„Komponowanie
muzyki to dla mnie
świetna zabawa”
– Krzysztof Misiak
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Riff Master
Krzysztof Misiak jest
muzykiem, którego nie

Krzysztof
Inglik

trzeba przedstawiać
gitarzystom. W jego rękach
instrument będący w gruncie
rzeczy kawałkiem drewna
z przyczepionymi doń drutami
staje się paletą i pędzlem
malarza
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ieczny poszukiwacz niespotykanych
akordów o niezwyk³ych barwach.
Niekwestionowany wirtuoz, którego
technika zapiera dech w piersiach. Przede wszystkim
jednak – przesympatyczny cz³owiek trzymaj¹cy
wszystkie te talenty na wodzy, świadomy kim jest,
gdzie jest, i po co jest... Postanowiliśmy spotkaæ
siê z nim i porozmawiaæ o pewnym elemencie
podstawowym, fundamentalnym i wrêcz

Ostatnie wydawnictwo
Krzysztofa Misiaka nosi
tytuł „...wydaje mi się...”
i to właśnie z tej płyty
zaczerpnęliśmy riffy do
niniejszych warsztatów.
Krążek ten można kupić
za pośrednictwem witryny
internetowej artysty:
www.misiak.art.pl

kawa³ków na p³ytê, bo jest tego za du¿o. S³ucham
ró¿nych rzeczy osadzonych w ró¿nych stylistykach.
Dlatego te¿ w moich kompozycjach znajdziesz du¿o
elementów z pogranicza stylów. Lubiê zarówno
spokojne klimaty, jak i czad, a do tego ciekawi¹
mnie te¿ eksperymenty z elektronik¹. To w³aśnie jest
wed³ug mnie interesuj¹ce. Natomiast kolejne arpeggia
zagrane na gitarze szybciej ni¿ Malmsteen – to nuda,
smutek i nostalgia. Wolê muzykê, która niesie w sobie
jakiś przekaz, któr¹ mo¿na prze¿ywaæ. Szukam wiêc
nowych brzmieñ i nowych dróg w muzyce, bo nie
chcê graæ po staremu. Nie wchodzi siê dwa razy do tej
samej rzeki...

Przyjrzyjmy siê riffom z twojej
ostatniej p³yty. Przyk³ad 1 pochodzi
z utworu „18 20 81”...
G³ówny riff w „18 20 81” jest wynikiem mojej
fascynacji interwa³em nony, któr¹ mo¿na te¿
czêsto us³yszeæ u Joe Satrianiego czy w s³ynnym
rifﬁe z utworu „Every Breath You Take” The Police.
Akordy z dodan¹ non¹ gram tutaj w uk³adzie
interwa³ów 1-5-9-b3 (molowy) lub 1-5-9-3 (durowy).
Przyk³adowo, pierwszy akord w rifﬁe to Am(add9):
A-E-D-C. Dwa pierwsze dźwiêki tworz¹ na³o¿one na
siebie kwinty, dziêki czemu akord brzmi niezwykle
szeroko. Kontrastem dla riffu s¹ staccatowe akcenty
akordów w tle, gdzie g³ówn¹ rolê graj¹ zawieszone
kwarty (sus4) rozwi¹zuj¹ce siê na tercje. Dodatkowy
„twist” wprowadza nietypowe metrum liczone na
„11” (11/8). W dalszej czêści utworu spotkaæ mo¿na
jeszcze 4/4, 6/8 i 5/8. Bardzo krêci mnie polimetria
i polirytmia, dlatego w tym utworze mo¿esz us³yszeæ,
jak nak³adaj¹ siê na siebie trzy ró¿ne pulsy: g³ównego
riffu, akcentów akordowych w tle i linii melodycznej
tematu. Wszystko to okraszone jungle’owymi
bêbnami.

Na wiosnê bie¿¹cego roku planowana jest
premiera najnowszego kr¹¿ka Krzysztofa
Misiaka. W trakcie realizacji tego materia³u
artysta nagrywa³ partie gitarowe. Mieliśmy
wiêc okazjê i przyjemnośæ zapoznania siê
z projektami nowych utworów. Materia³
skrzy siê interesuj¹cymi barwami, loopami
i intryguj¹cymi harmoniami. Jako deser
zaserwowany zostanie jeden z najbardziej
znanych rockowych szlagierów w zupe³nie
nowej oprawie, ale jego tytu³u nie mo¿emy
jeszcze zdradziæ. P³yta zapowiada siê
bardzo smakowicie i ju¿ teraz mo¿emy j¹
z czystym sumieniem poleciæ.
Przyk³ad 2 to oparty na
pull-offach riff z utworu
„WYDAje mi SIÊ...”.
Tutaj równie¿ kluczowym elementem jest harmonia.
Ka¿dy dźwiêk, z którego odbijam siê technik¹
pull-off do pustej struny, jest sk³adnikiem
konkretnego akordu. Puste struny pe³ni¹ tu rolê
swoistych nut przejściowych pomiêdzy dźwiêkami
akordowymi. Przyk³adowo, w pierwszym takcie
mamy Fmaj7#5 z G w basie. Odbijam siê tu kolejno od
dźwiêków: G (nona wielka), C# (kwinta zwiêkszona),
G (znów nona), A (tercja wielka), A# (kwarta – nuta
przejściowa), B (kwarta zwiêkszona). Kolejne trzy
dźwiêki to chromatyczne wejście D-D#-E na dźwiêk
akordu z kolejnego taktu F, czyli tercjê wielk¹ akordu
Db7(add#11). Podobnie jest w kolejnych taktach.
Ka¿da nuta jest wa¿na i ka¿da ma swoje znaczenie
w harmonii (sk³adniki akordów zaznaczone zosta³y
pod nutami w celu dok³adniejszej analizy – przyp.
red.). Zauwa¿ te¿, ¿e zarówno riff, jak i akordy
wchodz¹ tu z przedtaktu – o jedn¹ szesnastkê
wcześniej, tworz¹c rasowy synkopowany poślizg.

organicznym dla muzyki rockowej. Tym elementem
jest... riff.

W jaki sposób komponujesz swoje riffy?
Uwielbiam niezwyk³e harmonie i najczêściej od nich
wszystko siê zaczyna. Zwykle mam jak¹ś harmoniczn¹
ideê, a potem staram siê j¹ zaaran¿owaæ w ciekawy
sposób. Jeśli zaczynam od riffu, to ubieram go w jakieś
interesuj¹ce akordy. Te dwa elementy zawsze wystêpuj¹
razem. Podobnie jest zreszt¹ z melodi¹ – wynika ona
z ruchów g³osów w akordach. Staram siê jednak nie
wymyślaæ tematów na gitarze, ogrywaj¹c skale tak
jak wiêkszośæ „szybkograczy”. Zamiast tego po prostu
śpiewam melodie, dziêki czemu w naturalny sposób
wiem, gdzie zrobiæ oddech, pauzê, gdzie zacz¹æ, a gdzie
skoñczyæ frazê. Komponowanie muzyki to dla mnie
świetna zabawa. Zwykle mam problem z wyborem

„Lubię zarówno
spokojne klimaty, jak
i czad, a do tego ciekawią
mnie też eksperymenty
z elektroniką”
– Krzysztof Misiak
Marzec 2008
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Przyk³ad 3 to dynamiczny
riff, na którym opar³eś utwór
„AnoTHEr cONCEption”...
Chcia³em, aby by³ to rockowy riff z przytupem,
lecz nie by³bym sob¹, gdybym nie doda³ tu kilku
odmiennych stylistycznie przypraw. Przede
wszystkim jest to funkowy drive, ale s¹ te¿ i elementy
jazzu, takie jak dźwiêki przejściowe. Spójrz na ostatni
takt. Dźwiêki przejściowe znajdziesz tu na drugiej
(przejście z B do A), trzeciej (przejście z B do C#)
i czwartej æwiartce (przejście z F do G). W ka¿dym
z tych przypadków przechodzisz od punktu „A” do
punktu „B” poprzez chromatyczny pó³ton. Zwróæ
te¿ uwagê na czterodźwiêkowy motyw na ostatniej
æwiartce pierwszego taktu: D#-E-Bb-Ab. Pierwsze
dwie nuty to chromatyczne, pó³tonowe opóźnienie

i jego rozwi¹zanie na prymê akordu (podobn¹ rolê
pe³ni popularne opóźnienie tercji akordu kwart¹).
Kolejne dwa – to kwinta zmniejszona i tercja wielka.
Ca³y ten czterodźwiêkowy motyw, jak równie¿
tamte motywy z dźwiêkami przejściowymi, pe³ni¹
tu rolê brzmieniowej dominanty rozwi¹zuj¹cej siê
w kolejnym takcie. Kolejn¹ przypraw¹ s¹ bluesowe
podci¹gniêcia, takie jak to na drugiej æwiartce
oraz na drugiej ósemce trzeciej æwiartki w takcie
pierwszym. W tle us³yszeæ mo¿esz akordy: na
drugiej æwiartce pierwszego taktu wybrzmiewaj¹cy
pó³nutowo Em11, w drugim takcie jest w tym miejscu
staccatowa, szesnastkowa seria akordów maj7#11,
natomiast na drugiej ósemce ostatniej æwiartki
akord Eb/F (akordy te zapisane zosta³y nad nutami
– przyp. red.). Do tego dochodz¹ smaczki w postaci

klawiszowych sampli. Masz wiêc rock, blues,
funk, jazz i elektronikê – a wszystko to, zmieszane
w jednym muzycznym tyglu, daje wynik w postaci
rasowego fusion.

Przyk³ad 4 to country-riff
z utworu „AmeRYKañska wioSKA”...
Tam gdzie wioska, tam i kurczaki (śmiech), a wiêc
technika kostkowania zwana chicken-picking.
Dźwiêki na drugiej i trzeciej strunie szarpane s¹
drugim i trzecim palcem prawej rêki (palce te czêsto
oznaczane s¹ literkami „m” oraz „a” – przyp. red.),
natomiast dźwiêki na czwartej strunie grane s¹
kostk¹. Trzeba to zagraæ dośæ dynamicznie, mocno
szarpn¹æ struny, tak aby uzyskaæ charakterystyczny
„strza³” o progi. Ca³a fraza sk³ada siê z czterech
taktów z ró¿nymi zakoñczeniami. Pierwsze z nich
oparte jest na pentatonice Gm, której dźwiêki
zarywane s¹ do pustych strun. Jest to typowy patent
grany przez wielu gitarzystów country, np. Cheta
Atkinsa. Drugie zakoñczenie ma ju¿ zdecydowanie
rockowy charakter, zagrane w wy¿szej pozycji
z intensywnym u¿yciem technik legato. (riff
zapisany jest tutaj z tzw. „voltami” – gramy dwa
powtórzenia, gdzie takty 1-3 s¹ identyczne, a takt 4
jest zmieniony – przyp. red.).

Przyk³ad 5 wyci¹³em z utworu
„HurTOWNia tkaNIN”. Riff ciê¿ki
i niezwykle limatyczny...
Ca³y utwór nasycony jest niezwyk³ym klimatem.
Byæ mo¿e dlatego, ¿e gra tutaj gościnnie na basie
Krzysztof Ścierañski. Jestem jego wielkim fanem
i czerpiê wiele inspiracji z jego muzyki. Wspomniany
riff jest na tyle prosty, ¿e nie ma potrzeby
komentowania jego budowy. Chcê zwróciæ tylko
uwagê na sposób, w jaki puls tego riffu przejawia
siê we wszystkich czêściach utworu. Rytm jest
rozwijany i przechodzi metamorfozy, zmieniaj¹c
przy tym dźwiêki, akordy t³a oraz charakter na
mniej lub bardziej agresywny. Krzysiek zagra³ w tym
utworze piêkne solo na basie. Za ka¿dym razem,
kiedy tego s³ucham, mam ciarki na plecach.

Przyk³ad 6 to riff pojawiaj¹cy siê po drugiej
minucie w utworze „Aj Ta³er Ju”. Grasz tu
interesuj¹ce akordy wykorzystuj¹ce puste
struny.

„Każdy dźwięk, z którego
odbijam się techniką
pull-off do pustej struny,
jest składnikiem
konkretnego akordu”
– Krzysztof Misiak
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Riff ten pe³ni rolê interludium zmieniaj¹cego
diametralnie nastrój utworu i wprowadzaj¹cego
w solo klawiszowe. Ponownie pojawia siê w tle
koñcowej i bardziej dynamicznej czêści tej solówki,
tu¿ przed solówk¹ gitary. Akordy, których tu
u¿y³em, maj¹ niepokoj¹cy, tajemniczy charakter.
Ich elementem wspólnym jest niskie E na szóstej
strunie i dwie wysokie struny H oraz E. Natomiast
kluczem i ide¹ przewodni¹ tego riffu jest g³os le¿¹cy
na trzeciej strunie. Schodzi on pó³tonami od dźwiêku
H (czwarty próg) do G (pusta struna), dziêki czemu
s³uchacz podświadomie odbiera logikê tej progresji.
Zstêpuj¹cy g³os umieści³em jednak wewn¹trz
akordu, przez co jego obecnośæ jest wyczuwalna,
ale nie tak oczywista (riff zapisany jest tutaj z tzw.
„voltami” – gramy cztery powtórzenia, gdzie
pierwszy takt jest zawsze taki sam, a drugi takt jest
za ka¿dym razem inny).

WARSZTAT Krzysztof Misiak

PRZYK£AD 1 („18 20 81” - 0:06)

PRZYK£AD 2 („WYDAje mi SIÊ” - 0:16)
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WARSZTAT Krzysztof Misiak

PRZYK£AD 3 („AnoTHEr cONCEption” - 0:17)

PRZYK£AD 4 („AmeRYKañska wioSKA” - 0:15)
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WARSZTAT Krzysztof Misiak

PRZYK£AD 5 („HurTOWNia tkaNIN” - 0:58)
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