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Wst p 

Rozleg e eksperymenty kompozytorów XX wieku, nowe, olbrzymie mo li-
wo ci twórczej ekspresji sta y si  prawdziwym odkryciem dla perkusji w muzy-
ce wspó czesnej. Ta najbogatsza grupa instrumentów muzycznych usamodziel-
ni a si  i zwi kszy a swoj  rol  we wspó czesnym instrumentarium. Szerokie 
spektrum d wi kowe membranofonów i idiofonów w sposób szczególny wzmoc- 
ni o nie tylko koloryt brzmieniowy zespo ów orkiestrowych, ale stworzy o now  
jako  w twórczo ci kompozytorskiej ubieg ego stulecia. Solistyczne traktowa-
nie instrumentów perkusyjnych sta o si  w kulturze muzycznej zupe nie nowym 
zjawiskiem. O perkusji mówiono coraz cz ciej i coraz g o niej.  

Twórczo  kompozytorska da a odzwierciedlenie sonorystycznym tenden-
cjom i kierunkom rozwoju muzyki. W tytu ach utworów wielu uznanych kom-
pozytorów tego stulecia czytamy: ...i perkusj , ...na perkusj  i..., gdzie perkusja 
pe ni tak  sam  rol  jak pozosta e grupy instrumentów1. Powsta y utwory na in-
strumenty perkusyjne z towarzyszeniem orkiestry2, jak równie  na same instru-
menty perkusyjne, na jednego i wi cej wykonawców3. Perkusyjnie zostaj  trak-
towane inne instrumenty, np. fortepian4. W drugiej po owie XX wieku w salach 

                                                 
1 Np. B. B a r t ó k , Sonata na dwa fortepiany i perkusj ; Muzyka na smyczki, perkusj  i czelest ; 

G. B a c e w i c z , Muzyka na smyczki, tr bki i perkusj ; K. H a r t m a n n , Koncert na forte-

pian, instrumenty d te i perkusj ; F. M a r t i n , Koncert na 7 instrumentów d tych, kot y, perku-

sj  i orkiestr  smyczkow .  
2 Np. H. C o w e l l , Koncert na perkusj  i orkiestr ; D. M i l h a u d , Koncert na perkusj  i ma  

orkiestr . 
3 Np. E. V a r ê s e , Ionisation; K. S t o c k h a u s e n , Zyklus; Y. X e n a k i s , Psappha. 
4 Np. J. C a g e , Amores. 
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koncertowych zacz a rozbrzmiewa  muzyka na same instrumenty perkusyjne – 
solowa i kameralna. Orkiestrowe instrumentarium perkusyjne z prze omu XIX 
i XX wieku znacznie si  powi kszy o. Do muzyki artystycznej trafi y nowe in-
strumenty. Ca a grupa instrumentów latynoameryka skich (bongosy, timbalesy, 
congi, marakasy, clavesy, krowie dzwonki, guiro) u ywana w muzyce ludowej 
i popularnej krajów Ameryki rodkowej znajduje swoje miejsce w muzyce nie 
tylko ameryka skich kompozytorów, takich jak George Gershwin, Leonard 
Bernstein czy Aaron Copland, ale równie  w europejskiej muzyce Igora Stra-
wi skiego, Dariusa Milhauda i wielu innych. Z wcze niej stosowanych instru-
mentów jak werbel, talerz, tam-tam, tom-tom, powstaj  ich ca e zestawy w ró -
nych wielko ciach i odmianach. Budowane s  zupe nie nowe instrumenty jak ro-
to-tomy, boo-bamy, a instrumenty dotychczas zaliczane do grupy idiofonów czy 
membranofonów o nieokre lonej wysoko ci d wi ku sta y si  protoplastami in-
strumentów wydaj cych d wi ki o okre lonej cz stotliwo ci5. 

Bez perkusji nie istnieje muzyka jazzowa, rozrywkowa i taneczna. Jej rola 
nie zawsze ogranicza a si  tylko do uwypuklenia elementów czysto rytmicz-
nych. Zbudowany na potrzeby muzyki jazzowej wibrafon od pocz tku pe ni  ro-
l  instrumentu solowego. Jego walory brzmieniowe w nied ugim czasie znalaz y 
zastosowanie w standardowym sk adzie orkiestrowej perkusji, by chwil  pó -
niej, podobnie jak marimba, odegra  solow  rol  w muzyce artystycznej. W twór- 
czo ci niektórych kompozytorów awangardowych rytmika ci le skojarzona z per- 
kusj  zostaje zupe nie wyparta na rzecz nastroju, emocji i kolorystyki d wi ko-
wej6. W swoich eksperymentach kompozytorzy nie ustaj  w szukaniu nowych 
barw i efektów, stosuj c niekonwencjonalne sposoby wydobycia d wi ku. 

Tak rozumiana perkusja stawia coraz wi ksze wymogi wykonawcze wspó -
czesnemu perkusi cie. Wysokie wymagania w stosunku do wykonawców, szcze- 
gólnie solowej muzyki perkusyjnej, prowadz  do w skiej specjalizacji w zdo-
bywaniu kunsztu tylko na jednym instrumencie. S owo „perkusista” bywa cz sto 
zast pione s owami „wibrafonista” czy „marimbafonista” (ostatnio cz sto rów-
nie  „marimbista”). S  perkusi ci specjalizuj cy si  w grze na zestawach ró -
nych instrumentów perkusyjnych. Dla wielu domen  jest gra na zestawie jazzo-
wym. Muzycy orkiestrowi w swoich partiach spotykaj  zapisy, których realiza-
cja wymaga du ych umiej tno ci i sprawno ci w grze na wszystkich narzuco-
nych partytur  instrumentach. 

 
 

                                                 
5 Np. Almglocken (cencerros) cz sto stosowane przez O. Messiaena. 
6 Przyk ad stanowi m.in. muzyka aleatoryczna i graficzna (K. Stockhausen, W . Koto ski, B. Schäffer). 
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Szerokie rozumienie perkusji w ubieg ym stuleciu mia o wp yw na profesjo-
nalne szkolnictwo muzyczne. Wcze niejsze przyuczenie do gry na instrumen-
tach sta o si  zdecydowanie niewystarczaj ce. Z olbrzymiej grupy membranofo-
nów i idiofonów arkana sztuki perkusyjnej obejmuj  nauk  gry na werblu, ksy-
lofonie, wibrafonie, marimbie, kot ach, zestawie ró nych instrumentów oraz ze-
stawie jazzowym. Wa n  rol  dydaktyczn  pe ni kameralistyka. Niestety, s  in-
strumenty perkusyjne, na których nauka gry w szko ach nie jest prowadzona. 
Skompletowanie wielu, cz sto egzotycznych instrumentów oraz opanowanie 
ró norodno ci techniki gry na tych instrumentach staj  si  trudne w realizacji 
praktycznej. 

Instrumenty perkusyjne s  wielkim odkryciem XX wieku. Literatura muzycz-
na dowodzi, e perkusja potrafi by  samodzielnym i samowystarczalnym zesta-
wem instrumentów, na którym mo na uzyska  niespotykane efekty brzmieniowe 
oraz wyrazi  ró norodne nastroje i emocje. Wspó dzia anie z instrumentami in-
nych grup pot guje znaczenie perkusji, a wzajemne korelacje brzmieniowe stano-
wi  inspiracj  do realizacji nowych, odkrywczych projektów kompozytorskich. 

1. Historia rozwoju marimby 

Marimba jest najpó niej wprowadzonym do twórczo ci kompozytorskiej in-
strumentem z grupy instrumentów akustycznych, który odegra  rol  w muzyce 
solistycznej. Jego walory d wi kowe oraz szybko rozwijaj ce si  umiej tno ci 
techniczno-wykonawcze perkusistów graj cych na marimbie wp yn y zarówno 
na rozwój literatury perkusyjnej, jak i na znacz cy post p w zakresie budowy 
i konstrukcji instrumentu. Marimba pe ni obecnie rol  wiod c  w ród wszyst-
kich instrumentów perkusyjnych. 

Prototypów wspó czesnej marimby nale y szuka  w ród ludowych instru-
mentów Afryki. By y to instrumenty zazwyczaj jednorz dowe, strojone na ró ne 
sposoby, zwykle wykorzystuj ce skale pentatoniczne lub diatonicznie. Do ich 
wyrobu u ywano g ównie bambusa i tykwy. Sytuacja kulturowa, wynikaj ca 
z niewolnictwa sprawi a, e marimby rozpowszechni y si  przede wszystkim na 
terenach Ameryki rodkowej. Poni sze fotografie przedstawiaj  pierwotne, lu-
dowe instrumenty, które sta y si  prototypami tego instrumentu: 
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Protopla ci marimby 

 

  
Fot. 1. Balafon7 Fot. 2. Bumbung z wyspy Bali8 

 
Fot. 3. Marimby gwatemalskie9 

Pierwsza dwurz dowa marimba o chromatycznym uk adzie p ytek powsta a 
w Gwatemali u schy ku XIX wieku. Do dzi  uwa ana jest w tym kraju za in-
strument narodowy i u ywana we wszelkiego rodzaju uroczysto ciach spo ecz-
nych i religijnych. Pierwsze marimby gwatemalskie zaopatrzone by y w rezona-
tory z tykwy. Wielko  rezonatora odpowiada a wysoko ci brzmienia p ytki. 

                                                 
7 ród o: http://www.domsztuki.art.pl/2008/tggm2008-7.htm. 
8 ród o: http://www.pas.org/Museum/Tour/1002.emf. 
9 ród o: http://musicafrica.net/About.aspx. 
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W udoskonalonej wersji, w miejsce takich rezonatorów, wstawiono drewniane rezo- 
natory w formie skrzynek. 

Pierwowzorem nowoczesnej marimby by  instrument zbudowany w 1910 roku 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jego konstruktorem by  John Calhoum De-
agan. Drewniane rezonatory gwatemalskiej marimby zast pi  on cienkimi rurami 
metalowymi. Instrument znacznie zyska  na g o no ci. Marimba sta a si  bardzo 
popularna przede wszystkim w muzyce rozrywkowej. W zespo ach z o onych 
z kilku marimb gra o cz sto po dwóch wykonawców na jednym instrumencie10. 

Do muzyki artystycznej, mimo swoich d wi kowych zalet, instrument trafi  
pó no, bo dopiero w latach 40. ubieg ego stulecia. Pierwszym autorem kompo-
zycji na marimb  i orkiestr  symfoniczn  by  ameryka ski kompozytor Paul 
Creston. Premierowe wykonanie Concertino na marimb  i orkiestr  odby o si  
29 kwietnia 1940 roku. Solistk  koncertu by a Ruth Stuber. Z kolei, w 1947 roku 
francuski kompozytor Darius Milhaud napisa  Concerto pour marimbaphone et 

vibraphone et orchestre11. W latach 50. XX wieku marimba wesz a do standar-
dowego zestawu instrumentów perkusyjnych.  

Na przestrzeni ubieg ego wieku marimba uleg a wielkiej transformacji za-
równo pod wzgl dem budowy instrumentu, jak i roli, któr  spe nia a w muzyce. 
Zasadnicze znaczenie dla walorów brzmieniowych tego instrumentu mia  post p 
technologiczny, wykorzystany w konstrukcji p ytek i rezonatorów. 

2. Budowa instrumentu i jego w a ciwo ci akustyczne 

W obecnie produkowanych instrumentach do budowy p ytek stosuje si  g ów- 
nie drzewo ró ane. 

 

 

Fot. 4. Wspó czesna marimba ameryka skiej firmy Marimba One12 

                                                 
10 W odzimierz K o t o s k i , Leksykon wspó czesnej perkusji, PWM SA, Kraków 1999, s. 92. 
11 Tam e. 
12 Andrzej M i c h a l a k , fotografia w asna. 
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Instrumenty o najwy szej jako ci brzmienia posiadaj  p ytki ze starannie 
wyselekcjonowanego palisandru – drewna drzew tropikalnych z rodzaju Dal-

bergia rosn cych g ównie w Ameryce rodkowej. D wi ki o najszlachetniej-
szym brzmieniu uzyskuje si  z odmiany Dalbergia Stevensonii – drzewa wyst -
puj cego g ównie w Hondurasie, st d cz ste okre lenie dotycz ce p ytek instru-
mentu – Honduras rosewood. Przy selekcjonowaniu drewna uwzgl dnia si  wie-
le parametrów. Istotne dla brzmienia jest m.in. jego twardo , g sto  s oi, wiek 
drzewa przy jego ci ciu. Tylko starannie sezonowane, pozbawione jakichkol-
wiek skaz (s ki, p kni cia, nieregularno  s oi) drewno nadaje si  do dalszej ob-
róbki technologicznej. Innym surowcem naturalnym jest padouk – jedna z oko o 
dwudziestu odmian sanda owca (Pterocarpus santalinus), szlachetnego drzewa 
rosn cego w Afryce (Zair, Kongo). Jego twardo  i struktura nie dorównuje jed-
nak palisandrowi i dlatego stosowany jest do wyrobu instrumentów ni szej kla-
sy, spotykanych g ównie w szkolnictwie artystycznym i ruchu amatorskim. P yt-
ki marimby budowane s  równie  z tworzyw sztucznych. Syntetyk stosowany do 
ich wyrobu nosi nazw  kelon. Najbardziej zaawansowane technologicznie p ytki 
kelonowe spotykamy w instrumentach firmy Yamaha. 

Acustalon™ – jak pisze producent – to sztuczne drewno o przepi knym, cu-
downym brzmieniu, podobnym do tego, jakie oferuje naturalne drewno ró ane. 
Sekretem brzmienia jest rewolucyjny materia  FRP (Fiber Reinforced Plastic) 
wykorzystany do produkcji instrumentu. P ytki z FRP s  niemal e w 100% od-
porne na temperatur , wilgo , zabrudzenia, oraz bardzo odporne na uszkodzenia 
wynikaj ce z eksploatacji. Marimby tego typu przeznaczone s  do szkó  i uczel-
ni, gdzie instrumenty s  mocno eksploatowane13. 

Charakterystyczny d wi k marimby uzale niony jest w g ównej mierze od 
czterech zasadniczych czynników. Pierwszy z nich dotyczy konstrukcji p ytek. 
W odró nieniu od p ytek ksylofonu p ytki marimby s  znacznie d u sze i szer-
sze; w swej spodniej cz ci posiadaj  charakterystyczne wy obienie. Zarówno 
marimby, jak i ksylofony wyst puj  w ró nych wielko ciach. Jedne i drugie po-
siadaj  obecnie rezonatory, dlatego nawet niejeden muzyk czy meloman ma 
trudno  w odró nieniu mniejszego modelu marimby od du ego ksylofonu. 
Menzura p ytek ksylofonu jest jednolita w ca ej szeroko ci instrumentu. W ma-
rimbie p ytki dolnego rejestru s  zdecydowanie szersze i stopniowo, w stron  
górnej skali instrumentu, staj  si  równomiernie coraz w sze. Cz sto stanowi to 
jedyn  cech  wizualnej rozpoznawalno ci tych dwóch idiofonów. Niew tpliwie 
dla naszego ucha barwa brzmienia tych dwóch, podobnie wygl daj cych instru-
mentów, jest atwo rozpoznawalna. Wynika to nie tylko z wielko ci p ytek, ale rów-
nie  z faktu u ywania ró nych pa ek w a ciwych dla ka dego z tych instrumentów. 

                                                 
13 ród o: http://www.yamaha-europe.com. 
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Sposób strojenia p ytek marimby jest drugim czynnikiem decyduj cym o cha- 
rakterystycznym brzmieniu tego instrumentu. Zdobycze techniczne ubieg ego 
stulecia pozwoli y do tego celu u y  zaawansowanej aparatury badawczej, która 
umo liwi a wykorzystanie precyzyjnych wyników bada  z zakresu akustyki. 
Wspó czesne fabryki produkuj ce instrumenty perkusyjne na potrzeby profesjo-
nalnego wykonawstwa to zarówno hale produkcyjne wyposa one w bardzo pre-
cyzyjne maszyny i narz dzia, jak i bogato wyposa one laboratoria badawcze, 
przeprowadzaj ce badania z zakresu drga  cia  spr ystych, które s  ród em 
d wi ku. D wi k jako z o one zjawisko fizyczne posiada swoje cechy. Z mu-
zycznego punktu widzenia, cz stotliwo  d wi ku, jego si a i czas trwania nie 
pozwalaj  okre li  na jakim instrumencie tekst muzyczny jest realizowany. Naj-
istotniejsz  w tym wzgl dzie jest zatem barwa d wi ku. O ile pierwsze trzy ce-
chy d wi ku nie sprawiaj  problemów z precyzyjnym ich pomiarem i s ownym 
opisem, to w wypadku barwy sprawa jest du o bardziej skomplikowana. To 
dzi ki barwie mo liwe staje si  precyzyjne przyporz dkowanie brzmienia po-
szczególnym instrumentom muzycznym. Przeci tny cz owiek nie ma problemu 
z rozpoznaniem d wi ków fortepianu, tr bki czy marimby. W praktyce muzycz-
nej pos ugujemy si  semantycznym okre leniem d wi ku. Stosujemy wi c okre-
lenia jasny, ciemny d wi k, ciep e brzmienie itp. Takie okre lenia pozwalaj  

identyfikowa  nawet niewielkie ró nice mi dzy np. dwoma marimbami, daj c 
werbalne mo liwo ci identyfikowania instrumentów ró nych producentów, ró -
nych modeli, a nawet ich poszczególnych egzemplarzy. Odczucia estetyczne 
w zakresie odbioru barwy d wi ku przez wra liwe uszy muzyków s  bardzo jed-
nolite. W pr nie rozwijaj cej si  sztuce perkusyjnej, wspó czesny wirtuoz ma-
rimby wymaga od producenta instrumentu najwy szych walorów d wi kowych. 
Skonstruowanie dobrej jako ci instrumentu, bez prac badawczych nad struktur  
materia u s u cego do jego budowy, jest ma o realne. Sposoby analitycznych 
bada  w zakresie drga  p ytek instrumentu podyktowane s  przede wszystkim 
ich kszta tem. Te, podobne do prostopad o cianów, cz sto o zaokr glonych w gór- 
nej cz ci kraw dziach i wi kszym lub mniejszym – w zale no ci od d ugo ci 
p ytki – wy obieniu w spodniej cz ci, elementy instrumentu (rys. poni ej) 
drgaj  w wielu z o onych wzorach. 
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Fot. 5. Kszta t p ytek marimby w ró nych rejestrach instrumentu14 

Podstawowe drganie p ytki z dwoma swobodnymi ko cami, uderzonej g ów-
k  pa ki, przedstawia poni szy rysunek: 

 

p ytka w stanie spoczynku 

p ytka w trakcie drgania 

p ytka w stanie spoczynku 
 

Rys. 1. Podstawowe drgania p ytki marimby15 

Jeszcze bardziej obrazowo zobaczy  to mo na na poni szym wykresie. 
 

 
Rys. 2. Schemat drgania p ytki marimby16 

                                                 
14 ród o: http://www.lafavre.us/tuning-lateral-torsional.htm. 
15 Tam e. 
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Ilustrowane wykresem drganie stanowi podstaw  g ównego tonu harmonicz-
nego pozwalaj cego na okre lenie cz stotliwo ci. Jednak e p ytki, wytwarzaj c 
d wi k charakterystyczny dla danego instrumentu, wibruj  w bardzo z o ony 
sposób. 

 

 
Rys. 3. Siedem podstawowych trybów wibracji p ytki17 

Mo liwo  kszta towania jako ci d wi ku (barwy d wi ku) jest uzyskiwana 
przez badanie wibracji. Ka dy typ wibracji jest wywo any trybem wibracji. W akus- 
tycznym badaniu naukowym nad d wi kiem „c” wydobytym z p ytki marimby 
al. et Bork. (1999) zidentyfikowano 25 trybów wibracji w zasi gu od 0 do 8000 Hz18. 
P ytka wprowadzona w drganie pracuje tak e ruchem bocznym i skr tnym, co 
stanowi kolejny etap laboratoryjnych bada  i pomiarów. Badania dotycz  tonu 
podstawowego oraz jego alikwotów. Oznaczenie miejsca otworów w p ytkach 
w celu ich zamontowania na ramie instrumentu tak, by nie kolidowa y z w z ami 
i antyw z ami podczas wibracji p ytek, to kolejny, wa ny etap technologiczny. 
Dopiero kompleksowa analiza osi gni tych danych pozwala na fizyczne ukszta -
towanie p ytki instrumentu tak, by poszczególne tony sk adowe ka dego d wi -
ku tworzy y jego pi kn  barw . 

Trzecim elementem maj cym wp yw na brzmienie instrumentu s  rezonato-
ry. Wyja ni  tutaj nale y, e rury rezonansowe wzmacniaj  si  d wi ku, a nie – 
jak cz sto b dnie przyjmuje si  – s u  jego wyd u aniu. Ka da p ytka marimby 
ma swój indywidualny rezonator strojony do tonu podstawowego. Jest to zwykle 
rura aluminiowa umieszczona prostopadle tu  pod p ytk  marimby. Jej górny 

                                                 
16 Tam e. 
17 ród o: http://faculty.smu.edu/ttuunks/projects/merrill/Marimba.html. 
18 Tam e. 
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koniec jest otwarty, za  dolny zamkni ty. Z bada  akustycznych wynika, i  rura 
rezonatora o dwóch otwartych ko cach musi by  dwa razy d u sza od rury z jed-
nego ko ca zamkni tej. Fakt, e rura zamkni ta wspó brzmi, kiedy jej d ugo  
stanowi 1

Ú4 d ugo ci fali d wi ku wibruj cej nad ni  p ytki, jest szczególnie 
przydatny w praktyce budowania marimb. Dwukrotnie d u sza rura otwarta 
wp yn aby na wi ksz  wag  instrumentu oraz ra c  nieproporcjonalno  
wzgl dem klawiatury instrumentu. W instrumentach marki Yamaha stosowane 
s  alternatywnie dwa rodzaje rezonatorów. S  to klasyczne rezonatory rurowe 
oraz stylizowane rezonatory Helmholza. Jedne i drugie maj  swoje zalety. 

 

  
Rezonatory okr g e Rezonatory Helmholza 

Fot. 6. Rezonatory marimby19 

Czwarty, ostatni czynnik brzmienia marimby zarezerwowany jest dla wyko-
nawcy. Jest to dobór pa ek. Do dzisiaj w wielu zespo ach ludowych, szczególnie 
w Ameryce rodkowej, do gry na marimbach u ywa si  pa ek z drewnianymi 
g ówkami. Wspó cze ni profesjonalni marimbafoni ci stosuj  pa ki o ró nej wa-
dze, ró nej wielko ci, zbudowane z ró nych materia ów co ma znacz cy wp yw 
na barw  instrumentu. Pa ki zazwyczaj posiadaj  trzonki z brzozy lub ratanu, na-
tomiast ich g ówki budowane z gumy, drzewa lub plastiku, owijane s  ró nej ja-
ko ci prz dz . Im wi ksza marimba, tym wi ksza masa stosowanych do nich pa-
ek.. Dla dobrego brzmienia instrumentu ci kie pa ki zalecane s  szczególnie 

do gry w niskim rejestrze marimby. W produkcji pa ek prym wiod  dwie firmy 
ameryka skie – VIC FIRTH i Pro-Mark20. 

 
 

                                                 
19 Andrzej M i c h a l a k , fotografie w asne. 
20 W odzimierz K o t o s k i , Leksykon…, s. 90–91; Greg M e r r i l l , The Marimba – Scientific 

Aspects of its Construction and Performans, [w:] “Acoustic Of Music” MPSY 5340, 1996. 
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Fot. 7. Profesjonalne, sygnowane pa ki – Jeff Moore Marimba firmy Pro-Mark21 

3. Technika gry na marimbie 

Technika gry na instrumencie od czasów zaistnienia marimby na estradach 
koncertowych przesz a ogromne przeobra enia. Pocz tkowo grano na instru-
mencie, stosuj c technik  ksylofonow , a wi c po jednej pa ce w ka dej r ce. 
Dynamicznie post puj cy rozwój techniczny budowanych instrumentów i coraz 
lepsze brzmienie marimby wp yn y na rosn c  rol  instrumentu w literaturze 
muzycznej. Dotychczasowa, dwupa kowa technika gry sta a si  szybko niewy-
starczaj ca. Ju  w najwcze niej datowanym w literaturze muzycznej utworze na 
marimb  solo z towarzyszeniem orkiestry, Paul Creston w drugiej cz ci swoje-
go koncertu stosuje akordy, których realizacja wymaga od wykonawcy zastoso-
wania techniki czteropa kowej. 

 

 

Przyk ad 1. Paul Creston, Concertino for Marimba, cz  II, t. 1–5. 

Nie znaczy to jednak, e technika czteropa kowa s u y wy cznie do wyko-
nywania utworów wielog osowych. Trudno ci techniczne stawiane przez kom-
pozytorów w utworach pisanych na ten instrument, nawet w swych monodycz-

                                                 
21 ród o: http://www.promark-stix.com/products/view_cat. 
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nych przebiegach, eliminuj  mo liwo  stosowania w grze tylko dwóch pa ek. 
Czteropa kowa technika wykonawcza jest dzisiaj standardem nawet na pocz t-
kowym etapie nauki gry na marimbie i wibrafonie. 
 

 

Przyk ad 2. Rich O’Meara, Restless, t. 1–4. 

Du e rozmiary wspó czesnych instrumentów, szerokie p ytki marimby, 
znacznie wi ksze odleg o ci mi dzy p ytkami nowoczesnych instrumentów per-
kusyjnych maj  wp yw na rozwój technik trzymania pa ek. W technice dwupa -
kowej sposób trzymania pa ek, jak i sposób uderzania jest w zasadzie jednolity 
u wszystkich wykonawców i ró ni si  mi dzy sob  ma o znacz cymi szczegó-
ami. Przy grze czterema pa kami sprawa jest znacznie trudniejsza. Istniej  czte-

ry zasadnicze sposoby trzymania pa ek: 
— uchwyt tradycyjny, w którym pa ki krzy uj  si  w d oni tak, e trzonek ze-

wn trznej pa ki znajduje si  pod trzonkiem wewn trznej, 
— uchwyt Burtona, w którym pa ki w d oni u o one s  odwrotnie, 
— uchwyt Mussera, gdzie pa ki trzymane s  niezale nie – pa ka wewn trzna 

kontrolowana jest przez kciuk i palce wskazuj cy oraz rodkowy, natomiast 
pa ka zewn trzna kontrolowana jest przez dwa pozosta e palce – pa ki w d o-
ni nie stykaj  si , 

— uchwyt Stevensa, wywodz cy si  z uchwytu Mussera, a ró ni cy si  sposo-
bem u o enia r ki, sposobem umieszczenia pa ek mi dzy palcami i ruchami 
palców d oni22. 
Sposób uchwytu pa ek sprzyja  powinien takiemu ruchowi d oni, by mo li-

we by y szybkie i bezpieczne zmiany k ta mi dzy trzonkami pa ek. Z praktycz-
nego punktu widzenia najwi kszy problem stanowi wykonywanie du ych inter-
wa ów oraz sekund i tercji – zw aszcza przy uchwycie krzy owym. Wybór tech-
niki trzymania pa ek jest spraw  bardzo indywidualn  i wspó cze ni wirtuozi 
                                                 
22 Leigh Howard S t e v e n s , Metod of Movement for Marimba, Keyboard Percussion Publica-

tions, Asbury Park 1997. 
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marimby stosuj  j  wed ug w asnych upodoba . Nie bez znaczenia jest fakt, czy 
perkusista koncertuje na marimbie, na wibrafonie, czy na obydwóch instrumen-
tach, oraz jaki gatunek muzyki uprawia (muzyka klasyczna, jazz). Osi ganiu 
perfekcji w grze na instrumencie sprzyja  b d  podr czniki tak wybitnych wir-
tuozów jak cho by Nancy Zeltsman (Four-Mallet Marimba Playning), Leigh 
Howard Stevens (Method of Movement for Marimba) czy Gary Burton (Four 

Mallet Studies). 
Elementem techniki gry na marimbie, na który warto zwróci  uwag , jest 

sposób wykonania tremola przy u yciu czterech pa ek. Klasyczne tremolowanie 
akordów jest w a ciwie tremolandem uzyskanym przez szybkie nast pstwo 
dwud wi ków w prawej i lewej r ce. Dla uzyskania innych walorów d wi ko-
wych marimbi ci stosuj  technik  gry tremolo, wykonuj c równocze nie tremo-
lando w ka dej r ce osobno. Jest to technika pozwalaj ca na tremolowanie dwu-
d wi ku jedn  r k , podczas gdy drug  mo na prowadzi  swobodnie melodi  
bez tremola. Rzadziej stosuje si  technik  tremolowania akordów poprzez po-
wtarzaj ce si  arpeggia.  

Najpe niejsze brzmienie instrumentu uzyskujemy, uderzaj c pa k  w rodek 
p ytki, b d  w jej sam brzeg. Wirtuozi marimby w swojej technice wykonawczej 
stosuj  uderzenia w ró ne cz ci p ytki instrumentu, otrzymuj c ró n  jako  
brzmienia instrumentu, co jest szczególnie istotne w interpretacji muzyki wielo-
g osowej o fakturze polifonicznej. 

4. Sylwetki wirtuozów marimby 

Obecnie dzia a wielu wybitnych wirtuozów marimby. W ród nich s  tacy, 
którzy prowadz  dzia alno  koncertow  wy cznie na marimbie, jak i muzycy 
graj cy na marimbie i wibrafonie. Nie brak te  wybitnych wykonawców traktu-
j cych instrumenty perkusyjne bardziej uniwersalnie. cz  oni swoje wirtu-
ozowskie popisy na marimbie i wibrafonie z gr  na wielu innych idiofonach oraz 
membranofonach. Arty ci instrumentali ci s  niekiedy autorami kompozycji na 
marimb . Te uwarunkowania sk aniaj  do przedstawienia kilku krótkich sylwe-
tek znacz cych osobowo ci sztuki perkusyjnej, w kolejno ci alfabetycznej. 

Franz Bach – to absolwent Bade skiego Konserwatorium w Karlsruhe i po-
dyplomowych studiów u prof. Petera Sadlo w Salzburgu. Jest solist  – perkusist  
w Radiowej Orkiestrze Symfonicznej w Stuttgarcie, wyk adowc  w Wy szych 
Szko ach Muzycznych we Frankfurcie na Menem, Freiburgu, Mannheim i w 
Monachium. Patronowa  grupie perkusyjnej Studenckiej Orkiestry Republiki 
Federalnej Niemiec. Jako muzyk kameralista wyst powa  m.in. z Niemieckim 
Zespo em Perkusyjnym, kwartetem „Auriga”, Marimba Concertante. Artysta 
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koncertowa  z tak wybitnymi instrumentalistami jak Gidon Kremer, Aleksiej 
Lubimov, duetami fortepianowymi Paratore, Stenzl, Grau/Schumacher, marim-
bistk  Katarzyn  My k  i zespo em perkusyjnym NEXUS. 

Biao Li – chi ski instrumentalista, w ostatnich latach nale y do grupy kilku 
znakomitych perkusistów solowych pojawiaj cych si  na mi dzynarodowej sce-
nie muzycznej. Zarówno zdumiewaj ca technika, któr  si  pos uguje, g bokie 
zrozumienie instrumentów perkusyjnych, jak i jego nadzwyczajna muzykalno , 
przynios y mu reputacj  jednego z najlepszych azjatyckich perkusistów solo-
wych. Poza marimb  artysta opanowa  sztuk  gry na 50–60 ró nego rodzaju in-
strumentach perkusyjnych pochodz cych z Afryki, Ameryki, Europy i Azji. Jest 
za o ycielem i dyrektorem artystycznym Beijing Percussion Festival. Jest wyko-
nawc  recitali solowych, pojawia si  równie  jako solista z orkiestrami i zespo-
ami kameralnymi. Prowadzi  lekcje mistrzowskie w Europie, USA, Japonii i Ko- 

rei podczas wielu festiwali perkusyjnych. 

Ivana Bilic – jest artystk  wszechstronn : perkusistk  Chorwackiej Orkie-
stry Radiowej, wyk adowc  Akademii Muzycznej w Zagrzebiu (marimba, in-
strumenty perkusyjne, kameralistyka), muzykiem solist  (koncertuje m.in. z Du - 
sk  Orkiestr  Symfoniczn , Filharmoni  S owe sk ), kameralistk , uczestniczk  
wielu mi dzynarodowych festiwali (Muzyczne Biennale w Zagrzebiu; Musicora 
Paris; Fugit Tempus Tel-Awiw; Dubrownik Summer Festival; PASIC 2002 
w Columbus, Ohio; Festival de marimbistas, Chiapas, Mexico). Regularnie na-
grywa dla radia i telewizji, wspó pracuje z Croatian Society Composers, prowa-
dzi wyk ady i kursy mistrzowskie z zakresu gry na marimbie i innych instrumen-
tach perkusyjnych w USA, Ameryce Po udniowej i Europie. 

Currie Colin – to charyzmatyczny wirtuoz, autor wielu prawykona  utwo-
rów wiod cych kompozytorów pisz cych m.in. na perkusj . Koncertuje z naj-
lepszymi orkiestrami ca ego wiata, uczestniczy w wielu festiwalach. Prowadzi 
go cinne wyk ady w Percussion Solo w Royal Academy Music of London 
i w Royal Conservatoire of Hague. Jest bardzo zaanga owany w rozwój nowego 
repertuaru na instrumenty perkusyjne w jego ka dej formie: repertuarze orkie-
strowym, solowym, muzyce kameralnej. 

Daimo Eriko – m oda, utalentowana, japo ska marimbistka, znana z ol nie- 
waj cej wirtuozerii i urokliwej charyzmy, zdobywczyni wielu nagród (m.in. 
pierwsza nagroda w International Marimba Competition 2004 w Belgii, pierw-
sza nagroda na The Japan Percussion Arts Society 20th Annual Percussion Solo 
Competition 2004). Jest uczestniczk  licznych festiwali perkusyjnych, prowadzi 
klasy mistrzowskie na wielu uniwersytetach w Japonii i w USA. 
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Mark Ford – jest wybitnym i wiod cym pedagogiem Uniwersytetu Pó noc-
nego Teksasu w Denton, specjalist  gry na marimbie. Nagra  kilka p yt CD z utwo- 
rami na perkusj  i marimb , które otrzyma y bardzo pozytywne opinie. Bra  
udzia  w wielu mi dzynarodowych festiwalach muzycznych w Po udniowej Ame- 
ryce, Azji, Australii i Europie. Jest kompozytorem kilkunastu popularnych utwo-
rów na marimb  solo oraz zespo y perkusyjne. Pozycje te wykonywane s  w sa-
lach koncertowych na ca ym wiecie. 

David Friedman – znany na ca ym wiecie wirtuoz wibrafonu i marimby, 
kompozytor i nauczyciel jazzu. W latach 60. Friedman koncertowa  m.in. z re-
nomowan  orkiestr  Metropolitan Opera oraz ze s ynn  New York Philharmonic 
Orchestra. W latach 70. zdecydowanie po wi ci  si  muzyce jazzowej. Wraz 
z wibrafonist  Dave’em Samuelsem za o y  Mallet Duo. W 1977 roku by  
wspó za o ycielem unikalnego, wibrafonowo-marimbowego kwartetu Double 
Image. Jako wiod cy perkusista i nauczyciel przewodzi  Departamentowi Jazzu 
w Hochschule der Kunste w Berlinie, pracuj c tam jako wyk adowca. Wspó pra-
cuje jako wyk adowca równie  z Manhattan School Of Music oraz z szwajcarsk  
Advanced Musical Studies w Montreaux. Jest oddanym nauczycielem, inspirato-
rem dla swoich studentów, aktywnym muzykiem i kompozytorem. 

Daniella Ganeva – urodzona w Bu garii, obecnie mieszkaj ca w Wielkiej 
Brytanii, znakomita marimbistka, laureatka mi dzynarodowych konkursów. Jest 
dzisiaj wysoko cenion  i poszukiwan  artystk , ch tnie zapraszan  do nagra  
CD i TV. Koncertowa a w wielu krajach m.in. w Polsce, Bu garii, Dani, Puerto 
Rico, Meksyku i na Kubie, prowadzi kursy mistrzowskie na ca ym wiecie. 
Swój kunszt artystyczny prezentowa a na najbardziej presti owym festiwalu 
perkusyjnym w Europie – London’s Rhythm Sticks. Regularnie nagrywa dla 
Radio BBC 3, Service World BBC i ClassicFM. Jako ekspert w swojej dziedzi-
nie wyst powa a na International Percussive Arts Convention w USA. 

Evelyn Glennie – nies ysz ca od dwunastego roku ycia, szkocka perkusist-
ka, znakomita interpretatorka muzyki klasycznej i wspó czesnej. Niepe no-
sprawno  nie przeszkadza jej w wyst pach koncertowych oraz nagraniach. 
Zdoby a m.in. nagrod  Grammy za nagranie Sonaty na dwa fortepiany i perkusj  
B. Bartóka. Zosta a uhonorowana kilkunastoma doktoratami honorowymi mu-
zycznych uczelni brytyjskich oraz Orderem Imperium Brytyjskiego. Koncertuje 
z orkiestrami, prowadzi wyk ady w klasach mistrzowskich w Europie i USA. 
Zajmuje si  tak e dzia alno ci  charytatywn  na rzecz m odych muzyków i osób 
kalekich. 

Keiko Abe – to japo ska kompozytorka i wirtuoz marimby. Jest pierwsz  
artystk , która odkry a wszystkie mo liwo ci tego instrumentu. Nauk  gry na 
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marimbie rozpocz a w wieku 12 lat. Spopularyzowa a marimb  na gruncie mu-
zyki japo skiej. Zawdzi cza si  jej rozwój techniki marimbowej, a jej utwory s  
jednymi z najch tniej wykonywanych przez innych wirtuozów marimby. Kon-
certowa a na ca ym wiecie z najbardziej presti owymi orkiestrami oraz zespo-
ami perkusyjnymi. 

Eckhard Kopetzki – jeden ze wspó cze nie yj cych perkusistów wirtuozów. 
Studia muzyczne uko czy  w Würzburgu. Najbardziej wszechstronny kompozytor 
pisz cy na wszystkie instrumenty perkusyjne. Doskona y muzyk i pedagog. 

Vartan Lynn – aktywna artystka i pedagog, zwolenniczka ró norodno ci 
w muzyce. Ju  jako m oda perkusistka pracowa a z uznanymi artystami, takimi 
jak: Michael Colgrass, Donald Crockett, Vinny Golia, Arthur Jarvinen, Ursula 
Oppens, Joan Tower, Glen Velez. Jest dyrektorem i perkusistk  w Los Angeles- 
-based Ensemble Green i szefem perkusji w Pasadena Conservatory Music oraz 
perkusistk  w Music Chamber Southwest. Koncertuje w duecie „61/4”, realizuje 
nagrania CD. 

Omar Musser Clair – jeden z najbardziej wszechstronnych perkusistów, 
wirtuoz marimby. Zajmowa  si  komponowaniem oraz aran acj  utworów kla-
sycznych na instrumenty perkusyjne, w szczególno ci na marimb . Jego kompo-
zycje i transkrypcje zdoby y ogromn  popularno . Po wi ca  si  równie  pracy 
pedagogicznej oraz doskonaleniu instrumentów perkusyjnych, w których ró-
d em d wi ku jest drgaj ca p ytka. 

Katarzyna My ka – wirtuoz marimby, za o ycielka autorskiej Mi dzyna-
rodowej Akademii Marimby. Po studiach w Gda sku, Stuttgarcie i Salzburgu 
triumfowa a na najwi kszych wiatowych konkursach muzycznych w Luksem-
burgu (1995) i Stuttgarcie (1996), w 1997 roku zosta a finalistk  konkursu ARD 
w Monachium. Wyst powa a z wieloma orkiestrami, jak np. Stuttgarter Phil-
harmoniker, Bochumer Symphoniker, Bso Pekin, RSO Luxembourg, Wiener 
Kammerorchester czy Camerata Izraeli. Katarzyna My ka wyst puje i prowadzi 
kursy mistrzowskie w USA, Polsce, Niemczech, Japonii, Chinach, Meksyku, 
Luksemburgu, Austrii, Szwajcarii i Stanach Zjednoczonych. 

Rich O’Meara – wybitny marimbista i kompozytor. Zajmuje si  kompono-
waniem utworów perkusyjnych w rozmaitych stylach muzycznych. Jego najpo-
pularniejsza kompozycja Restless na marimb  solo jest cz stym punktem pro-
gramu mi dzynarodowych konkursów perkusyjnych oraz koncertów wiatowej 
s awy marimbistów.  

Ney Gabriel Rosauro to dynamiczny solista – perkusista z Brazylii, kom-
pozytor wielu utworów oraz autor metod dydaktycznych w zakresie instrumenta-
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rium perkusyjnego. W 1987 roku uzyska  dyplom w klasie perkusji Wy szej 
Szko y Muzycznej w Würzburgu (Niemcy). Dalsze studia kontynuowa  w Sta-
nach Zjednoczonych (University of Miani) w latach 1990–1992. Wyst py i na-
grania Ney Gabriela Rosauro w Brazylii, USA i Europie odzwierciedlaj  jego 
zainteresowania muzyk  brazylijsk , które znajduj  odbicie w jego kompozy-
cjach. Artysta prowadzi  tak e kursy oraz warsztaty muzyczne w Brazylii, USA 
i w Niemczech. Od 1987 roku Ney Gabriel Rosauro jest profesorem Federal Univer-
sity of Santa Maria. N.G. Rosauro gra na instrumentach firmy Ludwig/Musser.  

Peter Sadlo – popularny instrumentalista i pedagog. Jest laureatem mi dzy-
narodowych konkursów, zdobywc  pierwszych nagród m.in. w Concours Inter-
national Genève, Internationaler Musikwettbewerb der ARD w Monachium. 
Uzyska  doktorat w Music Sciene oraz honorowy doktorat Narodowej Akademii 
Muzycznej w Sofii. Wyst powa  go cinnie z wieloma znanymi orkiestrami, ta-
kimi jak: Rundfunk – Sinfonieorchester Berlin, Staatskapelle Weimar, Orchestra 
Nazionale Sinfonica della RAI. Jest wyk adowc  w presti owym University 
Mozarteum Salzburg. Za swoj  dzia alno  uchonorowany zosta  nagrod  Euro-
päischer Kulturpreis w Concertgebouw Amsterdam. Wykazuje du e zaintereso-
wanie równie  muzyk  kameraln , koncertuj c z Modern Art Ensemble Percussion. 

Eric Sammut – wspó cze nie yj cy francuski kompozytor i marimbista. 
Studiowa  w klasie fortepianu i perkusji w Lyonie. Dokona  wielu wspania ych 
transkrypcji utworów muzyki klasycznej na marimb . Aktywnie promuje ma-
rimb  we Francji oraz Europie. Laureat wielu presti owych nagród na mi dzy-
narodowych konkursach marimbowych. 

Dave Samuels – ameryka ski wibrafonista i marimbista, wszechstronny 
muzyk jazzowy. O jego kunszcie artystycznym wiadczy fakt, e nagrywa  i wy-
st powa  z artystami tak ró nymi jak: Gerry Mulligan, Oscar Peterson, Chet Ba-
ker, Stan Getz, Carla Bley, The Yellowjackets, Pat Metheny, Bruce Hornsby, 
Frank Zappa, The Fantasy Band, Spyro Gyra and The Caribbean Jazz Project, 
Double Image, Gallery, oraz Skylight Trio, z którym gra  od 1977 do 1994 i wy-
da  20 p yt. Zosta  uhonorowany 5 nominacjami do nagrody Grammy i tytu em 
Najlepszego Wibrafonisty przyznanym przez magazyny „Jazziz” i „Modern 
Drummer Magazine”. Jego muzyka by a wykorzystywana w filmach i telewizji. 

Julie Spencer – wyj tkowa, ameryka ska instrumentalistka i wokalistka 
oklaskiwana na estradach jako kompozytorka i wirtuoz marimby. Jej bardzo 
osobisty styl piewania, muzykalno  i indywidualna technika gry harmonizuj  
dzia alno  twórcz  i wykonawcz . Artystka koncertowa a w Europie, Ameryce 
Pó nocnej i w Japonii. W jej dorobku artystycznym znajdziemy improwizacje 
wokalne, kompozycje jazzowe oraz wspó czesne partytury na marimb  solo, ze-
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spo y kameralne, chóry i orkiestry. Na swoim koncie ma równie  nagrania CD. 
Jest go cinnym wyk adowc  klasy perkusji w University Michigan.  

Gordon Stout – ameryka ski perkusista, kompozytor i pedagog. Jako solista 
marimbista koncertowa  w USA, Kanadzie, Meksyku, Tajwanie, Japonii oraz 
w wielu krajach Europy. Jego kompozycje (np. Two Mexican Dances) na ma-
rimb  solo nale  do standardowego repertuaru marimbafonistów na ca ym 
wiecie. Jest profesorem perkusji w School Music, College Ithaca. Dzia a rów-

nie  jako juror w wielu mi dzynarodowych konkursach. 

Robert Van Sice – szybko sta  si  jednym z ekscytuj cych wykonawców 
wspó czesnej muzyki marimbowej. W jego karierze wykonawczej odnotowa  
nale y ponad sto wyst pów, w co najmniej 25 krajach wiata, na które sk adaj  
si  recitale solowe i koncerty kameralne. Wyst puje równie  jako solista z taki-
mi zespo ami jak: London Sinfonietta, Ensemble Contreechamps, nagrywa dla 
licznych stacji radiowych (BBC, Swedish Radio, Norwegian Radio, WDR i Ra-
dio Franc). Nale y do najwy ej ocenianych nauczycieli gry na marimbie. 
Uczestniczy w mi dzynarodowych festiwalach, jest go ciem czo owych uniwersyte-
tów. Wspó pracowa  równie  z firm  ADAMS w projektowaniu nowej marimby. 

Nancy Zeltsman – jedna z najwybitniejszych marimbistek na wiecie. 
W szerokiej dzia alno ci artystycznej realizuje si  jako solistka, nauczyciel, dy-
rektor artystyczny Zeltsman Marimba Festival. Swoj  dzia alno ci  przyczynia 
si  do popularyzacji marimby w ród kompozytorów. Jest wykonawczyni  licz-
nych recitali, prowadzi mistrzowskie klasy marimby w Stanach Zjednoczonych, 
Japonii, Meksyku oraz w Europie. Kieruje katedr  perkusji w Percussion De-
partment at The Boston Conservatory, wspó pracuje z Berklee College of Music. 
Jest autork  podr cznika metodycznego Four Mallet Marimba Playing. 

Nebojsa Jovan Živkovi  – okrzykni ty przez krytyków jako jedna z naj-
wi kszych, unikalnych i ekspresyjnych postaci dzisiejszej sceny muzycznej, 
a jego kompozycje na marimb  i perkusj  – jako sam „wierzcho ek” wirtuozerii. 
Koncertowa  m.in. w USA, Japonii, Tajwanie, Korei i wielu krajach Europy. Ja-
ko solista gra  m.in. z Filharmonikami Monachijskimi, orkiestrami w Costa Ri-
ca, Belgradzie, Wiedniu. Oprócz kompozytorskiej dzia alno ci prowadzi bardzo 
aktywn  akcj  warsztatów m.in. w Azji, Europie, Afryce i w USA. Utwory Ži-
vkovi a rokrocznie s  wykonywane ponad 180 razy w prawie 40 krajach wiata. 
Ma w swoim dorobku kilka p yt z w asnymi kompozycjami i utworami innych 
wielkich kompozytorów np. D. Milhaud. Od kilku lat koncertuje na specjalnie 
skonstruowanej dla niego przez firm  Yamaha marimbie b d cej „stradivariu-
sem” w ród marimb. 
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Cho  wi kszo  utworów na marimb  napisano dopiero po II wojnie wia-
towej, w repertuarze koncertuj cych marimbistów spotkamy równie  transkryp-
cje dzie  literatury muzycznej kompozytorów wcze niejszych okresów. Nies ab-
n cym powodzeniem ciesz  si  marimbowe interpretacje utworów J.S. Bacha. 

Do najcz ciej grywanych utworów na marimb  z towarzyszeniem orkies- 
try nale : 
A b e  K e i k o  – Prism Rhapsody for Marimba and Orchestra; Prism Rapsody II 

for 2 Marimbas and Orchestra; 
C r e s t o n  P a u l  – Concertino for Marimba and Orchestra; 
K ö p e r  K a r l  H e i n z  – Tangenten für Marimba und Orchester; 
K o p e t z k i  E c k h a r d  – Konzert für Marimba und Streichorchester; 
K o p p e l  A n d e r s  – Concerto for Marimba and Orchestra; 
K u z m e n k o  L a r y s a  – Concertino for Vibraphone, Marimba and Orchestra; 
M a s l a n k a  D a v i d  – Concerto for Marimba and Band; 
M i k i  M i n o r u  – Concerto for Marimba and Orchestra; 
M i l h a u d  D a r i u s  – Concerto for Marimba Vibraphone and Orchestra; 
P t a s z y s k a  M a r t a  – Concerto for Marimba and Orchestra; 
R o s a u r o  N e y  – Concerto para marimba e Orqestra de Cordas, Concerto No. 2 

for marimba and orchestra; Brasilian Fantasy for 2 marimbas and string or-
chestra; 

Ž i v k o v i  N e b o j s a  – Concerto for Marimba and Orchestra. 

Oprócz wy ej wymienionych wi kszych form, na estradach koncertowych 
us ysze  mo emy utwory na marimb  solo, dwie marimby, marimb  i zespó  
perkusyjny czy marimb  z innymi instrumentami. Szczególn  popularno ci  
m.in. ciesz  si  dzie a takich kompozytorów jak: Keiko Abe, David Friedman, 
Markus Halt, David Maslanka, Rich O’Meara, Ney Rosauro, Emmanuel Sèjou-
rné, Julie Spencer, Gordon Stout, Nancy Zeltsman, Nebojsa Jovan Živkovi . 
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— http://www.neyrosauro.com/compositions_by_opus.asp. 


