkyoku".
Υποθέτω λοιπόν ότι είμαι προς τη δραματική πλευρά σε σύγκριση με τον δάσκαλό μου,
αλλά δεν προσπαθώ να εκφράσω κάποιο συγκεκριμένο συναίσθημα. Νομίζω ότι αυτό
είναι κάτι που μπορείς επίσης να μάθεις από αυτή τη μουσική. Μια άλλη πρόκληση με
τη μουσική αυτή είναι η αναγκαιότητα να επικεντρωθείς στη λεπτομέρεια και να
παραμείνεις στην παρούσα στιγμή. Να ακούσεις πραγματικά τις μικρές λεπτομέρειες
του ήχου σε κάθε στιγμή, να επικεντρωθείς στη στιγμή, αυτή τη στιγμή. Μεταξύ των
honkyoku, βρίσκω τα χαρακτηριστικά των κομματιών Kinko-ryū να είναι η αξιοσημείωτη
διάρκειά τους, η τυποποιημένη δομή που απαιτεί υψηλό βαθμό λεπτομέρειας στην
εκτέλεση, το ότι τείνουν να είναι στεγνά και βρίσκω ότι είναι πολύ διαλογιστικά στο
χαρακτήρα τους. Εκτός από το "Sōkaku Reibo", το "Shika no Tōne" και μερικά άλλα
κομμάτια, τα περισσότερα από τα κομμάτια είναι αφηρημένα, δεν εκφράζουν τίποτα
συγκεκριμένο, πράγμα που τους δίνει, κατά τη γνώμη μου, αυτό τον πολύ ισχυρό
διαλογιστικό χαρακτήρα.
ΓΔ - Ως δάσκαλος, τι θα θέλατε να μεταφέρετε στους μαθητές σας;
GL- Τα παραπάνω. Εστίαση στη λεπτομέρεια αλλά ταυτόχρονα τη δεκτικότητα για
αλλαγή ή διαφοροποίηση. Ότι ακόμα και σε αυτό το πολύ τυποποιημένο στυλ υπάρχει
αλλαγή, ότι πρέπει να υπάρχει αλλαγή. Θα αναφερθώ και πάλι στον Zeami, τον μεγάλο
γέρο του Νο που έγραψε εκείνη την εποχή: "Πρέπει πάντα να συνδέεστε με την
παράδοση, μην το ξεχνάτε αυτό. Σκεφτείτε πολύ βαθιά τι έκανε ο δάσκαλός σας όταν
γράφετε νέα κομμάτια». Αλλά ήταν πολύ υπέρ της συγγραφής νέων δραμάτων. Πρέπει
να δημιουργήσετε νέα, αλλά δεν μπορείτε να το κάνετε κατά βούληση, να το πω έτσι.
Το νέο πρέπει να σχετίζεται με την παράδοση, σε αυτό που είπε ο δάσκαλός σας, σε
αυτό που ο δάσκαλός σας έκανε. Έτσι, θα πρέπει να δώσετε σημασία σε αυτά τα
τυποποιημένα στοιχεία των honkyoku, αλλά στη συνέχεια να προσκαλέσετε νέα
πράγματα στην παράδοση. Υποθέτω ότι πρόκειται για μια αργή διαδικασία παρά για μια
δραματική, αλλαγή δεν σημαίνει απαραίτητα επαναστατική αλλαγή. Λοιπόν ίσως αυτά
τα πράγματα είναι τα πιο σημαντικά: επικέντρωση στη λεπτομέρεια και την ακρίβεια
αλλά ταυτόχρονα να είστε ανοικτοί σε μια διαφορετική προσέγγιση.
ΓΔ - Θυμάστε κάποιο αστείο συμβάν από μια συναυλία;
GL- Αστεία περιστατικά... λοιπόν ίσως φαίνεται κάπως αστείο όταν κάθεσαι κάτω στο
Ιαπωνικό στυλ στη σκηνή και στη συνέχεια, όταν πρόκειται να σηκωθείς τα πόδια σου
είναι όλο μουδιασμένα. Αν δεν είσαι σολίστ, αλλά παίζεις με κάποιους και αυτοί απλά
σηκώνονται και βγαίνουν έξω από τη σκηνή και εσύ εξακολουθείς να κάθεσαι εκεί
επειδή δεν μπορείς σηκωθείς (γέλιο), οι άνθρωποι στο ακροατήριο τείνουν να
γελάσουν, συνειδητοποιούν τι συμβαίνει. Ένα άλλο πράγμα, το οποίο ίσως δεν είναι
αστείο, αλλά είναι πολύ συναισθηματικό περιστατικό για μένα, ένα χρόνο περίπου...
ίσως δύο χρόνια μετά το θάνατο του Goro-sensei, κλήθηκα να εμφανιστώ σε μια τοπική
συναυλία στα ανατολικά του Τόκιο με τον Tanaka Kōmei, έναν κορυφαίο μαθητή του
Yamaguchi Gorō, και ο σημερινός ηγέτης της Chikumeisha. Μόλις πριν πάω να ανεβώ
στη σκηνή, εισήγαγε το επόμενο κομμάτι και είπε "σύντομα θα δείτε κάτι ασυνήθιστο
στη σκηνή, αλλά σας ζητώ, παρακαλώ μην ακούσετε με τα μάτια σας, παρακαλώ
ακούστε με τα αυτιά σας". Και για μένα αυτό ήταν πολύ συναισθηματικό γιατί ξέρετε
μερικοί άνθρωποι στην Ιαπωνία πιστεύουν ότι ξένοι δεν μπορούν να παίξουν ιαπωνική
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μουσική. Έχουν αυτό το είδος εσενσιαλιστικής προσέγγισης, ότι πρέπει να είσαι Ιάπωνας
για να καταλάβεις πραγματικά το shakuhachi. Έτσι αυτό ήταν ένα πολύ ισχυρό μήνυμα
που λέει, όχι μόνο Ιάπωνες αλλά οποιοσδήποτε είναι πραγματικά αφιερωμένος σε αυτό
μπορεί πράγματι να μάθει να παίζει αυτό το όργανο. Ο Yamaguchi Gorō ρωτήθηκε μία
φορά αν είναι δυνατό για τους αλλοδαπούς να μάθουν να παίζουν Ιαπωνική μουσική και
είπε "ναι, αν δεν βλέπετε το άτομο, δεν μπορείτε να πείτε εάν αυτός ή αυτή είναι
αλλοδαπός ή Ιάπωνας μόνο από το παίξιμό τους, αν βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο
παιξίματος". Και τότε συνέχισε, "από την άλλη πλευρά φυσικά, αν ένας ξένος που έχει
καλλιεργηθεί στη δυτική μουσική δεν μπορεί να βγάλει το πανωφόρι να το πω έτσι, της
μουσικής παράδοσης, φυσικά ίσως να μπορείτε να το ακούσετε αυτό όταν αυτό το
πρόσωπο παίζει shakuhachi. Μπορεί ίσως να ακούγεται Δυτικός". Αλλά τότε πρόσθεσε ότι
"στην Ιαπωνία από το 1871 η μουσική εκπαίδευση στα σχολεία έχει επικεντρωθεί γύρω
από τη δυτική μουσική, έτσι οι Ιάπωνες είναι πιο συνηθισμένοι στη δυτική μουσική απ’ ότι
στην εγχώρια μουσική τους". Και εννοώ ότι έκανε μια σωστή παρατήρηση εκεί, γιατί οι
περισσότεροι Ιάπωνες δεν γνωρίζουν πολλά γι’ αυτή τη μουσική, εκπαιδεύονται στη δυτική
μουσική στο σχολείο και ξέρετε, ποιά είναι η διαφορά; Μπορούν να παίξουν το πιάνο,
μπορούν να παίξουν το βιολί και κανένας από αυτούς δεν παίζει το shakuhachi ή το koto
ή οποιοδήποτε άλλο παραδοσιακό όργανο... Αυτό είναι, νομίζω, κάτι πολύ σημαντικό με
τον Yamaguchi Gorō ως δάσκαλο. Ήταν πολύ ανοιχτόμυαλος, όπως ήταν και πολλοί άλλοι
από τους μεγάλους δασκάλους της γενιάς του, όπως ο Yokoyama Katsuya και πολλοί
άλλοι παίκτες ή δάσκαλοι του Kinko-ryū. Αλλά επίσης ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι
άνθρωποι στην Ιαπωνία που έχουν αυτή την εσενσιαλιστική άποψη για το ότι "πρέπει να
είσαι Ιάπωνας για να καταλάβεις πραγματικά". Όταν συναντώ αυτό το είδος ανθρώπων
στην Ιαπωνία, τείνω να μιλήσω για τους υπέροχους, πολύ καλούς Ιάπωνες βιολιστές για
παράδειγμα, που εκπαιδεύονται στη δυτική μουσική κουλτούρα, πώς μπορούν να παίξουν
το βιολί? Είναι πολύ χαζό να πεις ότι πρέπει να γεννηθείς σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα
για να καταλάβεις πραγματικά αυτή την κουλτούρα. Φυσικά μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο ή λιγότερο χρόνο, αλλά δεν είναι θέμα εάν είναι δυνατόν ή όχι. Ίσως είναι
θέμα του χρόνου που χρειάζεσαι να είσαι σε επαφή με αυτή τη μουσική κουλτούρα και όχι
μόνο την ποσότητα του χρόνου, αλλά και την ποιότητα του χρόνου. Είναι το ίδιο όπως
όταν μεγαλώνεις παιδιά, δεν είναι μόνο η ώρα που κάθεστε μαζί σε έναν καναπέ, είναι
επίσης θέμα του πώς χρησιμοποιείτε εκείνο τον χρόνο και τι κάνετε μαζί και της ποιότητας
του χρόνου που περνάτε με τα παιδιά.
ΓΔ - Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι άλλο για να τελειώσετε αυτή τη συνέντευξη;
GL - Ελπίζω όλοι να απολαμβάνουν να
παίζουν. Όταν μαθαίνετε, τείνει να είναι,
όπως προαναφέρθηκε, περισσότερο
δύσκολο, δεν ακούγεται όπως θα θέλατε
να ακούγεται, αλλά είναι θέμα χρόνου.
Είναι πολύ δύσκολο να ακούσετε τον
εαυτό σας όταν μαθαίνετε, αλλά το να
ηχογραφείτε τον εαυτό σας και να
ακούτε τις ηχογραφήσεις είναι ένας
σπουδαίος τρόπος μάθησης. Συχνά δεν
ακούγεται όπως νομίζατε ότι ακούγονταν
όταν το παίζατε, αλλά είναι μια πολύ
σημαντική πτυχή της μάθησης το να
ακούτε τον εαυτό σας.
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From: The ESS, English edition, page 30

Ιδιότητα μέλους της ESS
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα του Shakuhachi είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και
ένα
καταχωρημένο φιλανθρωπικό ίδρυμα του Ηνωμένου Βασιλείου αφιερωμένο στη
διάδοση του shakuhachi σε όλες τις διαφορετικές πτυχές του, σε όλη την Ευρώπη
μέσω μιας ευρείας ποικιλίας εκδηλώσεων, δημοσιεύσεων και άλλων δραστηριοτήτων.
Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι βοηθοί εργάζονται εθελοντικά και δεν
λαμβάνουν οικονομικό όφελος, αλλά η Κοινότητα χρειάζεται χρήματα για την
οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων, όπως τα ετήσια θερινά σχολεία. Αυτά προέρχονται
από τις
συνδρομές των μελών.
Η συμμετοχή στην ESS είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε, παίκτη ή μη,
ο οποίος ενδιαφέρεται για τη μουσική του shakuhachi σε όλες τις μορφές του.
Δεδομένου ότι η ESS δεν συνδέεται με κάποια ιδιαίτερη σχολή ή αισθητική
κατεύθυνση, τα μέλη της
αντιπροσωπεύουν μια ευρεία διατομή στυλ και ιδιωμάτων του shakuhachi.
Η στήριξη της ESS μέσω της ένταξης είναι ένα μέσο που βοηθά στη διατήρηση ενός
πόρου συντονισμού του shakuhachi στην Ευρώπη.
Τα οφέλη της ιδιότητας μέλους περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε πληροφορίες
σχετικά με το shakuhachi, εκδηλώσεις και μαθήματα σε όλη την Ευρώπη και πέρα από
αυτήν, καθώς και εκπτώσεις στο www.shakuhachi.com και επίσης μειώσεις του
κόστους για τα ετήσια Ευρωπαϊκά Θερινά σχολεία του Shakuhachi (εκπτώσεις που
είναι γενικά μεγαλύτερες του κόστους της ίδιας της συνδρομής). Το κόστος της
ετήσιας συνδρομής είναι 20 ευρώ.
Για να ενταχθείτε στην ESS:
1) Επισκεφθείτε τη σελίδα συμμετοχών (ESS membership) στον ιστότοπο της ESS και
επιλέξτε την συνδρομή ιδιότητας μέλους που σας ταιριάζει.
2) Στείλτε ένα email στο member@shakuhachisociety.eu ή info@shakuhachisociety.eu,
δίνοντας το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, και εάν εσείς επιθυμείτε, λίγες
πληροφορίες σχετικά με το ενδιαφέρον και την εμπειρία σας με το shakuhachi.
3) Αν δεν μπορείτε να κάνετε πληρωμή με το PayPal, στείλτε ένα email στο
member@shakuhachisociety.eu και θα βρούμε έναν τρόπο να σας βοηθήσουμε.
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα του Shakuhachi είναι ένα εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό
ίδρυμα. Καταχωρημένος αριθμός 1123060.

Cartoon
by Thorsten Knaub
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From: Letter from the editors, English edition page 4

Chers amis du shakuhachi
Nous voilà encore une fois avec un numéro tout frais de la lettre d'information de l'ESS.
Nous avons essayé de notre mieux de la remplir d'intéressants articles, et nous
espérons que vous l'aimerez. Nous serons apprécier vos commentaires, pour nous
encourager dans notre tâche, et nous aider à faire des progrès.
En août prochain, le Festival International du Shakuhachi aura lieu à Londres, et sera une
formidable opportunité pour toute la communauté du shakuhachi de partager nos
expériences autour de notre instrument chéri. Il y a beaucoup de monde à travailler
particulièrement durement pour organiser cet événement; pour sûr cela va être digne et
amusant.
Nous espérons tous vous y croiser.
Nous avons inclus les informations sur le WSF2018, et nous sommes contents de
présenter 2 événements liés au festival: le premier Symposium de Shakuhachi organisé
en Europe un jour avant l'ouverture du festival, et la Compétition Internationale du
Shakuhachi se déroulant pendant le festival.
Impressionnés aussi par l'énorme travail fait pour le Siteweb du WSF, nous avons inclus
la totalité son menu et de toutes ses entrées.
La section entière s'ouvre sur une annonce pour la presse faite en avril dernier. Nous
espérons que vous trouverez cela utile.
In this number, we also start a new section, “The maker’s corner”. From now on, we
would try giving place to shakuhachi making, and we invite you to send us your articles,
interviews, pictures, tips, or anything related to the making experience.
Dans ce numéro, nous avons aussi démarré une nouvelle section, "le coin du fabricant".
À partir de maintenant, nous essayerons de laisser une place à la fabrication du
shakuhachi, et nous vous invitons à nous envoyer vos articles, interviews, photos,
conseils, ou toute autre chose liée à l'expérience de la facture.
Nous voulons remercier les personnes qui ont collaborées à ce numéro, et encore nous
demandons votre aide pour faire de la lettre d'information votre magasine du
shakuhachi.
Bien à vous,
Les éditeurs:
Véronique Piron et Jose Vargas-Zuñiga
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From: Letter from the chairperson, English edition page 4
Chers enthousiastes du shakuhachi
Ce temps-çi est un moment très passionnant pour le shakuhachi!
Il reste peu de temps avant le premier Festival Mondial du Shakuhachi en Europe! Oui,
moins de 2 mois!
Le but du Festival Mondial du Shakuhachi est avant tout de réunir des amateurs (des
débutants aussi bien que des joueurs avancés et tous les niveaux intermédiaires) et des
joueurs professionnels pour passer du temps ensemble, partager et apprendre l'un de
l’autre sur le shakuhachi. Bien sûr les professionnels joueront aux concerts, montreront
leur art merveilleux et enseigneront aux ateliers. Tout de même, en dehors des ateliers et
des concerts - nous serons tous ensemble sur un pied d’égalité: comme des aficionados
du shakuhachi. Et il y aura beaucoup de temps pour traîner ensemble.
Le Festival Mondial du Shakuhachi a démarré - comme la plupart d'entre nous le sait - à
Bisei au Japon en 1994. Il a été initié par Yokoyama Katsuya, dont nous suivons le mieux
que nous pouvons la vision d’une sorte de monde du shakuhachi unifié.
En revanche le Festival Mondial du Shakuhachi n'est pas l’endroit pour faire valoir le profil
d’une personne en particulier, bien que nous mettons, bien sûr en avant, certains joueurs.
Nous aurons par exemple des joueurs qui poussent les frontières du jeu du shakuhachi
comme Zac Zinger, Orimo Sabu et Cornelius Boots - et la nouvelle génération des
meilleurs joueurs comme Kuroda Reison, Kawamura Kizan et Obama Akihito.
Nous aurons aussi trois détenteurs de traditions de leur propre région : Suto Shuho,
Yamada Fumio représentant la guilde Kinpu Ryu d'Aomori et Iso Genmyo, représentant le
style Itchoken de Fukuoka. Viendront aussi Seian Genshin, le nouveau responsable du
Temple Myoanji, qui représentera le style de jeu Myoan Taizan Ha. Les joueurs de
shakuhachi auront l'occasion d'entendre et d’apprendre directement de ces joueurs
régionaux. Restez branchés et discutez avec eux de ce qu'ils pensent de leur rôle dans le
monde du shakuhachi ou de la situation concernant les plus petites traditions régionales
du shakuhachi.
Nous avons aussi le min’yô, ou la musique japonaise de tradition populaire, représenté
pour la première fois dans un festival mondial (WSF) par des joueurs de min’yô
professionnels. Le joueur de shakuhachi Enomoto Shusui, et les joueurs de shamisen,
chanteurs et joueurs de taiko Miyake Ryoji et Shirato Tomoya - avec l'assistance d'Yoshie
Campbell, David Hughes, Gina Barnes et le groupe de Min'yô de SOAS - nous y
introduiront et nous feront faire l’expérience de la façon dont le shakuhachi fait aussi partie
d'un genre de musique traditionnelle sur lequel il est possible de danser. Je suis
convaincu qu'ils nous apporteront tous, lors de leur performance, beaucoup d'entrain.
Il y a plusieurs compositeurs, qui auront aussi un rôle dans le WSF2018. Verity Lane est
une jeune compositrice britannique, qui composera une nouvelle pièce pour nous tous
ensemble. Seki Ichiro, Marty Regan, Henri Algadafe, Véronique Piron, Anne Norman,
Elizabeth Brown et Daniel Ross ont composé des pièces qui seront jouées en premières.
En outre, le compositeur britannique Frank Denyer, qui a écrit beaucoup de pièces
innovantes à l'intention d'Iwamoto Yoshikazu, sera représenté au festival.

Français

ESS Newsletter 2018-1

Il n'y a aucun doute que c'est le plus grand événement de shakuhachi en Europe et qu’il
sera grandiose par l'ensemble de ses interprètes. Mais le plus important est que de
nombreux joueurs de shakuhachi d'Europe (et d’ailleurs) s'y rendent afin de participer,
partager et rencontrer les autres. C'est une occasion si rare. Il n’a - bien sûr - pas été
possible pour nous d'inviter toutes les personnes du monde du shakuhachi, enseignant
ou se distinguant d’une façon ou d’une autre. Malgré cette limitation dans
l'organisation, nous espérons vraiment vous voir à Londres, et d'y venir pour célébrer le
shakuhachi en Europe.
A vous voir à Londres!
Meilleures salutations
Kiku Day,
Présidente, ESS

