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Głównym pretekstem do naszej roz-
mowy były warsztaty Krzysztofa, 
połączone z prezentacją jego naj-
nowszego DVD pod tytułem „Gitaro-
we wyzwania 2 – Nowe horyzonty”. 
Korzystając z okazji, wypytaliśmy 
muzyka o szczegóły tego, kolejnego 
już w jego dorobku, wydawnictwa in-
struktażowego, które jest obecnie jed-
ną z najciekawszych tego typu pozycji 
na polskim rynku.

Mikołaj Służewski, TG: O  swojej  naj-
nowszej  szkółce  DVD  opowiadałeś 
już podczas swojej prezentacji, ale 
powtórz  proszę  najważniejsze  rze-
czy dla naszych Czytelników, którzy 
nie mogli tego dnia być na targach 
w Krakowie.
Krzysztof Błaś: Przede wszystkim, 
jest to szkoła pod tytułem „Gitarowe 
wyzwania 2” – ta dwójka znalazła się 
tutaj po to, aby pokazać, że jest to 
kontynuacja myśli zawartych w czę-
ści pierwszej. Ale z drugiej strony 
nie oznacza ona, że bez przerobienia 
pierwszej części „Gitarowych wy-
zwań” nie można rozpocząć nauki 
z tej nowej szkółki. Starałem się 
zrobić drugą część w ten sposób, 
aby zagadnienia – a przynajmniej ich 
część – które się tam znajdują, mogły 
być realizowane również przez osoby, 
które nie mają jeszcze tych podstaw 
teoretycznych zawartych w pierwszej 
części szkoły, czyli nie wiedzą zbyt 
dużo o harmonii itd. Dlatego do pew-
nego momentu można z tej szkółki 
korzystać, nawet nie mając jeszcze 
tego zasobu niezbędnej wiedzy teore-
tycznej i wciąż nauczyć się wielu cie-
kawych rzeczy. Jeśli natomiast ktoś 
rzeczywiście chce w pełni wykorzy-
stać ten materiał, wówczas warto dla 
własnego dobra zaopatrzyć się także 
w pierwszą część. Chyba że takie po 
podstawy, jak skale czy budowa akor-
dów mamy już za sobą – wtedy może-
my śmiało od razu wrzucać „dwójkę”.

Jak  zbudowana  jest  ta  szkółka  – 
czy wszystkie  lekcje trzeba przera-
biać po kolei w określonym porząd-
ku, czy można też korzystać z nich 
wyrywkowo?

Zazwyczaj staram się realizować swo-
je szkoły w taki sposób, aby dokądś 
prowadziły, czyli realizowały jakiś tok 
myślenia, żeby kolejne rozdziały wy-
korzystywały i rozwijały zagadnienia 
zawarte w rozdziałach poprzednich. 
Ta szkoła jest pod tym względem tro-
chę inna, dlatego że składa się z kon-
kretnych działów, które nie wymagają 
przerabiania po kolei. Często są to 
tematy, które w procesie nauki nieko-
niecznie następują po sobie, raczej idą 
równolegle.

W takim razie powiedz, jakie zagad-
nienia poruszasz tym razem.
Mamy tutaj groove i wszystko co się 
z nim wiąże, czyli głównie kwestie 
rytmiczne, mamy rozbudowywanie 
akordów, a więc robienie czegoś 
z niczego, aby urozmaicić podkład 
do całego utworu. Omawiam też za-
gadnienia związane z bluesem: formy, 
skale, charakterystyczne zagrywki. 
Poruszam temat harmonii, kompozy-
cji, a więc budowy utworów. Przede 
wszystkim jest też to, co zawsze 
nurtuje wielu gitarzystów. Z tego, co 
widzę, słyszę i czytam, często chcą 
się oni dowiedzieć, jak grać solo do 
konkretnych akordów, do danego 
utworu, jakie tam panują zasady, jak, 
nieładnie mówiąc, „ogrywać” te akor-
dy – jest to pojęcie niezbyt muzyczne, 
bo tak naprawdę chodzi o to, żeby do 
akordów grać, a nie je ogrywać, ale 
technicznie można tak powiedzieć. 
Co ważne, są też działy, które nigdy 
właściwie nie pojawiają się w podob-
nych wydawnictwach, a są szalenie 
istotne. Chodzi na przykład o problem 

nagłośnienia gitary 
akustycznej – jakie 
zastosować prze-
tworniki, jakie ro-
dzaje przetworników 
mamy na rynku, jak 
je zamontować, jakie 
mają wady i zalety. In-
nym bardzo ważnym 
działem jest gitara 
w studiu, czyli co zro-
bić, kiedy mamy już 
jakieś utwory i chce-
my je zarejestrować 
w studiu czy nawet na 
komputerze. Co należy 
mieć, w jaki sprzęt się 
zaopatrzyć: karty mu-
zyczne, mikrofony, jak 
to wszystko ustawić 
i zrealizować – wszyst-
kie te zagadnienia zwią-
zane z pracą w studiu 
lub home recordingiem 
omawiamy wspólnie 
z zawodowym realizato-
rem i właścicielem stu-
dia nagrań, Wojciechem 
Czerniatowiczem. 

Szkoła  zawiera  różne 
ujęcia  kamer,  aby  gita-
rzyści  mogli  dokładnie 
zobaczyć,  co  i  jak  jest 
grane  w  danym  momen-
cie.  Co  możesz  na  ten 
temat powiedzieć?
Ta szkoła była robiona na 
trzy kamery. Mogliśmy za-
stosować takie rozwiąza-
nie, jak w części pierwszej, 
gdzie widok z kamery moż-

»

Z Krzysztofem Błasiem – gitarzystą, muzykiem solowym 

i sesyjnym, a także wykładowcą, autorem warsztatów i szkół 

gitarowych, mieliśmy okazję rozmawiać podczas tegorocznej 

edycji targów Music Media w Krakowie.

Nauka gry na gitarze to nie tylko suche 
frazesy i teoria muzyki, ale także wielki 
bagaż doświadczeń koncertowych, 
studyjnych – doświadczeń, którymi 
mogą podzielić się ludzie grający od 
wielu lat. To właśnie chciałem pokazać 
w mojej szkole.

»
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na było samemu przełączać, ale przy 
tak długim materiale mogłoby to się 
okazać zbyt skomplikowane dla widza. 
Dlatego zdecydowaliśmy, że to, co jest 
w danym momencie istotne, będziemy 
pokazywać z konkretnej kamery; są 
zbliżenia, odpowiednie kadrowanie, 
czasami ekran dzieli się na dwie, cza-
sami na trzy części, wykorzystaliśmy 
też nuty, które są połprzezroczyste, 
a pod spodem widać gitarę, do tego są 
też różne schematy. Wydaje mi się, że 
wszystko jest dzięki temu jasne i czy-
telne, każda technika jest dobrze wi-
doczna, a nie trzeba nic samemu prze-
łączać, wystarczy mieć gitarę w ręku, 
oglądać i grać. 

Czy  szkółka  ta  przeznaczona  jest 
bardziej  dla  gitarzystów  elektrycz-
nych, czy akustycznych?
Osiemdziesiąt procent z tych siedmiu 
godzin i dziesięciu minut, zawartych 
na trzech płytach DVD, jest jak najbar-
dziej do zastosowania zarówno przez 
gitarzystów elektrycznych, jak i aku-
stycznych. Zresztą sam w tej szkole 
używam obu typów gitar na przemian, 
demonstrując kolejne przykłady. Pozo-
stałe dwadzieścia procent, czy może 
nawet trochę mniej, to materiał typo-
wo dla gitarzystów akustycznych – na 
przykład to, co mówiłem o przytworni-
kach czy nagłaśnianiu gitary w studiu. 
Są też lekcje poświęcone gitarze kla-
sycznej oraz 12-strunowej. Jest rów-
nież obszerny dział fingerstyle, który 
tak naprawdę powinien zainteresować 
wszystkich gitarzystów, bo przecież 
fingerstyle to nie tylko akustyk, ale też 
gitara jazzowa, elektryczna. W tych 
lekcjach udział wzięli dwaj wybitni 
muzycy, najlepsi gitarzyści fingerstyle 

w Polsce: Robert Kordylewski i Piotr 
Restecki. Każdy z nich reprezentuje zu-
pełnie odmienny styl, co tym bardziej 
ukazuje trudność, ale też piękno tego 
sposobu gry.

Czy trudno było zebrać tych wszyst-
kich  ludzi  razem  na  potrzeby  reali-
zacji  tego  DVD?  Bo  oprócz  wymie-
nionych przez Ciebie gości, w Twojej 
szkółce wystąpili  też Mietek Jurec-
ki, Wojciech Hoffmann...
...Kasia Maliszewska, Jarek Treliński, 
Michał Zygmunt, Michał Szablowski 
i Maciej „Mustafa” Giżejewski – są 
to ludzie, którzy przede wszystkim 
cały czas grają, nieustannie są gdzieś 
w trasie, więc logistycznie było to 
rzeczywiście bardzo trudne. Bardzo 
cieszę się, że chcieli wziąć w tym 
udział, mimo wszystkich swoich termi-
nów i zapchanych kalendarzy znaleźli 
czas, aby przyjechać i podzielić się 
swoim doświadczeniem. To ostatnie 
jest niezwykle cenne, ponieważ pew-
nych rzeczy z książek nie wyczytamy, 
chociażby dlatego, że zawodowi muzy-
cy często nie mają nawet czasu żeby 
usiąść i taką książkę napisać. Okazuje 
się więc, że nauka gry na gitarze to nie 
tylko suche frazesy i teoria muzyki, ale 
także wielki bagaż doświadczeń kon-
certowych, studyjnych – doświadczeń, 
którymi mogą podzielić się ludzie gra-
jący od wielu lat. To właśnie chciałem 
pokazać w mojej szkole.

Ile czasu zajęła realizacja tego wy-
dawnictwa?  Siedem  godzin  mate-
riału  to  dziesiątki  lub  nawet  setki 
godzin przygotowań, pracy i edycji!
Zgadza się. Generalnie przygotowanie 
całej szkoły od A do Z, od pierwszych 

szkiców scenariusza do ostatnich 
zdjęć i montażu, zajęło prawie pół 
roku. To dużo i niedużo zarazem, bo 
gdyby ktoś nakręcił siedem godzin fil-
mu długometrażowego w pół roku, to 
byłby to mega sukces, poparty z pew-
nością porządnym budżetem i niezwy-
kle zdolną ekipą. Dlatego wydaje mi się 
to czas niezbyt długi, ale męczący, bo 
są to jednak całodniowe sesje zdjęcio-
we, ciężka praca wbrew pozorom.

Jakie  są  teraz  Twoje  plany  na  naj-
bliższą przyszłość?
W tej chwili zaczynam prace nad nową 
płytą, tym razem zupełnie akustyczną. 
Pojawi się na niej kilku gości – obie-
cuję parę znanych nazwisk. Premiera 
być może będzie już na wiosnę, ale 
zobaczymy, jak nam to wszystko wyj-
dzie i jak przebiegać będą prace. Ma-
teriał jest dosyć trudny, ale z drugiej 
strony też w dużej mierze improwizo-
wany, więc sporo zależeć będzie od 
weny twórczej podczas nagrań. Poza 
tym również planuję nagrać płytę 
z moim trio, ale pewnie dopiero w dru-
giej połowie przyszłego roku. Będzie 
to typowo elektryczne granie jazz-fu-
sion, jakie zaprezentowaliśmy tutaj na 
scenie targów. To cięższa gatunkowo 
muzyka, wymagająca skupienia za-
równo przez artystów, jak i słuchaczy 
i być może takie występy plenerowe 
nie są najlepszym miejscem dla tego 
typu grania.

Na  koniec  opowiedz  nam  o  swoim 
sprzęcie. Na scenie obok wzmacnia-
cza  Laboga  widzieliśmy  pokaźnych 
rozmiarów rack...
Teraz moglibyśmy napisać książkę... 
[śmiech] Prawda jest taka, że jak 

większośc gitarzystów jestem kolek-
cjonerem-hobbystą. Po jakimś czasie 
tego sprzętu zrobiło się więcej, niż 
jestem w stanie na bieżąco wykorzy-
stać. Mam oczywiście na co dzień parę 
tzw. koni roboczych, ale one również 
co jakiś czas się zmieniają. Czasami 
gram na jedym instrumencie przez wie-
le miesięcy, a potem nagle przerzucam 
się na coś innego. W tej chwili są to na 
pewno Hofnery: Thin President wypo-
sażony w pickup MIDI oraz Chancellor 
– to są w tej chwili podstawowe gitary, 
na których gram większość rzeczy, je-
żeli chodzi o instrumenty elektryczne. 
Akustyki to także Hofnery, chociaż 
używam też sporo gitar Taylora. Resz-
ta sprzętu zależy od składu i sytuacji. 
Do grania elektrycznego obowiązkowo 
biorę ze sobą piec Laboga Alligator 
A Class. Jeśli występuję ze swoim trio, 
w którym wykorzystuję trochę brzmień 
syntezatorowych, to dochodzi do tego 
cała elektrownia w racku – czasami 
sam do końca nie wiem co tam mam, 
bo ciągle coś się zmienia. Co ciekawe, 
pomimo że mój rack jest wielkości 
lodówki, to gitara przechodzi w nim 
przez hard bypassy i trafia prosto do 
preampu, potem do końcówki mocy, 
a w pętli jest jeszcze parę procesorów. 
Tor sygnału jest tak naprawdę krótki, 
wbrew temu co mogłoby się wyda-
wać. A brzmi niemal tak samo czysto 
i naturalnie, jak gdybym wziął gitarę 
i podłączył ją prosto do pieca. Pokaź-
ny pedalboard pełen jest sterowników 
i przełączników. Kiedy gram mniejsze 
koncerty czy jamy, to w pętlę Alliga-
tora wpinam tylko parę efektów, które 
trzymam w mniejszych, przenośnych 
pedalboardach Pedaltrain, tak jak 
przed chwilą widzieliście.

Właśnie,  zauważyłem  że  masz  tam 
między innymi looper DigiTech Jam-
Man Stereo, który niedawno dostał 
od  nas  wyróżnienie  „Sprzęt  na  To-
pie”. Jakie są Twoje odczucia z jego 
używania?
Wykorzystuję go głównie do swoich 
akustycznych występów solowych. 
Jest bardzo funkcjonalny, a to bardzo 
ważne w przypadku looperów. Jakość 
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elektrycznych, jak i akustycznych.



dźwięku w tej chwili jest bardzo wy-
soka i zbliżona dla wszystkich podob-
nych urzadzeń, ale chodzi o to, żeby 
na scenie mieć swobodę korzystania 
z wszystkich jego funkcji i intuicyjnie 
wiedzieć, co nacisnąć w danym mo-
mencie. Tutaj JamMan Stereo zdecy-
dowanie spełnia swoje zadanie. Poza 
tym, tak jak mówiłem, mój sprzęt czę-
sto się zmienia i w efektach również 

dużo się dzieje. W tej chwili jest tu Mad 
Professor, bramka szumów ISP i oczy-
wiście niezastąpiony BB Preamp firmy 
Xotic – moim zdaniem jeden z najlep-
szych przesterów, wymyślonych przez 
człowieka. Na zakończenie tematu 
sprzętowego: do akustyka używam 
rewelacyjnych wzmacniaczy Acoustic 
Image, a do wszystkich gitar elektrycz-
nych już od dłuższego czasu zakładam 
struny FM Strings.

Dziękuję bardzo za rozmowę.
Również dziękuję i pozdrawiam 
wszystkich Czytelników!

R E K L A M A
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Zazwyczaj staram się realizować swoje szkoły 
w taki sposób, aby dokądś prowadziły, czyli realizowały 
jakiś tok myślenia, żeby kolejne rozdziały wykorzystywały 
i rozwijały zagadnienia zawarte w rozdziałach 
poprzednich. Ta szkoła jest pod tym względem trochę 
inna, dlatego że składa się z konkretnych działów, które 
nie wymagają przerabiania po kolei.


