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Szymon Zeifert

Jak Sprawić, Aby Twoje
Solówki Nie Brzmiały Jak
Granie Skali w Górę i Dół

Odnosisz wrażenie jakby Twoje improwizacje
brzmiały jak granie skali w górę i dół? W tym
krótkim artykule pokażę Ci w jaki  sposób to
szybko zmienić – tak, aby Twoje solówki były
ciekawe dla słuchaczy.

Zacznijmy od tego skąd w ogóle wziął się taki
problem w Twojej grze?

Jest to spowodowane tym, że  Twoje ćwiczenie
skal polega właśnie na graniu ich w górę i dół.
Pamiętaj  –  to  co  ćwiczysz,  wyjdzie  na  jaw  w
trakcie grania improwizacji. Jeśli więc w czasie
ćwiczeń  grasz  skale  w  górę  i  dół  to  tak  też
będziesz  ją   grał  w  trakcie  „prawdziwego”

grania.

To tak samo jakbyś w czasie ćwiczeń grał tylko
dwoma  palcami.  Jeśli  tak  ćwiczysz  to
gwarantuję,  że  w  czasie  grania  przed  innymi
również  będziesz  grał  tylko  tymi  dwoma
palcami.

Nie  ma  na  to  mocnych  –  tak  to  po  prostu
działa. To co grasz w trakcie ćwiczeń,  wyjdzie
na jaw w trakcie improwizacji.

Tak więc wracając do głównego tematu – aby
Twoje solówki  nie brzmiały jak granie skali  w
górę i dół...

...musisz przestać ćwiczyć skale w górę i dół. W
takim razie jak powinieneś je ćwiczyć?

Odpowiedź  zawiera  się  w  jednym  słowie:
PATERNY!

Co to paterny oraz jak i dlaczego je stosować?
O tym właśnie traktuje ten artykuł.

Na  początek  weź  gitarę  do  rąk  i  zagraj

przykłady 1. oraz 2. i porównaj je ze sobą.

Zdobadź kurs wideo „Muzyka Ze Skal”, który 
pokazuje krok-po-kroku w jaki sposób zacząć 
wykorzystywać skale w kreatywny i ciekawy 
sposób – to wszystko za jedynie 9,99 zł!

Przejdź teraz na tę stronę: 
www.KwadransDlaGitary.pl/muzyka-ze-skal/

Czym się różnią?

Być może myślisz sobie:  „wszystkim, nie mają
nic  wspólnego.  Pierwszy  to  po  prostu
pentatonika  w  górę,  a  drugi  to  jakaś  dziwna
melodia.”
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Otóż wbrew pozorom, oba te  przykłady mają
bardzo  wiele  wspólnego.  Oba  to  pentatonika
molowa grana w górę. Jedyna różnica jest taka,
że w pierwszym przykładzie gramy ją linearnie
(po  kolei),  a  w  drugim  z  użyciem  jednego  z
paternów.

Czym więc jest patern?

Jest  to  pewien  mniej  lub  bardziej  złożony
motyw,  który  gramy  przez  całą  skalę.  Może
zastanawiasz się w jakim celu?

Dzięki  temu  uczysz  się  grać  skalę  w  sposób
nielinearny.  Tzn.  zarówno  Twoje  ucho  jak  i
palce  przyzwyczajają  się  do  innych  połączeń
dźwięków niż tylko w górę i w dół po skali.

Dzięki temu podczas improwizacji będziesz miał
więcej swobody oraz muzycznych pomysłów.

Przeanalizujmy patern z przykładu nr 2 i na jego
bazie wyjaśnię Ci czym dokładniej są paterny i
jak budować własne.

Zacznijmy  od  tego,  że  będziemy  ćwiczyć  ten
znany i lubiany schemat pentatoniki:

Zagraj dowolny dźwięk z tego diagramu – niech
to  będzie  8.  próg  6.  (najgrubszej)  struny.

Następnie  gramy  jeden  dźwięk  skali  niżej:  5.
próg  6.  struny.  Potem  znowu  wracamy  na
wyjściowy dźwięk, czyli 8. próg 6. struny.

Tak więc mamy następujące 3 dźwięki:

Jest  to  jeden  cykl  paternu.  Teraz  po  prostu
gramy to samo od każdego kolejnego dźwięku
(tzw. stopnia) skali. Tak więc jeśli skończyliśmy
przed chwilą  na  8.  progu  6.  struny  to  gramy
kolejny  dźwięk  skali  –  5.  próg  5.  struny  i  od
niego dokładnie ten sam schemat – czyli jeden
dźwięk  skali  niżej:  8.  próg  6.  struny,   a
następnie wracamy na 5. próg 5. struny.

Tak więc póki co zagraliśmy coś takiego:

No i teraz robimy to dla kolejnego stopnia skali,
czyli 7. progu  5. struny i tak dalej. Jeśli zagramy
to  dla  każdego  dźwięku  w tym  diagramie  po
kolei  to  uzyskamy  przedstawiony  wcześniej
diagram (przykład 2.)

Oczywiście  jest  to  bardzo  prosty  patern.
Równie  dobrze  możemy  tworzyć  trochę
bardziej skomplikowane. Np. taki (przykład 5.):

Zauważ,  że  cały  czas  jest  to  mechaniczne
odgrywanie  pentatoniki  (a  nie  improwizacja),
ale  brzmi  to  już  całkowicie  inaczej  niż  granie
pentatoniki w górę i dół.

I  taki  właśnie  jest  cel  paternów – dzięki  nim
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zaczniesz  używać  skal  w  taki  sposób,  że  nie
będzie  to  brzmiało  jak  nudne  granie  ich  po
kolei. Wreszcie Twoja improwizacja zacznie być

interesująca.

Tak więc zachęcam Cię, abyś wziął teraz gitarę
do rąk i zaczął grać paterny! Powodzenia!

KURS WIDEO „MUZYKA ZE SKAL” ZA JEDYNIE 9,99 ZŁ

Chcesz wreszcie przestać tylko odgrywać skale, a zacząć na poważnie improwizować? Zdobądź
kurs  „Muzyka ze Skal” za jedynie 9,99zł i odblokuj swoją muzyczną kreatywność.

Przejdź na tę stronę:
www.KwadransDlaGitary.pl/muzyka-ze-skal/
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