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Święta i Sylwester przeszły do historii. Pora na karna-
wał. U nas także, szczególnie dla zwolenników nie-

zbyt mocnego uderzenia w klawisz. Prezentujemy feerię 
klawiszy panin i klawiatur sterujących umiejętnie zmik-
sowanych z gałkami syntezatorów. Na wszelki wypadek 
przedstawiamy ją z różnych perspektyw, by każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Na początek proponujemy wywiad z Archie Shevskym, 
do niedawna przede wszystkim muzykiem sesyjnym 
gwarantującym najwyższą jakość klawiszy i synthów, któ-
ry właśnie przygotowuje swoją solową płytę. Opowiada  
o graniu na klawiszach indyjskiej ragi, komponowaniu ser-
cem i dochodzeniu do swojego brzmienia (str. 10). Z kolei 
duet MarYell przestawia drogę do muzyki elektronicznej, 
w której odniósł już pierwszy sukces (str. 14).  Następnie 
zaliczamy pasaż, w trakcie którego płynnie przechodzimy 
przez dopieszczone gałki Moog Mother-32 (str. 46), rytm 
Nord Druma (str. 48), nutę lat osiemdziesiątych Waldorfa 
nw1 (str. 51) i wygodne sterowanie M-Audio Code (str. 53). 
Jeszcze dotykamy dźwięków z Akai MPC Touch (str. 54)  
i słyszymy polifoniczność Akai Timbre Wolfa (str. 55). Na 
koniec radzimy, jak te wszystkie dobra zmiksować, by 
brzmiały perfekcyjnie (str. 56).

Oczywiście zadbaliśmy także o tych, którzy od kla-
wiszy trzymają się z daleka, a kręcenie gałką ich nie krę-
ci. Na początek solidna porcja PreSonusa Studio One 3: 
dla początkujących ekran startowy (str. 24), dla bardziej 

Drogi Czytelniku!
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zaawansowanych – budowa multiefektu (str. 26). Po-
tem demaskujemy latencję (str. 28) i wskazujemy, jak 
być muzykiem renesansu dzięki posiadaniu komputera 
(str. 30). Zdradzamy tajniki charakterystyk mikrofonów 
studyjnych (str. 20) i niezwykle szybko przedstawiamy 
niezwykle szybki interfejs PreSonus Studio 192 (str. 18). 
Gitarzystom wskazujemy, jak zadbać o gitarę, by przy-
szłoroczny karnawał spędzić z tym samym wiosłem  
(str. 44), na co zwrócić uwagę przy wyborze basówki (str. 34)  
i co ma wspólnego USB z lampą (str. 40). Dowodzimy 
też, że dowolna ilość nagłośnienia może ważyć do 3 kilo-
gramów (str. 36).

Skoro mamy Nowy Rok, na koniec bierzemy się za 
postanowienia noworoczne. Radzimy, co zrobić, by tego-
roczne nie stały się przyszłorocznymi (str. 62).

Poczytaj, zagraj i nagraj to z nami!
Audiostacja

Zapraszamy do lektury bezpłatnej wersji elektronicznej na www.audioplay.audiostacja.pl 
oraz na telefonach z Androidem po pobraniu aplikacji AudioPlay ze sklepu Google Play. 
Kolejny numer już w marcu.

Kreska z k     uczem
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co jest grane

co słychać
Nowości sprzętowe i nie tylko
 6  MXL Tempo, MXL V69M-HE, 
  MXL Genesis-HE, M-Audio  
  Bass Traveler
 8  PreSonus Studio One 3 PL,  
  M-Audio Micro DAC, ADAM  
  ARTist 
 9  PreSonus Eris MTM, 
  IK Multimedia iRig Acoustic,  
  M-Audio Super DAC

rwący temat
 10  Odzyskane serce artysty...
Klawiszowiec, producent 
i kompozytor Archie Shevsky 
mówi o byciu muzykiem 
do wynajęcia, dojrzewaniu 
mówienia własnym głosem 
i trudnym szukaniu własnego 
brzmienia
 14  Więcej miłych wspomnień
MarYell, czyli Maria Deręgowska  
i Łukasz Żółkiewicz, zwycięzcy 
X Cekcyn Electronic Music Festival, 
opowiadają o swojej drodze do 
muzyki elektronicznej i publiczności

nadaj ton

 20  Mikrofon do studia 
Omawiamy jak czytać 
charakterystyki mikrofonu 
i które parametry są ważne

nagraj muzę
 24 PreSonus Studio One 3: 
  Lekcja 2. Ekran startowy
Dokładne omówienie wszystkiego, 
co widać po uruchomieniu programu

 26  Budujemy multiefekt 
Pokazujemy krok po kroku 
jak tworzyć ciągi efektów 
w PreSonusie Studio One 3

 28  Latencja zdemaskowana
Straszą nią sprzedawcy. 
Tłumaczymy, kiedy należy się bać, 
a kiedy pozostaje niezauważalna
 30  Niematerialne jak dźwięk
Instrumenty wirtualne pozwalają 
korzystać z brzmień, których nie 
zagra się w rzeczywistości
 33  RØDE VideoMicro: Zestaw  
  terenowy
Dźwięk nagrywany na świeżym 
powietrzu też może być świetnej 
jakości. To tylko kwestia sprzętu

szarpnij strunę
 34  Jak kupować basówkę
Najważniejsze jest dobre rozłoże-
nie budżetu i sprawdzenie instru-
mentu na miejscu
 36  AmpliTube 4: 
  Magazyn ze sprzętem
Nie trzeba mieć wielkiego domu, żeby 
grać na kilkudziesięciu rodzajach 
piecy. Wystarczy komputer
 40  Laney z T-USB: USB – 
  użyteczny saturator brzmienia
Odpowiadamy, co daje podłączenie 
lampowego wzmacniacza 
do komputera
 44  Dowiosłować do wiosny
Radzimy, co zrobić, by gitara 
przetrwała zimę w stanie kwitnącym

uderz w klawisz
 46  Moog Mother-32: 
  Drzwi do świata modularów
Niby prosty analog subtraktywny, 
ale jakość wykonania i wygoda 
użytkowania urzekają
 48  Nord Drum: Wal jak w bęben
Jedna z niewielu elektronicznych 
perkusji, której bębniarze nie 
zarzucą latencji
 51  Waldorf nw1: Cyfrowy rodzynek
Lata 80. zamknięte w racku

 53  M-Audio Code: Prostota 
  w wersji pro
Seria klawiatur sterujących, która 
łączy czucie klawiatury z najwyższym 
poziomem sterowania
 54  Akai MPC Touch: Dźwięk 
  kształtowany palcami
Szybciej i prościej – tak wygląda 
obsługa nowej wersji sztandarowego 
produktu Akai Professional
 55  Akai Timbre Wolf: 
  Czterogłosowy wilk
Cztery syntezatory pracujące 
w mono, unisono lub polifonii

z poradnika  
wujka Piotrka
 56  Jak nagrywać i miksować 
  klawisze
Zestaw praktycznych rad, co podbić, 
co osłabić dla poszczególnych 
instrumentów i w jakim paśmie

kreuj sety
 60  Akai AMX i AFX: 
  Lżejszy los DJ-a
Nie trzeba już nosić całego 
wyposażenia, o ile weźmie się dwa 
niewielkie urządzenia Akai

gościnne występy
 61  Nowe miejsce djSHOP-u
Wrocławski sklep przeniósł się do 
nowej, przestronnej siedziby. 
Odwiedziliśmy ją w dniu otwarcia

nie na żarty
 62  Nowy rok to, nowy rok tamto
Co zrobić, by tegoroczne 
postanowienie noworoczne 
o nagraniu płyty nie stało się 
przyszłorocznym

KONKURSY
 Odpowiedz na pytania 
w konkursie „Laney. Just Play It” 
i wygraj firmową koszulkę. 
Szczegóły znajdziesz na str. 39.
 Spróbuj odczytać nuty z okładki  
i wygraj kubek Mooga. 
Szczegóły na str. 49.
 Popisz się wiedzą o Aguilarze 
i zgarnij oryginalną koszulkę 
tej firmy. Szczegóły na str. 55. 

 18  PreSonus Studio 192 
  Interfejs na 58 strumieni 
Potężne narzędzie do obróbki dźwięku 
wykorzystujące do komunikacji 
z komputerem złącze USB 3.0 
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MXL Tempo

Kalifornijski producent mikrofonów nie zwalnia tempa! Na rynku pojawił 
się właśnie kolejny mikrofon z serii USB, którego nie sposób pomylić  

z żadnym innym. Pojemnościowe mikrofony o nerkowej charakterystyce są 
teraz dostępne w trzech wersjach kolorystycznych. 

Wszechstronne mikrofony zostały zaprojektowane z myślą o podróżujących 
artystach, lektorach, twórcach podcastów, radia internetowego i tłumaczeń. 

Producent zadbał o wszystkich zwolenników urządzeń z logiem nadgryzio-
nego jabłka - prosta przejściówka iPad Camera Connection Kit umożliwia nagry-
wanie wokali czy rozmaitych efektów dźwiękowych wprost na iPada! 

Mikrofony działają w standardzie Plug & Play, są zgodne z komputerami 
PC oraz MAC, nie wymagają instalacji żadnych sterowników. Sprawdzą się 
zarówno podczas wideokonferencji, jak i w pracy z najpopularniejszymi ko-
munikatorami internetowymi: Skype, iChat, ooVoo czy Google Talk. Kapsuła 
mikrofonu jest chroniona przez wytrzymały grill, a wbudowane gniazdo słu-
chawkowe 3,5 mm zapewnia zerową latencję podczas odsłuchu, np. głosu 
lektorskiego. W zestawie z mikrofonem otrzymujemy ministojak, sztywny 
uchwyt, kabel USB oraz instrukcję i przewodnik użytkownika. (PK)

MXL V69M-HE

Ciepłe brzmienie
Muzycy, artyści i blogerzy są zgodni,  

że wielkomembranowy pojemnościowy mikrofon  
lampowy V69 Heritage Edition jest wzorem doskonałości  
w swojej klasie. Porównywany z wielokrotnie droższymi  
mikrofonami, V69 nieustannie imponuje dużą średnicą,  
dynamicznym charakterem i tym, że brzmienie  
nagrywanych głosów od razu pasuje w miksie.  
Prezentuje wspaniałą kombinację wyrazistego,  
a przy tym ciepłego brzmienia. V69 jest niezbędnym  
narzędziem w profesjonalnym i domowym  
studiu nagrań. (PK)

MXL Genesis-HE

Lampa 
z tradycją
Mistrzowska konstrukcja wśród mikrofo-

nów lampowych, MXL Genesis, powraca 
w serii Heritage Edition. Przepięknie przebija 
się w miksach dzięki spektakularnej szcze-
gółowości. Nagrywający profesjonaliści i mu-
zycy chwalą Genesis za czyste wysokie tony, 
ciepły środek i zwarty bas. Tym nagradzanym 
mikrofonem zrealizujesz wspaniale nagrania 
każdego wokalisty w dowolnym stylu. Boga-
te, klasyczne brzmienie vintage jest zasługą 
użycia autentycznej lampy Mullard 12AT7. 
Nagrane MXL Genesis-HE partie wokalne wy-
różniąją się na tle innych ścieżek, z odrobiną 
lub nawet bez stosowania korekcji. (PK)
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M-Audio Bass Traveler

Podziel się 
muzyką
Hasło „Muzyka łączy” nabiera zupełnie innego zna-

czenia z Bass Travelerem. To przenośny wzmacniacz 
słuchawkowy, wyposażony w dwa wyjścia słuchawkowe 
typu mini-jack 3,5 mm. Umożliwia słuchanie tego same-
go sygnału dwóm osobom jednocześnie. Wiele osobi-
stych odtwarzaczy muzycznych nie ma wyjść przystoso-
wanych do wysokiej jakości słuchawek, które mogą mieć 
wyższą impedancję, niższą czułość itp. Bass Travelera wy-
posażono w dwupozycyjny przełącznik podbicia sygnału, 
dzięki czemu dźwięk zawsze brzmi czysto i wyraźnie. 
Wzmacniacz idealnie współpracuje z niemal wszystkimi 
modelami słuchawek o impedancji 16–100 Ω.

Pokrętło głośności służy także do włączenia i wy-
łączenia wzmacniacza. Wbudowany, wytrzymały aku-
mulator litowo-polimerowy umożliwia kilkugodzinne, 

niezakłócone korzystanie ze słucha-
wek. Ładowanie akumulatora 

odbywa się przez port 
microUSB. (PW)

Trójka dla podróżników
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PreSonus Studio One 3

Nadeszła polska pomoc
Ważna informacja dla wszystkich użytkowników Studio One 3: 

polska pomoc (przycisk F1) jest już dostępna z poziomu pro-
gramu. Plik instalacyjny znajduje się na serwerze Exchange, więc 
można go pobrać i zainstalować bezpośrednio z poziomu DAW-a. 

W celu zainstalowania polskiej pomocy należy uruchomić pro-
gram SO3, otworzyć dowolny Song (Utwór) lub Project (Projekt) np. 
przykładowe utwory udostępniane przez PreSonusa. Następnie 
należy kliknąć przycisk Browse (Przeglądaj) w prawym dolnym ro-
gu głównego okna w celu otworzenia przeglądarki, jeżeli ta nie jest 
widoczna. W przeglądarce należy kliknąć zakładkę Cloud (Chmura) 
widoczną w dolnym pasku kart przeglądarki, a następnie wybrać 
kartę PreSonus Exchange widoczną w głównym polu przeglądarki. 
W dolnej części przeglądarki wybieramy przycisk Sign in (Zaloguj 
się). Logowanie na serwer odbywa się automatycznie, ponieważ 
do logowania są używane dane użytkownika SO3 zapisane w pro-
gramie. Jednakże w przypadku pierwszego logowania na serwer 
Exchange, wymagane jest zaakceptowanie umowy licencyjnej 
użytkownika. Nie jest to już wymagane w przypadku kolejnych 
logowań. Po zalogowaniu należy rozwinąć w przeglądarce węzeł  
o nazwie Extensions, zaznaczyć plik SO3 Reference Manual Polish, 
a następnie kliknąć przycisk Install (Zainstaluj) widoczny w dolnej 
części przeglądarki. Podczas procesu instalacji należy potwierdzić 
instalację, a po jej wykonaniu zrestartować SO3. I jest polska Po-
moc! (PK)

Najnowsze monitory serii ARTist to niezwykle udany projekt, łączący cenioną jakość  
i brzmienie oraz… wykończenie na wysoki połysk! Przy konstruowaniu monitorów  

bliskiego pola ARTist 3 i ARTist 5 wykorzystano opracowaną i zastrzeżoną przez firmę ADAM 
technologię przetwornika wstęgowego X-ART (Accelerating Ribbon Technology). Z kolei ARTist 
Sub to subwoofer aktywny, który idealnie  uzupełnia klarowne i transparentne brzmienie  
monitorów o niższe i najniższe częstotliwości. Jego niewielkie wymiary pozwalają  
na łatwe ustawienie go nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Oba modele ARTist 3 i ARTist 
5 wyposażono w cztery formaty wejść: RCA, XLR, mini-jack stereo (3,5 mm) oraz port USB. Ta 
mnogość wejść pozwala na podłączenie do monitorów ARTist każdego analogowego lub cyfro-
wego źródła muzyki. Z kolei ARTist Sub wyposażono w zarówno symetryczne (XLR),  
jak i niesymetryczne (RCA) wejścia/wyjścia oraz zestaw regulatorów.  
Przełącznik fazy 0°/180° oraz włączany filtr górnoprzepustowy 85 Hz  
pozwala ustawić liniową charakterystykę odsłuchów i precyzyjnie kontrolować  
brzmienie ścieżek. (PK)

ADAM ARTist

Perfekcyjny odsłuch

M-Audio Micro DAC

Jakoś 
kontra 
jakość
Jeśli mamy zastrzeżenia do jakości 

dźwięku z komputera czy urządze-
nia przenośnego, pojawiło się roz-
wiązanie problemu – Micro DAC. To 
cyfrowo-analogowy konwerter USB 
wyposażony w dwa wyjścia: ana-
logowe i cyfrowe (optyczne). Prze-
twornik idealnie nadaje się do kon-
wersji dźwięku z komputera do wy-
sokiej jakości formatu analogowego 
i ma wymiary typowego napędu 
przenośnego. 

Wystarczy podłączyć dowolne 
słuchawki do wyjścia jack 3,5 mm, 
by cieszyć się pełnym, najwyższej 
jakości brzmieniem. Przetwornik ma 
przełącznik wzmocnienia sygnału, 
więc nawet w słuchawkach o wyso-
kiej impedancji uzyskuje się odpo-
wiedni poziom głośności. Ponieważ 
większość wysokiej klasy urządzeń 
audio wyposażono w wejście optycz-
ne, korzystając z wyjścia optycznego 
w Micro DAC dostarcza się do nich 
sygnał w najczystszej postaci cyfro-
wej – to szczególnie przydatna funk-
cja, gdyż większość komputerów nie 
ma wyjścia optycznego. 

Konwerter ma wytrzymałą 
obudowę z aluminium i zasilany 
jest przez USB. To najprostszy 
sposób, by uzyskać profesjonalnej 
jakości dźwięk z komputera! (PW)
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M-Audio Super DAC

Na audiofilskie ucho
Audiofile narzekają na jakość muzyki wprost z komputera. Super DAC rozwiązuje  

ten problem. W urządzeniu wykorzystano audiofilskiej klasy przetworniki Wolfson 
CA/AC, dzięki którym konwertuje ono sygnały audio w rozdzielczości 24-bit/192 kHz  
za pośrednictwem USB. Użytkownik ma do wyboru sześć częstotliwości próbkowania  
– od 44,1 kHz do 192 kHz – więc uzyska jakość przetwarzania odpowiednią do swoich  
potrzeb. Super DAC wyposażono w wysokiej jakości wzmacniacz słuchawkowy  
w wyjściami jack 3,5 mm i 6,3 mm do podłączenia dowolnych słuchawek bez stosowania 
adaptera. Większość wysokiej klasy urządzeń audio ma wejścia cyfrowe, a większość  
komputerów ich nie ma.  Dzięki wyjściu optycznemu Super DAC można z komputera  
przesłać idealnie czysty sygnał cyfrowy. (PW)

Monitory studyjne Eris E44 i E66 zapewniają spójny  
i precyzyjny odsłuch. Bardzo szeroki obraz stereo wy-

nikający z zastosowania konfiguracji MTM (ang. midwoofer- 
-tweeter-midwoofer, zwanej również „D’Appolito”) sprawia, 
że są idealnym rozwiązaniem dla osób szukających najdo-
kładniejszych odsłuchów w tej klasie.

Konwencjonalne konstrukcje dwudrożne mogą wy-
woływać wczesne odbicia sygnału w otoczeniu. W przy-
padku E44 i E66 udało się tego uniknąć dzięki umiesz-
czeniu 1,25-calowego przetwornika wysokotonowego  
z jedwabną kopułką między dwoma 4,5-calowymi (E44)
lub 6,5-calowymi (E66) przetwornikami średniotonowymi.  
Dwa mniejsze głośniki, pracując równolegle, przejmu-
ją część dyspersji tweetera, co minimalizuje przesunięcie 
fazowe. W rezultacie otrzymujemy niezwykle szczegóło-
wy obraz stereo. Nowe monitory z serii Eris wyposażono 
w obszerny zestaw regulacji parametrów akustycznych. 
Trójpozycyjny przełącznik Acoustic Space służy do kom-
pensacji poziomu podbicia pasma basowego, jakie wystę-
puje, gdy monitor stoi przy ścianie. Regulatory High i Mid 
pomagają złagodzić anomalie brzmieniowe występujące 
w pomieszczeniu. Za pomocą filtra górnoprzepustowe-
go (kontroler Low Cutoff) łatwo zintegrujemy monito-
ry z subwooferem Temblor. Eris E44 i E66 mają wejścia  
symetryczne XLR, symetryczne jack 6,3 mm TRS oraz nie-
symetryczne RCA dla sygnału o poziomie linowym. (PK)

PreSonus Eris MTM

Z tweeterem 
w środku

źr
ód

ło
: P

re
So

nu
s

IK Multimedia iRig Acoustic

Zaproszenie 
do rewolucji
Dzięki iRig Acoustic gitarzyści akustyczni mogą dołączyć do mobilnej 

rewolucji. Ten interfejs jest systemem mikrofonowym, zapewnia-
jącym profesjonalną jakość brzmienia. Możemy nim łatwo podłączyć 
gitarę akustyczną do iPhone’a, iPada, Maca lub urządzeń z systemem 
Android. IRiga Acoustic łatwo przymocować do otworu rezonansowe-
go w każdej gitarze akustycznej. Realistycznie oddaje pełne brzmie-
nie i barwę instrumentu. W odróżnieniu od przetworników piezoma-
gnetycznych nie koloryzuje brzmienia instrumentu. Przenosi dźwięk  
w pełnym zakresie częstotliwości i z minimalnym poziomem szumów. 
Złącze wyjściowe iRig Acoustic podłączamy bezpośrednio do iPhone’a, 
iPada, urządzenia z Androidem lub Maca. Dostępne jest też wyjście słu-
chawkowe typu jack 3,5 mm. Interfejs nie wymaga zasilania, więc sta-
nowi niezwykle proste, wygodne rozwiązanie umożliwiające występy 
lub nagrania w dowolnym czasie i miejscu. Zaprojektowano go do uży-
cia z aplikacją AmpliTube Acoustic, wyposażoną w mnóstwo niesamo-
witych efektów i funkcji przeznaczonych dla gitarzystów akustycznych. 
Interfejs jest też zgodny z innymi popularnymi aplikacjami, na przykład 
Apple GarageBand czy Samsung SoundCamp. (PW)
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Jesteś obecny w mnóstwie projektów. W Internecie często o tobie 
wspominają inni, ale ciebie we własnej osobie nie ma. Przyczyną jest 
wrodzona skromność czy brak potrzeby lansu?
Chyba to jest proces ludzki, a nie zawodowy. Jestem szkolonym pianistą jazzo-
wym, byłem na akademii w Katowicach i, od kiedy pamiętam, gram na pianie.  
W jakiejś mierze podczas szkolenia muzyka w akademii ustala się też jego spo-
sób myślenia. Mój został ustawiony na instrumentalistę. I to nie na jakiegoś tam 
instrumentalistę, ale na snajpera. Na muzyka sesyjnego, który potrafi zagrać 
wszystko z każdym, idealnie się wkleja, pasuje do studia, pasuje na scenę. 

Nie nudziła cię konieczność grania nie tego, na co ty masz ochotę, 
ale tego, na co ma ochotę zleceniodawca?
To był świadomy wybór. Przez długi czas tego chciałem. Chciałem być side-
manem i snajperem. Nie ma lepszego sposobu, żeby nauczyć się tego wszyst-
kiego, niż wziąć w tym udział, czerpać energię z różnych źródeł – w ten sposób 
można przyswoić mnóstwo umiejętności. Jako człowiek nieco dojrzalszy my-
ślę, że był to doskonały wybór i niewiarygodna podróż. Podróż przez gatunki 
muzyczne, przez osobowości, przez nieskończoną liczbę sytuacji scenicznych 
i studyjnych, partii, których trzeba było się nauczyć i zagrać, gustów muzycz-
nych. Ścieranie się, nawet takie ideologiczne, z ludźmi, także w kwestiach mu-
zycznych – to wszystko składa się na to, kim dzisiaj jestem. 

Czujesz się pewniej?
Tak, suma tych doświadczeń dała mi pewność siebie, czuję się bardziej kom-
petentny. Mimo to często pochylam głowę i uważam, że bez potężnej dawki 
pokory trudno iść dalej. Trzeba być pokornym i mieć głowę otwartą, by cały 
czas uczyć się czegoś nowego. Nie mam cienia wątpliwości, że większość al-
bo prawie wszystko jest jeszcze przede mną. 

Jakie projekty sprawiły ci największy problem?
Olbrzymim wyzwaniem była płyta „Shuruvath” Michała Rudasia inspirowana 
muzyką indyjską. Produkował ją Adam Sztaba, a ja współprodukowałem. Na 
pierwsze spotkanie z producentami Adam przywiózł płytę DVD z samplami 
indyjskich instrumentów, a Michał przywiezione z Indii książki do nauki ragi. 
W tamtym regionie obowiązuje olbrzymia liczba różnego rodzaju reguł, które 
rządzą muzyką. Dotyczy to zarówno używanych skal i harmonii, jak i instru-
mentów, ich budowy. Ja tę książkę dosyć dokładnie studiowałem, bo to był 
jedyny sposób, żeby czegoś sensownego nauczyć się o tym gatunku poza fil-
mami bollywoodzkimi. Próbowaliśmy połączyć coś, co było dla nas zupełnie 
egzotyczne, z polskimi realiami. 

Musiałeś odtworzyć te brzmienia na instrumentach, które miałeś.
 Jak udało się je znaleźć?
Jeśli chodzi o aspekt bycia melomanem, to jestem laikiem. Słucham muzyki ser-
cem. Albo ją czuję, albo nie. Dlatego zanim jeszcze zaczęliśmy produkować płytę, 
napisaliśmy jeden numer inspirowany kulturą hinduską i muzyką z Bollywood. 
Stał się singlem i chyba najbardziej popularnym utworem Michała Rudasia. Wy-
graliśmy z nim Nagrodę Jury na festiwalu Top Trendy. A książka stała się cennym 
uzupełnieniem wiedzy. Osłuchałem się nieco muzyki z regionu, przepuściłem 
to przez swój filtr, który mam w środku, poczułem vibe. Wyciągnąłem swoje 
instrumenty, czyli Nord Leada 3 i Nord Wave’a, i zacząłem kręcić kolejne brzmie-
nia. Nie miałem pojęcia, dokąd mnie to zaprowadzi. Wraz z komponowaniem 
aranżowałem utwory, które już powstały na ten album. W ten sposób numery 
zaczęły nabierać kształtów. I okazało się, że wyszło spoko.

Odzyskane serce artysty
O życiu jak marzenie, ciężkiej pracy, rozwoju muzycznym i odnalezieniu  
swojego brzmienia rozmawiamy z Archie Shevskym

Nie co dzień trafiają się tak egzotyczne projekty…
Niedługo potem produkowałem „Ogród niespodzianek” 
Patrycji Kosiarkiewicz. Kolejna niewiarygodna przygoda. 
Patrycja napisała znakomite teksty, które były poezją sa-
me w sobie. Trzeba było tak zrobić muzykę, tak wyprodu-
kować album, żeby te teksty podać. Choć zadanie nie tak 
egzotyczne, wcale nie uważam, że łatwiejsze. Obecnie 
jestem członkiem zespołu Natalii Kukulskiej. Kończymy 
roczną trasę promującą ostatni album „Ósmy plan”, do 
którego współkomponowałem jeden utwór i nagrywałem 
synty. To jest takie elektroniczne oblicze muzyki, polegające 
na graniu konkretnej partii w konkretnym miejscu z bar-
dzo konkretnym brzmieniem. Tylko wtedy ta muzyka ma 
szansę działać. I znów: dla mnie – człowieka, który ma w 
sobie duszę barda, improwizatora – znalezienie się w takiej 
ultrasztywnej ramie też było wielkim wyzwaniem. 

Masz takie osoby, które cię inspirowały 
i stworzyły jako muzyka?
Bardzo byłem wdzięczny za spotkanie z Piotrem Bukarty-
kiem, jeśli chodzi o warstwę tekstową. Mogłem dotknąć, 
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Odzyskane serce artysty rwący temat 

nagrywać człowieka, który żyje ze słowa. Nauczył mnie, 
jak ono jest istotne. Niewątpliwie gigantyczną inspiracją 
jest dla mnie współpracą z Natalią Kukulską i Michałem 
Dąbrówką, bo oni tworzą nierozerwalny tandem. Odkąd 
z nimi pracuję, zyskałem większą pokorę i niewiarygodny 
szacunek do pracy. Zobaczyłem, jak jedna z najbardziej 
utytułowanych wokalistek i jeden z najbardziej utytuło-
wanych bębniarzy wyrzucają coś do kosza i przepracowują 
mozolnie przez kolejne godziny, aby dojść do wyznaczo-
nego celu. Udało mi się tym nasiąknąć i zbudowało to 
we mnie poczucie spokoju. Powiedziałem sobie: „Wierz 
Archie, nie wszystko musi ci się udawać od początku”. 
Czasami tak jest, że masz świetny pomysł, ale on nie chce 
wyjść. Trzeba wziąć głęboki wdech, dać sobie chwilę i pra-
cować. I w 95% przypadków trafiony pomysł może docze-
kać się realizacji, jeśli nie boisz się pracy, 

Ból tworzenia?
Ja to nazywam bólem czasu. Zapewniam was, że czas po-
trafi bardzo boleć. To takie metafizyczne uczucie. Mam coś 
w głowie, dokładnie wiem, co chcę osiągnąć, ale z różnych 

przyczyn nie potrafię tego wyrazić, zagrać. I mnie to strasz-
nie boli. Każda minuta, kiedy cel nie jest jeszcze osiągnięty. 
Natalia i Michał pokazali mi pokorę i szacunek do pracy,  
a także konsekwencję, dzięki której można dojść do realiza-
cji pomysłu, choć na początku się nie udawał. Bardzo cieka-
we spotkanie, za które bardzo jestem wdzięczny.

Jednak Twój dotychczasowy plan na życie, bycie 
snajperem instrumentalistą, zdaje się obracać w ruinę.
Przy całej radości, z jaką podchodzę do życia, to rzeczy-
wiście smutna historia. Bo ukochałem sobie bycie instru-
mentalistą, sidemanem, snajperem. Tak bardzo chciałem 
być świetnym pianistą, synthowcem, do którego dzwo-
nisz, mówisz, co chcesz, i masz to maksymalnie w drugim 
take’u od przesłuchania. I w olbrzymiej części udało mi 
się to zrealizować: żyłem i żyję życiem swoich marzeń. 
Gram zawodowo od 14. roku życia. Nauczyłem się miliona 
akordów, połączeń harmonicznych, skal, techniki reali-
zacji nagrań, instrumentów, kompresorów, mikrofonów, 
miksowania, robienia masteringu. Jednak szkolenie się 
do bycia tym, kim sobie wymarzyłem, wyrwało ze mnie >>
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jeszcze tętniące serce artysty. Stałem się profesjonalnym 
wyrobnikiem gotowym do wykonania każdego zadania.  
I choć to serce mi wyrwano, nie zabrano go daleko. Ono 
było zatknięte na kiju, które jakaś szara postać za mną 
nosiła: „Patrz, to jest twoje serce artysty. Ono cały czas 
bije. Jest z tobą połączone cienką pępowiną, ale nie mo-
żesz go mieć z powrotem”. 

A jednak po 17 latach postanowiłeś je odzyskać…
Jako 31-latek postanowiłem się odwrócić, powiedzieć sza-
rej postaci za mną: „Masz mi oddać moje serce artysty, bo 
już je potrzebuję, i spadaj!”. I wiecie, co ona na to? „OK, 
no problem, ziom!”– okazała się równym ziomem. Cze-
kała na moment, kiedy będę gotowy. Wziąłem je od niej, 
włożyłem jak Ironman i poczułem, że inna krew płynie  
w moich żyłach. Wszystko się zmieniło, ale warsztat re-
alizatora, producenta i muzyka został. Dzięki temu mogę 
robić swój materiał, nie oglądając się na kogokolwiek. 

Kiedy wpadłeś na pomysł, 
żeby nagrać swoją własną płytę?
Jakieś 29 lat temu, występując z gitarą przed rodziną. 
(śmiech)

Ale wtedy jeszcze nie zacząłeś 
nagrywać do niej materiału?
Nie zacząłem, choć moja przygoda  
z instrumentami – gitarą i pianinem – 
nie odbywała się na zasadzie „mon-
key see, monkey do”, czyli odgrywa-
nia rzeczy, które są w nutach. Od razu 
grałem swoje kompozycje. Napraw-
dę jako dziecko pisałem piosenki. Są 
na to dowody: rodzinne taśmy. Mogę 
tutaj zanucić jedną: „Samotni jeźdźcy 
przez pustynię gnają”. 

Ile lat wtedy miałeś?
Trzy albo cztery. Jak miałem sześć lat, 
już wyrywałem na to laski. (śmiech) 
Cały blok był mój. Nawet z bloku naprzeciwko przychodzi-
ły dziewczyny, żeby posłuchać. Mama była zachwycona, 
jak się domyślacie.

Ale chyba nie sześcioletnie laski powiedziały ci, 
że masz głos.
Całe życie podśpiewywałem sobie pod nosem. Pewnego 
dnia koledzy z mojego byłego zespołu Hotrot powiedzieli: 
„Zrezygnujmy z wokalisty i sam śpiewaj te piosenki. Je-
steś w tym taki szczery”. Wziąłem to sobie bardzo do ser-
ca i poszedłem na lekcje. Nauczyciel nazywał się Tadeusz 
Konador i w mojej pamięci zostanie do końca życia. Po-
wiedział krótko: „Śpiewaj! Dlaczego nie śpiewasz?!”. Tłu-
maczyłem, że skończyła mi się skala. „A tam, pieprzysz! 
Drugie tyle!”, usłyszałem. I on mnie otworzył. Pokazał mi, 
jaki mam głos i jak mogę z niego korzystać. To był punkt 
zwrotny w moim dotychczasowym życiu muzycznym.

A jak doszedłeś do gatunku muzyki, 
który chcesz tworzyć?
Jakieś dwa lata temu wróciłem do płyt Deep Purple, Pink 
Floydów, Zeppelinów i zacząłem się zastanawiać, dlaczego 

mi się robi tak ciepło na sercu. Tych płyt słuchał mój ojciec, gdy byłem mały. 
Dodałem do tego Foo Fighters i Rage Against the Machine. Minął rok czy dwa,  
a ja zauważyłem, że mam ustawione rockowe radio w aucie, słucham 
tylko rockowych płyt i nic innego mnie w zasadzie nie interesuje tylko 
muzyka rockowa. Glen Hughes z Deep Purple stał się jedną z moich naj-
większych inspiracji. Wokalnie także poszedłem w kierunku tej stylistyki.  
I nagle otworzyły się drzwi z napisem „Muzyka rockowa”, do których wcześniej 
nawet nie podchodziłem, żeby zapukać. Ja i mój głos jesteśmy tam nie tyle 
mile widziani, ile stamtąd wyszliśmy i tam trzeba natychmiast wracać. „Gdzie 
byłeś?! Szlajasz się po jakichś soulach, jazzach, neopopach! Co to jest?!” Ale 
zaliczam to do serii doświadczeń, które pozwoliły mi stać się tym, kim jestem. 

Podczas tworzenia poczułeś ból czasu?
Kiedy rok temu usiadłem nieśmiało do pisania pierwszych swoich riffów, 
okazało się, że napisanie piosenki wypływa ze mnie bez bólu. Nagle ode-
zwała mi się chrypa w głosie, nagle zacząłem grać riffy. Pracuję obecnie 
jako kompozytor i producent z kilkoma fantastycznymi artystami: Patrycją 
Markowską, Grzegorzem Hyżym, Natalią Szroeder i Natalią Kukulską, zatem 

znalezienie czasu na pisanie dla sie-
bie okazuje się nie lada wyzwaniem. 
Mimo to w ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy powstało pięć utworów. 
Demówki powstawały na kolanie, 
pomiędzy jedną aktywnością a drugą. 

Kiedy zamierzasz skończyć?
Nie muszę się śpieszyć, zwłaszcza 
że nikt mnie nie goni. Skończę, gdy 
uznam, że jest spoko. A ponieważ 
wiem, że jest to spoko już teraz, mo-
ment ten przyjdzie niedługo. Mogę 
zapewnić czytelników AudioPlaya, 
że dostarczę im czegoś ociekające-
go apetycznym rockowym sosem. 
Orzechowa nutka starego burbona 
też na pewno się tam pojawi.

Kolejny etap?
EP-ka. Pokażę ją wielu osobom. Będę chciał zrobić jak najwięcej kolaudacji, 
żeby jak największa liczba radiowców i menedżerów tego posłuchała. Mam 
nadzieję, że w tej stylistyce jest to dosyć świeże. W jakimś sensie nowe. Nie 
chciałbym tego oceniać z góry, ale wydaje mi się, że jest to na tyle intere-
sujące brzmieniowo i tekstowo, że wiele osób może się tym zainteresować.

Trzymamy kciuki, bo raz usłyszana ballada już za nami chodzi i mamy 
podejrzenie stalkingu. A co poradziłbyś osobom szukającym 
swojego brzmienia?
Na pewno ważne jest słuchanie muzyki i szczere podchodzenie do tego, co 
mnie inspiruje i co mnie jara. Żeby nie mamić się trendami, tym co się po-
doba innym w danym momencie. Prawda jest taka, że te najprawdziwsze  
i najlepsze odpowiedzi są w nas. Natomiast zaglądanie do środka w poszu-
kiwaniu odpowiedzi okazuje się niekiedy dużo trudniejsze niż szukanie na 
zewnątrz. Myślę, że szukanie swojego brzmienia jest wypadkową takiej po-
dróży duchowej, zaglądania do środka siebie jak najczęściej i przebywania  
w środowisku – wśród ludzi, instrumentów i sprzętu – które pozwala ci jakoś 
realizować siebie. Wtedy jest szansa, żeby znaleźć swoją drogę.

Rozmawiali Katarzyna Miłek, Dariusz J. Michalski

>>

Nie ma znaczenia, czy wokalista jest mniej czy bardziej znany. 
Niektórzy uważają, że jestem ignorantem, ale ja naprawdę nie 
daję gwiazdom odczuć, że one są gwiazdami. Albo ktoś śpiewa, 
albo nie śpiewa, albo ktoś pisze teksty, albo nie pisze, albo mi 
się to podoba, albo się nie podoba. I, co najważniejsze: albo 
nam się uda zrobić coś dobrego, albo nie uda. I takie podejście 
uważam za najzdrowsze. 
Dlaczego? Dlatego że w poniedziałek spotykasz się z dziewczyną, 
która chce zrobić z tobą jakieś piosenki, a w sobotę ta 
dziewczyna może podpisać kontrakt z powodu fajnego demo, 
jakie zrobiła, i za rok o tej samej porze możesz z nią grać dla 
15 tysięcy ludzi na stadionie. I w drugą stronę. Mamy dziesiątki 
przykładów osób, które były na szczycie i z jakiegoś powodu 
– albo braku płyty, albo braku singla, albo źle odebranej płyty –  
lądowały na poziomie niezbyt dużo grającego składu 
zapomnianego przez media. 

Taniec z gwiazdami

rwący temat 
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Muzyka elektroniczna wydaje się obecnie dość niszowa. 
Jak ją odkryliście dla siebie?
Łukasz Żółkiewicz: Moje spotkanie z muzyką zaczęło się od dziadka, na-
uczyciela muzyki, który dawał mi lekcje w domu. Potem była nauka gry 
na pianinie i klawiszach. To muzykowanie z czasem naturalnie przero-
dziło się w fascynację instrumentami, zamiłowanie do ich poznawania.  
Zawsze lubiłem odtwarzać stare elektroniczne kawałki na syntezatorach 
kupionych na portalach aukcyjnych. Jeśli wiedziałem, że podobający mi 
się kawałek był zrobiony na konkretnym syntezatorze, starałem się go 
jakoś zdobyć. Najlepszą zabawą było sprawdzanie, ile ktoś musiał po-
święcić czasu, żeby na tym syntezatorze uzyskać określone brzmienie 
lub zagrać cały utwór. Dzięki takiej zabawie zacząłem zgłębiać tajniki 
syntezy i produkcji.
Maria Deręgowska: Moja droga była długa. Wiodła od muzyki klasycznej, 
ponieważ skończyłam szkołę muzyczną w klasie wiolonczeli i fortepianu. 
Uczęszczałam też na lekcje śpiewu klasycznego operowego. Potem przez 
wiele lat w różnych zespołach próbowałam różnej muzyki, ale okazało się, 
że najbardziej podoba mi się brzmienie elektronicznej. I ciekawe jest jej po-
łączenie z moim dość klasycznym wokalem. 

A jak na siebie trafiliście?
M.D.: Spotkaliśmy się dzięki znajomym. Moja koleżanka wiedziała, że śpie-
wam i szukam czegoś nowego. Podpowiedziała, że jest taki Łukasz, który 
robi fajną muzykę elektroniczną. Spotkaliśmy się więc i w sumie zaskoczyło 
całkiem szybko.
Ł.Ż.: Zaskoczyło od razu. Kiedy Marysia przyjechała do mnie pierwszy raz, 
mieliśmy się tylko poznać.

Więcej miłych wspomnień

O pasji do poznawania instrumentów,  
śpiewie klasycznym i szukaniu publiczności  

rozmawiamy podczas przerwy w nagrywaniu  
utworu z Marią Deręgowską i Łukaszem Żółkiewiczem,  

tworzącymi duet MarYell

M.D.: Łukasz powiedział: „To ja włączam muzykę, zamy-
kam cię w pokoju, a ty do tego coś nagraj”. I tak zupełnie 
spontanicznie zaśpiewałam coś do kompozycji Łukasza.

Wymyśliłaś na poczekaniu?
M.D.: Akurat tekst był zapożyczony z utworu Rosin 
Murphy, ale zaśpiewany został zupełnie inaczej. Wła-
ściwie pożyczyłam tekst  dla jego znaczenia i kontekstu 
werbalnego. To jak został zaśpiewany, to było zupełnie 
coś innego. Tworzenie tekstu nie przychodzi mi z tru-
dem, jest to tylko niekiedy dłuższy proces, jeśli nie mam 
akurat czasu, żeby usiąść nad tym z głową wyłączoną 
zupełnie od rzeczywistości. Jeśli mogę się tylko na tym 
skupić, często słowa same zapisują mi się na kartce. 
Bywają takie chwile, że coś się pojawia i muszę natych-
miast to zapisać, bo później zapomnę. Często bywa tak, 
że najwięcej czasu na pracę nad piosenką mam, jadąc 
samochodem. Słucham na okrągło próbki utworu i za-
czynam do niej śpiewać i słowa przychodzą, aż trudno je 
czasem zmienić, jeśli później chcę nanieść jakieś zmiany. 
Najlepsze są spontaniczne, nie przeciążone ciągłymi po-
prawkami i nie podduszone. Na przykład dziś: spotka-
liśmy się godzinę temu, tworzymy utwór od podstaw,  
a przed chwilą powstał tekst.
Ł.Ż.: Jeśli chodzi o próbkę brzmienia i zarys utworu, zro-
biłem je kilka dni temu i podesłałem Marysi. I już widzę, że 
zaraz je pozmieniamy.
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rwący temat 

Zawsze u was najpierw pojawia się muzyka?
Ł.Ż.: Zawsze najpierw podsyłam próbki. Żeby się 
wstrzelić w klimat Marysi w danym dniu, staram się 
tych próbek wykonać jak najwięcej, by miała w czym 
wybierać. Czasami udaje mi się wygenerować zarysy 
dwóch, trzech kawałków jednego dnia.
M.D.: A ja słucham tego bardzo namiętnie, czasem kil-
kanaście razy, czasem godzinę. Słucham, gdzie się da, do 
czasu, aż pojawi się coś klarownego. Teksty wypływają  
z moich przemyśleń, sytuacji, które mnie spotykają, ale 
nie są raczej osobiste. Są zawiłe i trochę pokręcone, ale 
dzięki temu każdy może w ich odnaleźć coś dla siebie. Na-
grywam pierwszą wersję zazwyczaj w domu i wysyłam ją 
Łukaszowi. On tego słucha, coś do tego dogrywa…
Ł.Ż.: …albo robię trzy inne wersje. Nie przypominam so-
bie, czy jakiś utwór został w pierwotnej wersji. Niekiedy 
wręcz robię wszystko od nowa, jak mam już wokal.

Jako tworzący na instrumentach elektronicznych macie 
ten luksus lub przekleństwo, że macie nieskończenie 
większą paletę brzmień niż muzycy grający  
na instrumentach klasycznych. Jak z morza  
elektronicznych dźwięków wyławiacie swoje własne?
Ł.Ż.: Przez lata wypracowałem sobie własny sposób na 
muzykę. Przychodzi mi to naturalnie, ale osoby, które sły-
szą moje utwory, mówią, że to takie moje. To wskazuje, 
że odnalazłem już swoją drogę. A zaczyna się od wielkiej 
radości. Gdy dostaję nowy instrument, cieszę się jak dziecko. 

Najpierw sprawdzam, co oferuje producent, wyciągam 
różnego rodzaju brzmienia. Wtedy zyskuję pogląd, do cze-
go ten instrument został stworzony, jakie są jego mocne 
strony i gdzie mogę go wykorzystać. Później zaczynam 
bawić się samemu, „kręcić” swoje brzmienia, aż znajdę coś 
inspirującego. Co do morza elektronicznych dźwięków – no 
właśnie, tu jest pewna pułapka – uważam, że najtrudniej-
sze zadanie dla muzyka trudniącego się „elektroniką” jest 
oszczędność w dźwiękach. Chodzi o to, aby kompozycja nie 
była przeładowana. To sztuka zrobić dobry utwór oparty 
na starannie wyselekcjonowanych dźwiękach. Szczególnie 
podczas aranżacji występów na scenie.

 
Czyli to suma twojej wrażliwości, doświadczenia 
i możliwości instrumentu?
Ł.Ż.: Staram się tworzyć muzykę świadomie. Przeczyta-
łem mnóstwo artykułów w sieci, przyswoiłem mnóstwo 
wiedzy o budowie syntezatorów. Dlatego jak patrzę na 
syntezator, to z reguły wiem, czego szukam i co zrobić. 
Natomiast bywa tak, że jak zaczynam tworzyć coś, co 
mam w głowie, często wychodzą z przypadku mniejsze 
niepowtarzalne rzeczy. Na przykład wezmę w tym cza-
sie swojego synka na kolana, on coś przekręci i powstaje 
efekt „wow!”. Oczywiście natychmiast zapisuję, co się 
udało zrobić, bo na 90 procent drugi raz się nie uda. Jeśli 
bardzo mnie zainspiruje, staram się to jakoś obudować, 
czerpiąc z wypracowanych przez lata patentów. >>
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rwący temat 

W lipcu ubiegłego roku wygraliście X Cekcyn 
Electronic Music Festival, a nagrodami był 
m.in. Moog Sub Phatty. Czy to w jakiś sposób 
zmieniło sposób tworzenia muzyki?
Ł.Ż.: Jeśli chodzi o Mooga, nie rozstaję się z nim. To 
świetny instrument, zwłaszcza przy aranżacji utworów 
do grania na żywo. Myślę, że będzie jednym z głównych 
elementów naszych przyszłych występów, bo daje się  
z niego wycisnąć bardzo dużo niespodziewanych 
dźwięków. W odróżnieniu od wielu syntezatorów 
ma proste menu. Daje łatwy dostęp do funkcji, bo 
wszystko znajduje się na głównym panelu. Do tego 
jakość. W czasach, gdy wiele klawiatur sterujących  
i instrumentów ma bardzo słabe klawiatury, Moog 
jest wykonany solidnie.

Występ w Cekcynie podobał się i jury, i publiczności. 
Wrzucacie swoje utwory na Sound Clouda. Nie tworzycie 
zatem tylko dla siebie. Jak docieracie do publiczności?
Ł.Ż.: W Cekcynie wspólnie wystąpiliśmy po raz pierw-
szy. Mogliśmy zaprezentować się największej publicz-
ności. To już było fajne i dzięki temu dostaliśmy moty-
wacyjnego kopa. Przekonaliśmy się, że jest szansa, by 
nasza muzyka znalazła odbiorców. Poza tym nie mamy 
zbyt wiele czasu na działania marketingowe. Dlatego 
wolimy poświęcić go na pracę nad kolejnymi utwora-
mi i materiałem koncertowymi niż na promocję, wpisy 
w mediach społecznościowych… Mamy nadzieję, że 
przyjdzie taki moment, kiedy wszystko samo zaskoczy 
na trochę większą skalę. Pozdrawiamy Cekcyn!!! Liczy-
my, że jeszcze będziemy mieli możliwość zagrania na 
tym wspaniałym festiwalu.
M.D.: Bardzo byśmy chcieli, że by nasza muzyka była 
słuchana przez ludzi. Nie chodzi nam o jakąś sławę. 
Traktujemy to inaczej, ale chyba spełnieniem każdego 
muzyka jest usłyszenie od słuchacza: „Ale to jest fajne”. 

>>

Jednak obydwoje pracujemy w swoich zawodach, mamy 
dzieci, rodziny i nie zawsze znajdujemy czas nawet na 
nagranie utworu. A promocja wymagałaby jeszcze więk-
szego poświęcenia. Myślę, że jak nagramy materiał na 
płytę, postaramy się znaleźć kogoś, kto się nami zajmie 
i pozwoli pokazać się szerszej publiczności.

Ale przed występem w Cekcynie mieliście jakieś reak-
cje słuchaczy?
Ł.Ż.: Mało osób odwiedzało nasze profile wcześniej, 
dlatego z tą informacją zwrotną było słabiutko. Przed 
Cekcynem nasze utwory na bieżąco recenzowały oso-
by z naszego najbliższego otoczenia: nasze rodziny  
i znajomi, którzy bardzo nas wspierają w tym, co robi-
my. Oczywiście chcielibyśmy robić muzykę ze świado-
mością, że mamy już większe, stałe grono odbiorców.
M.D.: Pierwszą osobą, której przesłałam kilka naszych 
utworów, była moja przyjaciółka. Mówi, że jej mąż ca-
ły czas powtarza: „Przestań, cały czas tego słuchasz”.  
A ona, osłuchując się z naszymi piosenkami, przeszła 
do etapu kojarzenia utworu z jakimś miłym wspomnie-
niem, wydarzeniem z życia. Zaczęła się w pewien sposób 
utożsamiać z naszą muzyką. I to właśnie sprawiło mi 
ogromną radość. I tego chyba byśmy sobie z Łukaszem 
życzyli: żeby nasza muzyka byłą częścią życia naszych 
słuchaczy, dawała miłe wspomnienia i towarzyszyła  
w różnych chwilach życia. 

Rozmawiał Dariusz J. Michalski 

źródło: MarYell (2)



styczeń–luty 2016 17 audioplay



18

Wysoka impedancja wejść niesymetrycznych 1/4” TS 
umożliwia bezpośrednią współpracę z gitarą elektryczną, 
basową lub akustyczną z przystawką bez konieczności 
stosowania DI-boxów. Dalej znajduje się sekcja kontrole-
rów umożliwiających niezależną regulację czułości każ-
dego z przedwzmacniaczy mikrofonowych (1-8) i instru-
mentalnych (1-2) oraz przycisk zasilania Phantom +48 V 
załączany osobno dla każdego kanału. Przycisk Talkback 
pełni funkcję toru zleceniowego. Umożliwia komunikację 
realizatora z muzykami. Całość w tej sekcji uzupełniają 
przycisk Dim/Mute, który wycisza o 20 dB bądź całkowi-
cie sygnał na wyjściach głównych, oraz przycisk Mono, su-
mujący sygnał stereo głównego miksu do mono.

Poprawne wysterowanie przedwzmacniaczy uła-
twiają mierniki diodowe umieszczone na panelu czoło-
wym. Diody zielone odpowiadają poziomom sygnałów 
od -50 dBFS do -6 dBFS, żółte sygnalizują osiągnięcie 
poziomu z zakresu -4 dBFS do -2 dBFS, natomiast czer-
wona dioda (clip) to ostrzeżenie, że sygnał przekroczył 
„zero cyfrowe”, odpowiadające poziomowi -0,5 dBFS. Na 
przednim panelu znajdziemy główny enkoder do regula-
cji poziomu sygnału na głównym wyjściu, dwa bliźnia-
cze gniazda słuchawkowe TRS z niezależną regulacją 
głośności oraz przycisk On/Off, który podświetlony na 
czerwono sygnalizuje brak synchronizacji z komputerem 
lub zewnętrznym zegarem taktującym. 

Na tylnym panelu znajdziemy pozostałą część wejść 
analogowych, czyli sześć gniazd typu Combo XLR/TRS 
przeznaczonych do sygnałów mikrofonowych i liniowych  
(3-8), osiem wyjść liniowych 1/4” TRS (1-8) umożliwiających 

P

Interfejs na 58 strumieni
Szybkość transmisji danych, jakość przetwarzanego dźwięku, wielość złącz  
i łatwość obsługi sprawiają, że PreSonus Studio 192 powinien znaleźć miejsce  
w każdym studiu nagraniowym
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PreSonus Studio 192

PreSonus Studio 192 to pierwszy interfejs audio amery-
kańskiego producenta wykorzystujący do komunikacji  
z komputerem port USB 3.0. Konsekwencją tego jest 
niebywały, bo aż dziesięciokrotny wzrost szybkości 
transmisji danych. Zamiast dotychczasowych 480 Mb/s 
(USB 2.0) otrzymujemy transfer na poziomie 5 Gb/s! 
Nic dziwnego, że tego typu konstrukcje skierowane są 
do użytkowników poszukujących szerokiego i uniwer-
salnego zestawu wejść/wyjść, możliwości rejestracji 
wielu sesji z częstotliwością próbkowania do 192 kHz  
i w tym konkretnym przypadku zaawansowanych funk-
cji kontroli miksów i odsłuchu. Przyjrzyjmy się zatem 
bliżej konstrukcji oraz funkcjonalnościom oferowanym 
przez kartę.

Brzmi jak czysty PreSonus
Studio 192 wyposażono w osiem mikrofonowo-instru-
mentalno-liniowych przedwzmacniaczy XMAX. Pre-
ampy znane szerszej publiczności ze stołów cyfrowych 
PreSonusa (seria AI i RM) zbudowano, korzystając wy-
łącznie z elementów dyskretnych, takich jak tranzysto-
ry, kondensatory i oporniki. Taka konstrukcja zapewnia 
oprócz wyjątkowo niskiego poziomu szumów znakomi-
tą dynamikę, duży headroom oraz rozszerzone pasmo 
przenoszenia. Z kolei sam fakt pracy obwodów preampu 
w klasie A daje gwarancję doskonałej reprodukcji dźwię-
ków. Za konwersję cyfrową odpowiadają najwyższej 
jakości 24-bitowe przetworniki A/C i C/A obsługujące 
częstotliwości próbkowania do 192 kHz. Konwertery Burr
-Brown, bo o nich mowa, zapewniają dynamikę  w zakre-
sie 118 dB. Pozwala ona uzyskać pełny, tak zwany „duży” 
dźwięk, bogaty w transjenty i szczegóły wykonawcze, ze 
znakomitym odwzorowaniem przestrzeni. 

Bogactwo wejść i wyjść
Urządzenie ma budowę typowej, pojedynczej jednostki rack 
(1U). Na przednim panelu karty znajdziemy dwa wejścia 
mikrofonowo-instrumentalne typu Combo XLR/TS (1-2). 

Komplet wejść 
i wyjść na panelu 
przednim 
PreSonusa 
Studio 192
z przodu i z tyłu 
urządzenia.

 Strumieniowanie 26 kanałów wejściowych i 32 wyjściowych, 

      w jakości 48 kHz lub 8x14 w jakości 192 kHz, 

 System procesorów StudioLive Fat Channel dostępny na każdym   

      wejściu, z odsłuchem o zerowej latencji, 

 Zdalna kontrola przedwzmacniaczy XMAX bezpośrednio 

      w dołączonym oprogramowaniu Studio One 3 i UC Surface, 

 Kontrola miksów i wybór głośników za pomocą komputera, iPada 

      lub PC z ekranem dotykowym,

 Dodatkowe wejścia i wyjścia dzięki PreSonus DigiMax DP88.
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kierowanie sygnałów do przedwzmacniaczy słuchawko-
wych, procesorów sygnałowych i monitorów oraz wyjście 
główne L/R. Obok mieszczą się dwa optyczne wejścia i wyj-
ścia cyfrowe ADAT/SMUX (po osiem kanałów na każdy port) 
oraz elektryczne wejście i wyjście cyfrowe w formacie S/PDIF. 
Studio 192 stanowi źródło synchronizacji dla urządzeń cyfro-
wych, stąd obecność gniazd BNC dla sygnału synchronizują-
cego Word Clock. Z tyłu znajdziemy również złącze USB 3.0 
kompatybilne wstecznie ze standardem 2.0 oraz gniazdo do 
podłączenia zewnętrznego zasilacza. Dzięki takiemu wypo-
sażeniu Studio 192 umożliwia jednoczesne strumieniowanie 
26 kanałów wejściowych i 32 wyjściowych w jakości 48 kHz 
lub 8 wejściowych i 14 wyjściowych w jakości 192 kHz. 

Centrum dowodzenia
Studio 192 sprawdzi się wszędzie tam, gdzie nagrywa 
się i tworzy muzykę. Dość powiedzieć, że sygnał po-
kładowego mikrofonu Talkback możemy skierować na 
dowolny miks słuchawkowy, którykolwiek z miksów 
możemy usłyszeć w torach słuchawkowych, a każde  
z dziesięciu wyjść symetrycznych może posłużyć nam 
do miksów z sygnałem do odsłuchu lub do przełączania 
par monitorów. Daleko posunięta integracja z cyfrową 
stacją roboczą Studio One 3 (oferowana w komplecie 
i w polskiej wersji językowej) czyni ze Studia 192 praw-
dziwe centrum zarządzania w każdym projektowym  
i profesjonalnym studiu nagrań.  Wystarczy uruchomić 
Studio One 3, by znaleźć regulację przedwzmacniaczy 
XMAX, przełącznik głośników oraz funkcje Mono, Dim  
i Talkback do kontroli głównego miksu. Cały czas pozosta-
jąc w środowisku sekwencera, twórz miksy monitorowe  
o ZEROWEJ LATENCJI, dodatkowo z przetwarzaniem… 
toru Fat Channel. Brzmi nieprawdopodobnie? Na każ-
dym wejściu analogowym karty mamy te same, naj-
wyższej jakości procesory dynamiczne i układ korekcji 
z toru Fat Channel mikserów StudioLive AI i RM oraz 
pogłos i delay. Kompresja, korekcja czy pogłos słysza-
ny w odpowiednich proporcjach w odsłuchu wpływa ko-
rzystnie na nasze wykonanie i tym samym jeszcze lepsze 
nagranie. Kwestia latencji? Inżynierowie z PreSonusa 

włożyli sporo wysiłku, żeby zredukować opóźnienie przy 
przetwarzaniu sygnału przez zastosowanie hybrydo-
wych wtyczek Fat Channel. Dostępne z poziomu Studio 
One 3 używają zarówno procesora w komputerze, jak  
i w samej karcie. Podczas nagrywania plug-in działa  
z wykorzystaniem DSP interfejsu, z kolei podczas od-
twarzania wtyczka wykorzystuje moc obliczeniową 
komputera. Efekt jest zdumiewający. Przełączając mię-
dzy playbackiem a nagrywanym dźwiękiem, słyszymy 
to samo w odsłuchach! 

Użytkownicy sekwencerów audio/MIDI innych pro-
ducentów (ProTools, Logic, Live etc.) wciąż mogą ste-
rować  wszystkimi pokładowymi funkcjami Studio 192 
za pomocą darmowego oprogramowania UC Surface. 
Aplikacja przeznaczona na komputery Mac, PC oraz iPad 
umożliwia między innymi tworzenie miksów monitoro-
wych o zerowej latencji z wyborem głośników oraz zdal-
ne sterowanie preampami Studio 192 poprzez MIDI.

Większa liczba wejść i wyjść
Jeśli chcemy powiększyć liczbę wejść i wyjść swojego 
Studio 192, powinniśmy sięgnąć po preamp i konwerter 
A-C/C-A w jednym: PreSonus DigiMax DP88. Będzie do-
stępny w pierwszym kwartale 2016. Ma osiem cyfrowo 
sterowanych przedwzmacniaczy XMAX, bezpośred-
nie wejścia analogowe, wyjścia DAC i wejścia/wyjścia 

Word Clock, obsługuje wejścia/
wyjścia ADAT do 96 kHz.

Przedwzmacniacze w Digi-
Max DP88 można kontrolować 
zdalnie z poziomu Studio One 3 
lub UC Surface po podłączeniu 
przez ADAT do Studio 192. DP88 
to brzmieniowo i funkcjonalnie 

najlepszy sposób, aby rozszerzyć liczbę wejść analogo-
wych naszego interfejsu.

Werdykt
PreSonus Studio 192 to aktualnie jeden z najbardziej 
dopracowanych interfejsów audio USB 3.0/2.0 na ryn-
ku. Wyposażony jest w bezkompromisowej jakości 
przedwzmacniacze, zapewnia obsługę 58 strumieni 
audio, najpotrzebniejsze procesy służące do obrób-
ki audio, zaawansowane funkcje kontroli miksów  
i odsłuchów oraz tryb Zero latency. Zintegrowany ze 
Studio One 3 i rozbudowany o dodatkowe wejścia/
wyjścia konwertera Digimax DP88 stanowi potężne 
narzędzie do wykorzystania w najbardziej wymagają-
cych studiach.

Patryk Korzonkowski

Przedwzmacniacze XMAX
 Transparentne brzmienie, 

 Kontrola przedwzmacniaczy prosto z miksera w Studio One 3,

 Sterowanie ustawieniami preampu za pomocą MIDI w programach 

     ProTools, Logic lub Live, zapis ustawień wraz z nagraniami, 

 Cyfrowa wygoda przywołania ustawień i jakość analogowych układów w klasie A.

Sterowanie Studio 
192 za pomocą 
Studio One 3.

 Zwiększenie liczby wejść i wyjść 
Studia 192 za pomocą dwóch 
konwerterów 
DigiMax DP88.

UC Surface 
zawiaduje obsługą 
PreSonus 
Studio 192.
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Mikrofon do studia 

Na wstępie ważna uwaga: dzisiaj zajmiemy się mikrofo-
nami do studia. Nie na estradę, nie do radia czy teatru. 
Dzięki temu zawęzimy nasze rozważania do kilku tysięcy 
modeli. Co za ulga.

Mikrofon studyjny ma za zadanie zarejestrować źró-
dło, którym może być głos, instrument lub w zasadzie 
wszystko inne, co wydaje dźwięk. Dźwięk ów będzie na-
grywany w pomieszczeniu studyjnym, czyli do tego przy-
gotowanym. Wróć. Wcale tak nie będzie, w każdym razie 
najczęściej tak nie będzie. Czasy się zmieniły, „praw-
dziwych” studiów nagrań jest coraz mniej, a nagrań 
dokonujemy w najróżniejszych miejscach: w sypialni, 
piwnicy, łazience. Ale nie idźmy tą drogą, jest to temat 
na oddzielny artykuł. Na potrzeby dzisiejszych rozważań 
przyjmujemy, że pomieszczenie, w którym dokonujemy 
nagrań, jest (chociaż trochę) przygotowane, to jest po-
zbawione nadmiernych odbić czy zakłóceń z zewnątrz. 
Jest to ważne chociażby dlatego, że…

Mikrofon studyjny 
to najczęściej mikrofon pojemnościowy,
…który charakteryzuje się wysoką czułością i „słyszy” 
wszystkie szczególiki naszego nagrania, ale też „zbie-
ra” wszystko inne: przejeżdżający samochód, szczeka-
nie psa sąsiadów czy szum wody w rurach.

Ale wróćmy do podstaw i opiszmy sobie mikrofon 
pojemnościowy.

Jak sama nazwa wskazuje, w mikrofonie takim 
występuje pojemność (brawo, Watsonie!), z tym że 
jest to pojemność elektryczna. Powstaje ona poprzez 
umieszczenie blisko siebie dwóch powierzchni: płytki 
metalowej oraz elastycznej membrany pokrytej me-
talem (najczęściej złotem) i przyłożenie do nich na-
pięcia elektrycznego zwanego Phantom. Pojemność 
elektryczna zależy m.in. od odległości pomiędzy tymi 
dwoma powierzchniami, a ta zmienia się, gdy na mem-
branę padają fale dźwiękowe. I te zmiany pojemności 
„mierzy” układ elektroniczny mikrofonu. Voilà, fale 
dźwiękowe zamieniliśmy na elektryczność. 

Dzięki temu, że membrana jest niezwykle cienka (rzę-
du kilku mikronów), jest też niezwykle czuła na najmniej-
sze zmiany ciśnienia akustycznego. Więc rejestruje nawet 
bardzo ciche dźwięki. Drugą cechą cienkiej membrany jest 
jej lekkość, co z kolei powoduje, że może ona drgać bardzo 
szybko (bo ma niską masę i bezwładność). To powoduje, 
że może przenosić wyższe częstotliwości niż np. mikrofon 
dynamiczny, gdzie porusza się cała cewka. Dzięki temu 
mikrofon pojemnościowy ma szerokie pasmo przenosze-
nia. Czyli ideał: czuły i szeroki. Oczywiście zalety mogą być 
wadami. Wspominaliśmy o tym wcześniej i postanowili-
śmy się tym dzisiaj nie przejmować.

Zapomnijmy o lepszych i gorszych
Skąd wynikają różnice między różnymi modelami? „Pojem-
nik” to dość delikatny i w sumie niełatwy w budowie kawa-
łek technologii. Membrany mają różną grubość i średnicę, 
może ich być więcej (przy mikrofonach z różnymi charakte-
rystykami kierunkowymi). Co więcej, mogą być różnie „stro-
jone”, czyli napinane na ramce (widzieliście te malutkie śru-
beczki wokół membrany? One właśnie odpowiadają za od-
powiednie napięcie membrany). Do tego tysiące wariantów 
części elektronicznej umieszczonej w obudowie mikrofonu. 

Ktoś powie: prosta sprawa – najlepszy mikrofon to 
taki, który idealnie odzwierciedla rejestrowany dźwięk. 
Prawda? Nieprawda! Już dawno ustalono, że w nagraniach 
muzycznych ciężko mówić o prawdzie obiektywnej, że jest 
to zawsze większa lub mniejsza kreacja i sprzęt o „swoim” 
brzmieniu może wzbogacić nasze nagrania, a w efekcie ca-
ły miks. Mikrofony są tu jednym z najbardziej wdzięcznych 
przykładów. Doświadczeni realizatorzy mogą godzinami 
rozprawiać o wyższości klasycznego U87 nad C414 (lub od-
wrotnie), a inni udowadniać, że do popu lepszy będzie ten 
model, a do klasyki inny. I wszyscy będą mieli rację.

Ważne charakterystyki
Spójrzmy na rys. 1. Znajduje się tam charakterystyka 
częstotliwościowa mikrofonu pojemnościowego Origin 
firmy Aston Microphones. Łatwo zauważyć, że nie jest 
to pozioma linia prosta. Widzimy lekki spadek od 100 Hz 
oraz lekkie podkreślenie zakresu w okolicach 10 kHz. Czy 
oznacza to, że mikrofon nadaje się do wyrzucenia? Wręcz 
przeciwnie. Konstruktorzy tego mikrofonu doskonale wie-
dzieli, że w większości przypadków właśnie o taki prze-
bieg częstotliwości chodzi i lekkie podbicie „góry” jest jak 
najbardziej pożądane. Może nie przy nagraniach muzyki 
klasycznej, ale niemal w każdym gatunku muzyki rozryw-
kowej. Więc kapsułę mikrofonu odpowiednio nastrojono 
poprzez manipulowanie materiałem, grubością, średnicą 
i napięciem membrany oraz dobraniem elektroniki, co jest 
zawsze lepszym i bardziej naturalnym rozwiązaniem niż 
ingerencja w dokonane już nagranie. 

Rys. 1.  Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu Aston Microphone Origin.

Nie ma gotowej recepty, że ten mikrofon jest dobry, a inny zły. 
Wszystko zależy od tego, do czego chcemy go użyć. Podpowiadamy, 
co wziąć pod uwagę, by wybór stał się łatwiejszy
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Mikrofon do studia 

Na wstępie ważna uwaga: dzisiaj zajmiemy się mikrofo-
nami do studia. Nie na estradę, nie do radia czy teatru. 
Dzięki temu zawęzimy nasze rozważania do kilku tysięcy 
modeli. Co za ulga.

Mikrofon studyjny ma za zadanie zarejestrować źró-
dło, którym może być głos, instrument lub w zasadzie 
wszystko inne, co wydaje dźwięk. Dźwięk ów będzie na-
grywany w pomieszczeniu studyjnym, czyli do tego przy-
gotowanym. Wróć. Wcale tak nie będzie, w każdym razie 
najczęściej tak nie będzie. Czasy się zmieniły, „praw-
dziwych” studiów nagrań jest coraz mniej, a nagrań 
dokonujemy w najróżniejszych miejscach: w sypialni, 
piwnicy, łazience. Ale nie idźmy tą drogą, jest to temat 
na oddzielny artykuł. Na potrzeby dzisiejszych rozważań 
przyjmujemy, że pomieszczenie, w którym dokonujemy 
nagrań, jest (chociaż trochę) przygotowane, to jest po-
zbawione nadmiernych odbić czy zakłóceń z zewnątrz. 
Jest to ważne chociażby dlatego, że…

Mikrofon studyjny 
to najczęściej mikrofon pojemnościowy,
…który charakteryzuje się wysoką czułością i „słyszy” 
wszystkie szczególiki naszego nagrania, ale też „zbie-
ra” wszystko inne: przejeżdżający samochód, szczeka-
nie psa sąsiadów czy szum wody w rurach.

Ale wróćmy do podstaw i opiszmy sobie mikrofon 
pojemnościowy.

Jak sama nazwa wskazuje, w mikrofonie takim 
występuje pojemność (brawo, Watsonie!), z tym że 
jest to pojemność elektryczna. Powstaje ona poprzez 
umieszczenie blisko siebie dwóch powierzchni: płytki 
metalowej oraz elastycznej membrany pokrytej me-
talem (najczęściej złotem) i przyłożenie do nich na-
pięcia elektrycznego zwanego Phantom. Pojemność 
elektryczna zależy m.in. od odległości pomiędzy tymi 
dwoma powierzchniami, a ta zmienia się, gdy na mem-
branę padają fale dźwiękowe. I te zmiany pojemności 
„mierzy” układ elektroniczny mikrofonu. Voilà, fale 
dźwiękowe zamieniliśmy na elektryczność. 

Dzięki temu, że membrana jest niezwykle cienka (rzę-
du kilku mikronów), jest też niezwykle czuła na najmniej-
sze zmiany ciśnienia akustycznego. Więc rejestruje nawet 
bardzo ciche dźwięki. Drugą cechą cienkiej membrany jest 
jej lekkość, co z kolei powoduje, że może ona drgać bardzo 
szybko (bo ma niską masę i bezwładność). To powoduje, 
że może przenosić wyższe częstotliwości niż np. mikrofon 
dynamiczny, gdzie porusza się cała cewka. Dzięki temu 
mikrofon pojemnościowy ma szerokie pasmo przenosze-
nia. Czyli ideał: czuły i szeroki. Oczywiście zalety mogą być 
wadami. Wspominaliśmy o tym wcześniej i postanowili-
śmy się tym dzisiaj nie przejmować.

Zapomnijmy o lepszych i gorszych
Skąd wynikają różnice między różnymi modelami? „Pojem-
nik” to dość delikatny i w sumie niełatwy w budowie kawa-
łek technologii. Membrany mają różną grubość i średnicę, 
może ich być więcej (przy mikrofonach z różnymi charakte-
rystykami kierunkowymi). Co więcej, mogą być różnie „stro-
jone”, czyli napinane na ramce (widzieliście te malutkie śru-
beczki wokół membrany? One właśnie odpowiadają za od-
powiednie napięcie membrany). Do tego tysiące wariantów 
części elektronicznej umieszczonej w obudowie mikrofonu. 

Ktoś powie: prosta sprawa – najlepszy mikrofon to 
taki, który idealnie odzwierciedla rejestrowany dźwięk. 
Prawda? Nieprawda! Już dawno ustalono, że w nagraniach 
muzycznych ciężko mówić o prawdzie obiektywnej, że jest 
to zawsze większa lub mniejsza kreacja i sprzęt o „swoim” 
brzmieniu może wzbogacić nasze nagrania, a w efekcie ca-
ły miks. Mikrofony są tu jednym z najbardziej wdzięcznych 
przykładów. Doświadczeni realizatorzy mogą godzinami 
rozprawiać o wyższości klasycznego U87 nad C414 (lub od-
wrotnie), a inni udowadniać, że do popu lepszy będzie ten 
model, a do klasyki inny. I wszyscy będą mieli rację.

Ważne charakterystyki
Spójrzmy na rys. 1. Znajduje się tam charakterystyka 
częstotliwościowa mikrofonu pojemnościowego Origin 
firmy Aston Microphones. Łatwo zauważyć, że nie jest 
to pozioma linia prosta. Widzimy lekki spadek od 100 Hz 
oraz lekkie podkreślenie zakresu w okolicach 10 kHz. Czy 
oznacza to, że mikrofon nadaje się do wyrzucenia? Wręcz 
przeciwnie. Konstruktorzy tego mikrofonu doskonale wie-
dzieli, że w większości przypadków właśnie o taki prze-
bieg częstotliwości chodzi i lekkie podbicie „góry” jest jak 
najbardziej pożądane. Może nie przy nagraniach muzyki 
klasycznej, ale niemal w każdym gatunku muzyki rozryw-
kowej. Więc kapsułę mikrofonu odpowiednio nastrojono 
poprzez manipulowanie materiałem, grubością, średnicą 
i napięciem membrany oraz dobraniem elektroniki, co jest 
zawsze lepszym i bardziej naturalnym rozwiązaniem niż 
ingerencja w dokonane już nagranie. 

Rys. 1.  Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu Aston Microphone Origin.
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Parafrazując stare powiedzenie  
– mikrofonów jest jak mrówków.  
Tysiące modeli od setek producentów. 
Życie to sztuka wyboru…

nadaj ton

Na rys. 2 widzimy przebieg 
charakterystyki częstotliwościo-
wej mikrofonu Spirit tego samego 
producenta. Jest trochę inaczej. 
Spadek poniżej 100 Hz jest bar-
dziej wyraźny, widzimy też inny 
kształt podbicia okolic „góry”. Czy 
to oznacza, że ten mikrofon jest 
lepszy lub gorszy od poprzednie-
go? Oczywiście, że nie. Oznacza 
to jedynie, że MOŻE BYĆ lepszy 
do jednych źródeł (np. szczególny 
rodzaj wokalu), a do innych mniej.

Myślę, że coraz wyraźniej widać 
pewną zasadę. Nie ma lepszych  
i gorszych. OK, są, ale starajmy się 
o tym na razie nie myśleć, bo zwa-
riujemy. Ale przy osiągnięciu pew-
nego poziomu jakości zaczynamy 
mówić o różnicach, które moż-
na określić mianem „artystycz-
nych” niż technicznych. I to od 
nas oraz naszego doświadczenia  
i wyczucia zależy, czy odpowiednio 
dobierzemy mikrofon do źródła.

Idźmy dalej. Na brzmie-
nie mikrofonu wpływ ma także 
jego charakterystyka kierun-
kowa, czyli czułość mikrofo-
nu w zależności od kierunku,  
z którego dochodzi źródło. Naj-
częściej mamy do czynienia z cha-
rakterystyką kardioidalną, zwaną 
też nerkową. W takim przypadku 
mikrofon „widzi” od przodu (czyli 
jest najbardziej czuły na dźwięki 
uderzające w membranę na wprost 

Rys. 2. Charakterystyka częstotliwościowa mikrofonu Aston Microphone Spirit.
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Widzimy ją na rys. 3 znów na przykładzie Aston Mi-
crophones Origin. Łatwo zauważyć, że charakterysty-
ka bardzo zależy od częstotliwości, więc odpowiednio 
dobierając źródło i ustawiając je względem „przodu” 
mikrofonu, wpływamy na dźwięk jak za pomocą korek-
tora! Doświadczeni muzycy i wokaliści potrafią to kre-
atywnie wykorzystać, nie mówiąc już o realizatorach, 
którzy z odpowiedniego ustawiania mikrofonów zrobili 
niemal gałąź nauki.

Podstawy elektroniki
Mamy już dwa czynniki wpływające na brzmienie: cha-
rakterystyka częstotliwościowa i kierunkowa. Ale to 
nie koniec. Ważną kwestią jest czułość mikrofonu oraz 
odległość źródła dźwięku od membrany. Większość 
mikrofonów pojemnościowych charakteryzuje się tak 
zwanym efektem zbliżeniowym, który sprawia, że im 
bardziej źródło zbliży się do membrany, tym więcej ni-
skich częstotliwości „wyda” z siebie mikrofon. Zjawi-
sko to z upodobaniem stosują lektorzy, którzy wręcz 
przyklejają się do siateczki mikrofonu, a ich głos staje 
się jeszcze seksowniejszy. 

Mikrofon, jak każde urządzenie, gdzie zastosowano 
układy elektroniczne, może wprowadzać specyficzne 
zniekształcenia. Saturacja, czyli lekki przester, wspo-
mniany efekt zbliżeniowy czy różne reagowanie na 
określone częstotliwości są odpowiedzialne za to nie-
uchwytne coś zwane charakterem mikrofonu. Właśnie 
ten charakter cechuje słynne klasyczne modele, które 
osiągają zawrotne ceny na aukcjach internetowych. Jak 
przy każdej modzie jest tu sporo mitów, ale faktycz-
nie niektóre mikrofony miksuje się łatwiej, gdyż same 
odpowiednio kształtują dźwięk. A to może być bardzo 
przydatne przy określonych źródłach i gatunkach mu-
zycznych. 

Elektronika mikrofonu to kolejny temat rzeka. 
Przede wszystkim warto wiedzieć, po co ona jest. Otóż 
sygnał z membrany jest całkowicie bezużyteczny dla 

przedwzmacniacza mikrofonowego i musi być odpo-
wiednio przygotowany i wstępnie wzmocniony. Elek-
tronika ta pracuje na niezwykle niskich poziomach 
(małych napięciach) sygnału i musi lub powinna być 
wysokiej jakości. Nie mówiąc już o jakości samego 
projektu. Nie da się zrobić całkowicie „przezroczystej” 
elektroniki, więc mamy kolejny element, który wpłynie 
na dźwięk. Może go popsuć, ale może też poprawić – 
np. gdy „odejmie” nieco tego, co „dodała” kapsuła. 
Jednak zmiennych jest tu cała masa, więc niuanse 
brzmieniowe mają używanie. 

Mikrofon może mieć różne typy elektroniki: wyjście na 
transformatorze (potrafi pięknie koloryzować niskie czę-
stotliwości), wyjście na tranzystorze FET, a wreszcie układ 
lampowy, który w dodatku wymaga specjalnego zasilania 
(stąd te nieporęczne pudełka do mikrofonów lampowych) 
dodającego coś od siebie. Nie mówiąc już o samej lampie, 
gdzie różnice pojawią się między różnymi egzemplarzami. 

Najlepszy mikrofon
Czasem pojawia się pytanie: po co kupować drogi mi-
krofon, skoro tańszy tak samo brzmi? Po pierwsze, nie 
zawsze, bo to, co brzmi tak samo przy jednym źródle, 
zabrzmi inaczej (źle) przy innym. Poza tym bardzo ta-
nie mikrofony mają niższą trwałość i powtarzalność. 
W ciągu kilku miesięcy potrafią potracić parametry 
w wyniku użycia tanich części elektronicznych i źle 
przygotowanej membrany. Mogą też po prostu sko-
rodować – jeśli membrana nie jest pokryta metalem 
szlachetnym, to nieustanne chuchanie na nią (a by-
wa i gorzej – spróbujmy nagrać rapera) spowoduje, że 
długo nie pociągnie.

Oczywiście na drugim biegunie mamy ekstremal-
nie drogie mikrofony, które mogą, choć nie muszą, być 
lepsze od „średniaków”. Jednak dobrą wiadomością jest 
to, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat technologia pro-
dukcji mikrofonów pojemnościowych została opano-
wana do tego stopnia, że mikrofon nie musi kosztować 
tysięcy złotych, aby był po prostu porządny i dobrze 
brzmiący.

Wnioski? Jeśli szukamy porady typu „jaki mikrofon 
najlepszy do reggae”, możemy wejść na jakieś forum 
dla sfrustrowanych muzyków i realizatorów i tracić tam 
czas. Nie istnieje jeden uniwersalny, najlepszy mikro-
fon. Mikrofon nie ma cech, dopóki nie połączymy go ze 
źródłem, a czasem też z konkretnym przedwzmacnia-
czem. Dopiero wtedy możemy zacząć się zastanawiać. 
Więc czekają nas testy. Czasem dużo testów. I otwarte 
uszy oraz źródła referencyjne, czyli profesjonalne na-
grania w danym gatunku muzycznym i z podobnym 
źródłem. Gdy uda nam się zbliżyć to „tego” dźwięku, to 
jesteśmy w domu. Resztę osiągniemy przez właściwe 
ustawienie mikrofonu i miks.

A co, jeśli nie ma szans na rozbudowane testy? Nie 
martwmy się. Kupmy mikrofon porządnej firmy, najlepszy 
na jaki nas stać. Czasem nawet 400 zł wystarczy. A potem 
przyłóżmy się do nagrań. Zróbmy je porządnie, a ogniwo 
w postaci mikrofonu nie będzie przeszkodą w uzyskaniu 
dobrych rezultatów.

Piotr Dygasiewicz

>>

Rys. 3. Charakterystyka kierunkowa mikrofonu Aston Microphone Origin.

nadaj ton
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Lekcja 2.  
Ekran startowy

Instalacja programu typu DAW wraz  
z polskim pakietem językowym przebiegła 

pomyślnie, program jest uruchomiony.  
Radzimy, jak w pełni skonfigurować program 

przed przystąpieniem do pracy

PreSonus Studio One 3

Zacznijmy od ekranu startowego PreSonus Studio One 3 
(SO3) i omówmy sobie znaczenie poszczególnych blo-
ków. Domyślnie otwierana strona Start (ryc. 1) pozwala 
zarządzać dokumentami, skonfigurować urządzenia 
lub profil artysty oraz przeglądać newsy, samouczki  
i przykłady. W profilu artysty możemy określić meta-
dane używane w tagach naszych utworów, włączając  
w to awatara (aby dodać obraz, wystarczy go przeciągnąć 
z dowolnej lokalizacji na komputerze), pseudonim arty-
styczny, gatunek wykonywanej muzyki oraz adres strony 
www. Bardzo ciekawą opcją jest integracja SO3 z serwi-
sem Sound Cloud. Bezpośrednio z poziomu programu 
możemy wysyłać do niego swoje utwory, zarządzać pli-
kami audio, jak również śledzić statystyki naszego profi-
lu (odtworzenia, polubienia itp.). W górnej części strony 
Start dostępne są trzy pola: Utwórz nowy utwór, Utwórz 
nowy projekt i Otwórz istniejący dokument. Utwór jest 
miejscem, gdzie możemy nagrywać, edytować i aranżo-
wać dowolną liczbę ścieżek audio oraz instrumentów, 
korzystając z dowolnej liczby wewnętrznych i zewnętrz-
nych efektów oraz wirtualnych instrumentów VST/AU. 
Projekt to miejsce, gdzie aranżuje się i miksuje wiele 
utworów w osi czasu (Mastering). Tutaj możemy nagrać 
materiał w standardzie Red Book (płyta CD), utworzyć 
albumy mp3 oraz dyski i obrazy w standardzie DDP. Wy-
bierając Otwórz istniejący dokument, przejdziemy do 
lokalizacji uprzednio zapisanych materiałów. 

Tajniki ustawiania latencji
W dolnej części ekranu startowego znajduje się pole, pozwa-
lające na konfigurację urządzeń peryferyjnych, czyli naszych 
interfejsów audio, klawiatur MIDI i wszelkich urządzeń zdal-
nych. Opcja Sprawdź aktualizację pozwala zaktualizować 
legalną kopię oprogramowania do najnowszej wersji.

Wykrywanie i konfiguracja karty dźwiękowej od-
bywa się w SO3 automatycznie. Aby wybrać inne urzą-
dzenie, klikamy Skonfiguruj urządzenie audio (ryc. 2)  
i wskazujemy z rozwijanej listy Urządzenia audio kartę,  

z którą pracujesz w danej 
chwili. Dla wybranej karty 
możliwe jest ustawienie 
wielkości bufora w samplach, 
precyzji operacji (32/64 bi-
ty), a także aktywacja pracy 
wieloprocesowej oraz wybór 
używanych rdzeni procesora. 
Najważniejsze ustawienia 
dotyczą bufora. Zależność 
jest prosta: im mniejszy 
bufor, tym mniejsza latencja 
(opóźnienie), ale większe ob-
ciążenie centralnej jednostki 
naszego komputera (CPU). 
Większy bufor to większe 
opóźnienie, ale i gwarancja 
efektywnego ruchu danych. 

Jeśli tylko odtwarzamy wcześniej nagrane ścieżki i nie na-
grywamy wejść na żywo, latencja wejściowa i wyjściowa 
(czas potrzebny na wejście i wyjście audio z komputera) 
nie ma większego znaczenia. Dlatego podczas zgrywania 
miksu zwiększamy rozmiar bloku bufora, aby dać więcej 
czasu na obróbkę sygnału przed usłyszeniem audio. Dzię-
ki temu możemy użyć więcej wtyczek. Jeśli komputer ma 
wiele procesorów lub rdzeni, opcja Tryb wieloprocesowy 
zostanie domyślnie zaznaczona. Jeśli nie odczuwamy pro-
blemów z wydajnością, pozostawmy ustawienia domyśl-
ne. W dolnej części okna konfiguracji audio sprawdzimy 
informacje dotyczące wejściowej i wyjściowej latencji, czę-
stotliwości próbkowania i rozdzielczości. 1. Ekran startowy.

2. Ekran konfiguracji urządzenia audio.
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Lekcja 2.  
Ekran startowy

Instalacja programu typu DAW wraz  
z polskim pakietem językowym przebiegła 

pomyślnie, program jest uruchomiony.  
Radzimy, jak w pełni skonfigurować program 

przed przystąpieniem do pracy

PreSonus Studio One 3

Zacznijmy od ekranu startowego PreSonus Studio One 3 
(SO3) i omówmy sobie znaczenie poszczególnych blo-
ków. Domyślnie otwierana strona Start (ryc. 1) pozwala 
zarządzać dokumentami, skonfigurować urządzenia 
lub profil artysty oraz przeglądać newsy, samouczki  
i przykłady. W profilu artysty możemy określić meta-
dane używane w tagach naszych utworów, włączając  
w to awatara (aby dodać obraz, wystarczy go przeciągnąć 
z dowolnej lokalizacji na komputerze), pseudonim arty-
styczny, gatunek wykonywanej muzyki oraz adres strony 
www. Bardzo ciekawą opcją jest integracja SO3 z serwi-
sem Sound Cloud. Bezpośrednio z poziomu programu 
możemy wysyłać do niego swoje utwory, zarządzać pli-
kami audio, jak również śledzić statystyki naszego profi-
lu (odtworzenia, polubienia itp.). W górnej części strony 
Start dostępne są trzy pola: Utwórz nowy utwór, Utwórz 
nowy projekt i Otwórz istniejący dokument. Utwór jest 
miejscem, gdzie możemy nagrywać, edytować i aranżo-
wać dowolną liczbę ścieżek audio oraz instrumentów, 
korzystając z dowolnej liczby wewnętrznych i zewnętrz-
nych efektów oraz wirtualnych instrumentów VST/AU. 
Projekt to miejsce, gdzie aranżuje się i miksuje wiele 
utworów w osi czasu (Mastering). Tutaj możemy nagrać 
materiał w standardzie Red Book (płyta CD), utworzyć 
albumy mp3 oraz dyski i obrazy w standardzie DDP. Wy-
bierając Otwórz istniejący dokument, przejdziemy do 
lokalizacji uprzednio zapisanych materiałów. 

Tajniki ustawiania latencji
W dolnej części ekranu startowego znajduje się pole, pozwa-
lające na konfigurację urządzeń peryferyjnych, czyli naszych 
interfejsów audio, klawiatur MIDI i wszelkich urządzeń zdal-
nych. Opcja Sprawdź aktualizację pozwala zaktualizować 
legalną kopię oprogramowania do najnowszej wersji.

Wykrywanie i konfiguracja karty dźwiękowej od-
bywa się w SO3 automatycznie. Aby wybrać inne urzą-
dzenie, klikamy Skonfiguruj urządzenie audio (ryc. 2)  
i wskazujemy z rozwijanej listy Urządzenia audio kartę,  

z którą pracujesz w danej 
chwili. Dla wybranej karty 
możliwe jest ustawienie 
wielkości bufora w samplach, 
precyzji operacji (32/64 bi-
ty), a także aktywacja pracy 
wieloprocesowej oraz wybór 
używanych rdzeni procesora. 
Najważniejsze ustawienia 
dotyczą bufora. Zależność 
jest prosta: im mniejszy 
bufor, tym mniejsza latencja 
(opóźnienie), ale większe ob-
ciążenie centralnej jednostki 
naszego komputera (CPU). 
Większy bufor to większe 
opóźnienie, ale i gwarancja 
efektywnego ruchu danych. 

Jeśli tylko odtwarzamy wcześniej nagrane ścieżki i nie na-
grywamy wejść na żywo, latencja wejściowa i wyjściowa 
(czas potrzebny na wejście i wyjście audio z komputera) 
nie ma większego znaczenia. Dlatego podczas zgrywania 
miksu zwiększamy rozmiar bloku bufora, aby dać więcej 
czasu na obróbkę sygnału przed usłyszeniem audio. Dzię-
ki temu możemy użyć więcej wtyczek. Jeśli komputer ma 
wiele procesorów lub rdzeni, opcja Tryb wieloprocesowy 
zostanie domyślnie zaznaczona. Jeśli nie odczuwamy pro-
blemów z wydajnością, pozostawmy ustawienia domyśl-
ne. W dolnej części okna konfiguracji audio sprawdzimy 
informacje dotyczące wejściowej i wyjściowej latencji, czę-
stotliwości próbkowania i rozdzielczości. 1. Ekran startowy.

2. Ekran konfiguracji urządzenia audio.
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Skróty najpopularniejszych DAW-ów
Czas na pozostałe zakładki z górnej belki panelu 
Opcje. W zakładce Ogólne możemy wybrać, czy SO3 
po uruchomieniu będzie otwierał nowy bądź domyślny 
utwór/projekt. Niżej wybierzemy sobie język (jęz. pol-
ski pobierany jest poprzez serwer Exchange) oraz akty-
wujemy tryb wysokiej rozdzielczości.

Pozostając w panelu Opcji ogólnych, zakładka Wy-
gląd umożliwia nam dostosowanie wyświetlania inter-
fejsu użytkownika SO3 (ryc. 3), co jest nie bez znaczenia 
w przypadku wielogodzinnej pracy nad sesjami. Opcje 
odcienia tła, jego nasycenia, luminancji i kontrastu 
mogą być zapisywane i przywoływane podczas pracy  
z różnymi monitorami i w różnych warunkach oświetle-
nia pomieszczenia (zapisz/wczytaj zestaw). Zakładka 
Klawisze skrótów pozwala wyszukać i zmienić skróty 
klawiszowe przypisane do poszczególnych akcji SO3. 
Korzystanie ze skrótów znacząco przyśpiesza i uspraw-
nia pracę z oprogramowaniem, dlatego warto poświęcić 
tej sekcji chwilę. Użytkownicy, którzy korzystali wcze-
śniej z sekwencerów innych producentów, ucieszą się 
opcji zmiany Schematu mapowania klawiatury. Do 
wyboru mamy mapy klawiatur najpopularniejszych 
programów typu DAW: Pro Tools, Cubase i Logic (ryc. 4),  
które dodatkowo możemy modyfikować według  

własnych potrzeb. Ostatnia zakładka, Sieć, służy kon-
figuracji współpracy SO3 z aplikacjami sieciowymi lub 
kontrolerami dotykowymi.

Kolejny panel to Lokalizacje i wiąże się z zarządza-
niem zawartością całego SO3. Dowolna zawartość, 
którą utworzyliśmy w SO3, jest automatycznie zapi-
sywana w określonej przez nas lokalizacji. Podczas 
tworzenia nowego utworu lub projektu domyślną lo-
kalizacją zapisu jest folder danych użytkownika (User 
data). Możemy też zaznaczyć opcję autozapisu, co 
będzie skutkowało automatycznym zapisywaniem 
otwartego dokumentu w określonym czasie (ryc. 5). 
Zaznaczenie samej opcji oraz ustawienie możliwie 
krótkiego czasu autozapisu pozwoli nam zachować 
pogodę ducha nawet w wyjątkowo niesprzyjających 

okolicznościach. Wszystkie obsługiwa-
ne rozszerzenia plików są widoczne na 
liście w zakładce Typy plików. W SO3 
znajdziemy skonfigurowane pakiety pę-
tli i sampli. Karta Sound Sety umożliwia 
szybki dostęp do tej treści, uzupełniony  
o informacje na temat dostawcy. Za-
kładki Biblioteka instrumentów oraz 
Lokalizacja wtyczek wskazują lokaliza-
cje zawartości brzmieniowej programu 
oraz instrumentów wirtualnych. Przy 
pierwszym uruchomieniu SO3 większość 
wtyczek zostanie automatycznie wykry-
ta i będzie gotowa do natychmiastowe-
go użycia. Jeśli mimo to nie znajdujemy 
niektórych plug-inów, brakujące pozy-
cje możemy dodać z poziomu zakładki  3. Ustawianie wyglądu programu. 4. Wybór schematu mapowania klawiszy skrótów.

Lokalizacja  wtyczek. Niedziałające wtyczki (brak po-
prawnej autoryzacji lub brak klucza iLok) SO3 umieści na 
czarnej liście i będzie je ignorował. Aby zresetować czar-
ną listę i wymusić na programie ponownie przeskanowa-
nie brakujących wtyczek, klikamy opcję Resetuj czarną 
listę (ryc. 6) widoczną w zakładce Wtyczki VST panelu 
Lokalizacje.

Patryk Korzonkowski

5. Ustawianie ścieżki zapisu i automatycznej. 6. Resetowanie czarnej listy na ekranie wtyczek VST.
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Budujemy multiefekt
Plug-iny są wspaniałe i w ogóle, ale najczęściej robią jedną rzecz na raz.  
A gdyby tak zbudować sobie własny efekt składający się z innych efektów?

nagraj muzęPreSonus Studio One 3

Dawno, dawno temu była sobie taka grupa produk-
tów zwanych Multi FX. Składały się one z metalowej 
skrzynki, małego wyświetlacza i całej gamy wewnętrz-
nych efektów takich jak Reverb, Delay, Chorus, Flanger, 
Distortion itd. Po przebrnięciu przez gąszcz ustawień 
użytkownik mógł zapisać sobie własny unikatowy 
efekt, składający się na przykład z echa i pogłosu lekko 
okraszonego chorusem. 

Moja droga… sygnału
Nie wiedzieć czemu w świecie plug-inów nie ma już tak 
fajnie. Zazwyczaj mamy do dyspozycji np. oddzielną 
wtyczkę pogłosową, oddzielny Delay itd. Poza tym plug
-iny można „wstawić” tylko na dwa sposoby: poprzez In-
sert (bezpośrednio na obrabianej ścieżce) lub jako Send 
(na wysyłce). Ale gdybyśmy chcieli poszaleć z krosowa-
niem, jest to bardzo trudne, a czasem niemożliwe.

Ale oto mamy nową wspaniałą funkcję w Studio 
One 3, która umożliwi nam stworzenie niemal każdego 
efektu nawet z podstawowych wtyczek dostarczanych 
wraz z programem. W polskiej wersji językowej zwie się 
ona Droga sygnału, ale zacznijmy od początku.

Otwieramy nową sesję i ładujemy dowolną prób-
kę. W naszym przykładzie jest to krótka fraza gitaro-
wa wzięta z fabrycznej biblioteki Studio One (rys. 1). 
Gitara jak gitara.

Aby ją nieco ożywić, wrzucamy na jej ścieżkę efekt 
Analog Delay. Ustawiamy kilka parametrów i gitarka 
nabiera życia (rys. 2).

Teraz należy uważać. W oknie plug-inu znajduje-
my ikonkę Droga sygnału – jest na samej górze, druga 
z lewej i wygląda jak fragment prezentacji w Power 
Poincie. Kliknijmy na nią i zobaczymy to, co widać na 
rys. 3. Właśnie zaczęliśmy budować multiefekt.

Dodajmy trochę pogłosu. Przechodzimy do za-
kładki Efekty i wybieramy sobie jakiś Reverb. Ale nie 
wrzucajmy go prosto na ścieżkę, tylko do okna plug- 
-inu tuż pod ikonką pokazującą nasz wcześniejszy 
efekt, czyli Analog Delay. Jeśli się postaramy, to okno 
plug-inu będzie wyglądało jak na rys. 4. Mamy teraz 
dwa efekty: Delay i Reverb połączone szeregowo.

Podział częstotliwości
Powyżej pola roboczego znajdujemy ikonkę dłoni z opi-
sem Splitter. To właśnie dzięki temu niepozornemu ele-
mentowi będzie jeszcze ciekawej. Przenosimy go na obszar 

roboczy i oczom naszym powinien ukazać się układ jak na 
rys. 5. Obecnie sygnał (dźwięk gitary) jest rozdzielany na 
dwa kanały, czyli nasze efekty działają w trybie równole-
głym. Splitter ma bardzo ciekawą funkcję: może dzielić 
sygnał jak rozgałęziacz, ale może też dzielić go według 
kanałów (lewy, prawy) lub częstotliwości. Klikamy raz na 
ikonkę Splittera, a po lewej stronie wybierzemy tryb jego 
pracy. Dokonał podziału w okolicach 120 Hz. Przenosimy 
Delay na prawą stronę, nad Reverb, a na lewą stronę wrzu-
camy wtyczkę Binaural Pan. Wszystko zrobimy metodą 
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„przeciągnij-i-upuść”. Binaural Pan ustawiamy na presecie Make Mono. Dzięki 
temu niskie częstotliwości gitary będą zmonofonizowane, a wyższe (powyżej 
122 Hz) zostaną poddane naszym dwóm efektom. Patrz rys. 6.

Już chyba wiadomo, dokąd to wszystko zmierza. W ramach jednej instan-
cji plug-inu możemy tworzyć dowolnie rozbudowane efekty. Łączyć, krosować, 
dzielić na częstotliwości, rozstawiać po kanałach. Wszystko w ramach jedne-
go unikatowego plug-inu! Oczywiście możemy go na końcu zapisać i używać, 
kiedy tylko będziemy chcieli, bez konieczności budowania struktury od nowa. 

Na rys. 7 znajduje się układ, który zbudowaliśmy. Użyliśmy drugiego 
Splittera, który podzielił podzielony wcześniej sygnał na dwa (wg częstotli-
wości) i zaaplikował silny filtr, i flanger dla wąskiego zakresu częstotliwości 
(122–558 Hz), i doprawił wszystko bardzo eleganckim Delayem. Dzięki temu 
stworzyliśmy trzy równoległe kanały:
 Najniższe częstotliwości (poniżej 122 Hz) zostały zmonofonizowane. 
   Możemy je też na przykład skompresować.
 Zakres 122–558 Hz został przefiltrowany, zmodulowany 
   i poddany efektowi Delay.
 Zakres powyżej 558 Hz to Delay + Reverb. 
Całość brzmi bardzo interesująco.
A teraz wyobraźmy sobie, że możemy tak poszaleć z bębnami, padami, 

smyczkami, wokalami… 
Byłbym zapomniał. Tak samo możemy potraktować instrumenty wirtu-

alne, tworząc multiinstrumenty! Ale o tym w innym odcinku. Choć pewnie 
nie wytrzymasz, Drogi Czytelniku, i sprawdzisz to sam.

Piotr Dygasiewicz
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Nigdy nie słyszałeś swojej muzyki 
w takim wydaniu

SYSTEM MONITORÓW

Dystrybuowany przez Audiostację
www.audiostacja.pl/munrosonic
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Latencja zdemaskowana
Jest podstępna, może pojawić się znienacka i bywa bardzo szkodliwa.  
Skąd się bierze i jak ją zwalczać – przestawiamy całą prawdę

Każdy entuzjasta komputerowych nagrań wokalno-in-
strumentalnych prędzej czy później, chcąc czy nie chcąc, 
zetknie ze słowem latencja (ang. latency). To termin, 
który przewija się w niemal każdej publikacji branżowej 
traktującej o świecie cyfrowej rejestracji audio, równie 
często słyszymy z ust sprzedawcy w kontekście wybo-
ru odpowiedniej karty audio. Specjaliści od marketingu 
prześcigają się w wymyślaniu coraz bardziej chwytliwych 
haseł związanych ze zjawiskiem latencji, zaczynając od 
„ultra low latency” przez „near-zero latency”, a kończąc 
na „true-zero latency” (sic!). Sprawdźmy więc, co fak-
tycznie kryje się za słowem, wokół którego zdążyło na-
rosnąć wiele mitów i niedomówień.

Czym zatem jest latencja? To opóźnienie, które 
określa czas, jaki upłynął od momentu wejścia sygna-
łu do urządzenia lub systemu do jego pojawienia się na 
wyjściu. Typowy przykład opóźnienia sygnału (laten-
cji) obejmuje środowisko programu sekwencerowego,  
w którym uruchomiliśmy syntezator wirtualny, a dźwięki 
wyzwalamy klawiaturą MIDI. Czas, który mija od mo-
mentu naciśnięcia klawisza do momentu wygenerowa-
nia dźwięku, jest potrzebny systemowi na przetworzenie 
danych. Czas ten może być akceptowalny i wynosić kilka 
milisekund (1 ms = jedna tysięczna sekundy) lub w skraj-
nych przypadkach na tyle długi (kilkadziesiąt milisekund 
i więcej), by całkowicie zniweczyć nasze próby gry na 
żywo. Kolejny przykład to próba nagrania sygnału gitary  
z włączoną funkcją programowego monitoringu. Ponow-
nie: jeśli opóźnienie sygnału pojawiające się w odsłuchu 
lub słuchawkach jest zbyt duże, skutecznie wybije nas 
z rytmicznej gry na instrumencie. Latencja oznacza więc 
zsumowany czas, podczas którego sygnał podróżuje od 
wejścia analogowego na naszej karcie poprzez konwer-
tery analogowo-cyfrowe do oprogramowania muzyczne-
go DAW. Następnie z powrotem do interfejsu i poprzez 
konwertery cyfrowo-analogowe do fizycznych wyjść kar-
ty. Na każdym z wyżej wymienionych etapów będzie po-
jawiało się opóźnienie determinowane konstrukcją samej 
karty, ale przede wszystkim sposobem organizacji prze-
pływu danych wewnątrz komputera. Prześledźmy sobie 
dokładnie wędrówkę sygnału i sprawdźmy, gdzie – jeśli  
w ogóle – mamy wpływ na minimalizowanie latencji. 

Konwersja A/C i C/A
Nadrzędnym celem realizowanym przez nasz interfejs au-
dio jest wprowadzanie i wyprowadzanie dźwięku z kom-
putera. Analogowy sygnał podawany na wejście karty  
(z mikrofonu czy gitary) dzięki przetwornikom analogo-
wo-cyfrowym zamieniany jest na postać cyfrową, czyli 
ciąg zer i jedynek korespondujących z konkretnymi war-
tościami napięcia elektrycznego. Zdigitalizowany w ten 
sposób dźwięk może być przechowywany na dysku twar-
dym komputera i przetwarzany za pomocą procesora sy-
gnałów dźwiękowych DSP (ang. digital signal processing). 

W procesie odwrotnym przetworniki C/A zamieniają 
sygnał z postaci binarnej na serię impulsów elektrycz-
nych o zmiennym napięciu, czyli dźwięk słyszany w słu-
chawkach lub monitorach. Mimo że mamy do czynienia 
z bardzo złożonymi procesami, obustronna konwersja 
zajmuje średnio od 0,2 do 1,5 milisekundy. Nasz wpływ 
na latencję samych przetworników ogranicza się do wy-
brania urządzeń renomowanych producentów, którzy 
gwarantują najwyższą jakość konwerterów.

Bufor ma znaczenie 
Z „tłumaczeniem” dźwięku z postaci analogowej na po-
stać cyfrową i odwrotnie nierozerwalnie związane są pro-
cesy zachodzące w buforze karty. Bufor to mała, najczę-
ściej kilkubajtowa wydzielona pamięć RAM, która tym-
czasowo przechowuje zdigitalizowane próbki dźwięku  
w drodze do komputera (podczas nagrywania) i z kom-
putera (podczas odtwarzania). Wielkość bufora wyraża-
na jest w samplach (ang. samples), czyli najmniejszych 
częściach dźwięku w postaci cyfrowej, które jednorazowo 
przekazywane są z interfejsu do programu DAW i z powro-
tem. Większy bufor, to większa liczba próbek, które mogą 
się w nim znaleźć, i gwarancja efektywnego ruchu danych. 
Z drugiej strony większy bufor powoduje wydłużenie cza-
su oczekiwania na odtworzenie dźwięku. Z kolei mniejszy 

bufor to mniejsza latencja, ale więk-
sze ryzyko utraty płynności przepły-
wu danych objawiającej się charak-
terystycznymi zacięciami i trzaskami 
podczas odtwarzania sesji. 

Znalezienie złotego środka, czyli 
odpowiedniej wielkości bufora, jest 
zawsze kompromisem między ak-
ceptowalną latencją a zadowalającą 
wydajnością komputera. Powodze-
nie tej misji to wypadkowa bardzo 
dobrze napisanych sterowników kar-
ty (o czym za chwilę), bardzo dobrego 

Parametry, które określają dokładność konwersji w jedną i drugą stronę, 

to częstotliwość próbkowania (wyrażana w hercach) oraz rozdzielczość bitowa 

(wyrażana w bitach). Za przykład niech posłuży nam rejestracja płyty CD, która odbywa 

się z próbkowaniem 44,1 kHz oraz 16-bitową rozdzielczością. W cyfrowej teorii dźwięku 

oznacza to, że z sygnału analogowego w trakcie konwersji pobierana jest próbka jego 

wartości 44 100 razy na sekundę (próbkowanie), a wartość każdej próbki zapisana 

jest za pomocą liczby. Im więcej bitów (zer i jedynek), tym dokładniejsze 

odwzorowanie naszej fali dźwiękowej. Większa częstotliwość próbkowania i większa 

rozdzielczość to gwarancja uzyskania lepszego brzmienia, ale również znacznego 

obciążenia procesora głównego komputera (CPU), co spowalnia jego pracę 

i tym samym wpływa na wydajność całego systemu.

Jakość dźwięku
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Latencja zdemaskowana
Jest podstępna, może pojawić się znienacka i bywa bardzo szkodliwa.  
Skąd się bierze i jak ją zwalczać – przestawiamy całą prawdę

Każdy entuzjasta komputerowych nagrań wokalno-in-
strumentalnych prędzej czy później, chcąc czy nie chcąc, 
zetknie ze słowem latencja (ang. latency). To termin, 
który przewija się w niemal każdej publikacji branżowej 
traktującej o świecie cyfrowej rejestracji audio, równie 
często słyszymy z ust sprzedawcy w kontekście wybo-
ru odpowiedniej karty audio. Specjaliści od marketingu 
prześcigają się w wymyślaniu coraz bardziej chwytliwych 
haseł związanych ze zjawiskiem latencji, zaczynając od 
„ultra low latency” przez „near-zero latency”, a kończąc 
na „true-zero latency” (sic!). Sprawdźmy więc, co fak-
tycznie kryje się za słowem, wokół którego zdążyło na-
rosnąć wiele mitów i niedomówień.

Czym zatem jest latencja? To opóźnienie, które 
określa czas, jaki upłynął od momentu wejścia sygna-
łu do urządzenia lub systemu do jego pojawienia się na 
wyjściu. Typowy przykład opóźnienia sygnału (laten-
cji) obejmuje środowisko programu sekwencerowego,  
w którym uruchomiliśmy syntezator wirtualny, a dźwięki 
wyzwalamy klawiaturą MIDI. Czas, który mija od mo-
mentu naciśnięcia klawisza do momentu wygenerowa-
nia dźwięku, jest potrzebny systemowi na przetworzenie 
danych. Czas ten może być akceptowalny i wynosić kilka 
milisekund (1 ms = jedna tysięczna sekundy) lub w skraj-
nych przypadkach na tyle długi (kilkadziesiąt milisekund 
i więcej), by całkowicie zniweczyć nasze próby gry na 
żywo. Kolejny przykład to próba nagrania sygnału gitary  
z włączoną funkcją programowego monitoringu. Ponow-
nie: jeśli opóźnienie sygnału pojawiające się w odsłuchu 
lub słuchawkach jest zbyt duże, skutecznie wybije nas 
z rytmicznej gry na instrumencie. Latencja oznacza więc 
zsumowany czas, podczas którego sygnał podróżuje od 
wejścia analogowego na naszej karcie poprzez konwer-
tery analogowo-cyfrowe do oprogramowania muzyczne-
go DAW. Następnie z powrotem do interfejsu i poprzez 
konwertery cyfrowo-analogowe do fizycznych wyjść kar-
ty. Na każdym z wyżej wymienionych etapów będzie po-
jawiało się opóźnienie determinowane konstrukcją samej 
karty, ale przede wszystkim sposobem organizacji prze-
pływu danych wewnątrz komputera. Prześledźmy sobie 
dokładnie wędrówkę sygnału i sprawdźmy, gdzie – jeśli  
w ogóle – mamy wpływ na minimalizowanie latencji. 

Konwersja A/C i C/A
Nadrzędnym celem realizowanym przez nasz interfejs au-
dio jest wprowadzanie i wyprowadzanie dźwięku z kom-
putera. Analogowy sygnał podawany na wejście karty  
(z mikrofonu czy gitary) dzięki przetwornikom analogo-
wo-cyfrowym zamieniany jest na postać cyfrową, czyli 
ciąg zer i jedynek korespondujących z konkretnymi war-
tościami napięcia elektrycznego. Zdigitalizowany w ten 
sposób dźwięk może być przechowywany na dysku twar-
dym komputera i przetwarzany za pomocą procesora sy-
gnałów dźwiękowych DSP (ang. digital signal processing). 

W procesie odwrotnym przetworniki C/A zamieniają 
sygnał z postaci binarnej na serię impulsów elektrycz-
nych o zmiennym napięciu, czyli dźwięk słyszany w słu-
chawkach lub monitorach. Mimo że mamy do czynienia 
z bardzo złożonymi procesami, obustronna konwersja 
zajmuje średnio od 0,2 do 1,5 milisekundy. Nasz wpływ 
na latencję samych przetworników ogranicza się do wy-
brania urządzeń renomowanych producentów, którzy 
gwarantują najwyższą jakość konwerterów.

Bufor ma znaczenie 
Z „tłumaczeniem” dźwięku z postaci analogowej na po-
stać cyfrową i odwrotnie nierozerwalnie związane są pro-
cesy zachodzące w buforze karty. Bufor to mała, najczę-
ściej kilkubajtowa wydzielona pamięć RAM, która tym-
czasowo przechowuje zdigitalizowane próbki dźwięku  
w drodze do komputera (podczas nagrywania) i z kom-
putera (podczas odtwarzania). Wielkość bufora wyraża-
na jest w samplach (ang. samples), czyli najmniejszych 
częściach dźwięku w postaci cyfrowej, które jednorazowo 
przekazywane są z interfejsu do programu DAW i z powro-
tem. Większy bufor, to większa liczba próbek, które mogą 
się w nim znaleźć, i gwarancja efektywnego ruchu danych. 
Z drugiej strony większy bufor powoduje wydłużenie cza-
su oczekiwania na odtworzenie dźwięku. Z kolei mniejszy 

bufor to mniejsza latencja, ale więk-
sze ryzyko utraty płynności przepły-
wu danych objawiającej się charak-
terystycznymi zacięciami i trzaskami 
podczas odtwarzania sesji. 

Znalezienie złotego środka, czyli 
odpowiedniej wielkości bufora, jest 
zawsze kompromisem między ak-
ceptowalną latencją a zadowalającą 
wydajnością komputera. Powodze-
nie tej misji to wypadkowa bardzo 
dobrze napisanych sterowników kar-
ty (o czym za chwilę), bardzo dobrego 
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to częstotliwość próbkowania (wyrażana w hercach) oraz rozdzielczość bitowa 

(wyrażana w bitach). Za przykład niech posłuży nam rejestracja płyty CD, która odbywa 

się z próbkowaniem 44,1 kHz oraz 16-bitową rozdzielczością. W cyfrowej teorii dźwięku 

oznacza to, że z sygnału analogowego w trakcie konwersji pobierana jest próbka jego 

wartości 44 100 razy na sekundę (próbkowanie), a wartość każdej próbki zapisana 

jest za pomocą liczby. Im więcej bitów (zer i jedynek), tym dokładniejsze 

odwzorowanie naszej fali dźwiękowej. Większa częstotliwość próbkowania i większa 

rozdzielczość to gwarancja uzyskania lepszego brzmienia, ale również znacznego 

obciążenia procesora głównego komputera (CPU), co spowalnia jego pracę 

i tym samym wpływa na wydajność całego systemu.
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oprogramowania i jeszcze lepszej konstrukcji samej karty. W naszych rozwa-
żaniach nie sposób pominąć roli, jaką odgrywa wydajność centralnej jednostki 
(CPU) naszego komputera. Zależność jest prosta: im szybszy procesor, tym 
niższa latencja i mniej powodów do zmartwień. 

Sterownik (driver)
Sterownik to program obsługujący komunikację między naszą kartą a apli-
kacją audio w  komputerze. Obecnie najpopularniejszym sposobem dostępu 
do interfejsu w większości cyfrowych stacji roboczych DAW jest driver ASIO, 
zaprojektowany przez firmę Steinberg. Technologia ASIO (ang. Audio Stream 
Input/Output – strumieniowe wejście/wyjście audio) pozwala na zarządzanie 
parametrami sygnałów i urządzeń, umożliwiając użytkownikowi synchro-
nizację audio, MIDI oraz wybór wielkości bufora, częstotliwości próbkowania  
i rozdzielczości bitowej. Dzięki temu mamy kontrolę nad całym systemem na-
grywająco-odtwarzającym, zyskujemy wysoką jakość dźwięku oraz kluczową 
z naszej perspektywy niższą wartość opóźnienia (sięgającą kilku milisekund). 
Przyjrzyjmy się zatem bliżej parametrom widocznym w oknie sterownika. Je-
śli nagrywamy z częstotliwością próbkowania 44,1 kHz i ustawimy wielkość 
bufora audio na poziomie 512 sampli, łączne opóźnienie całego toru audio wy-
niesie 23 ms – składa się na nie latencja wejścia 11,5 ms oraz latencja wyjścia, 
kolejne 11,5 ms. Jeśli dodamy do tego latencję samych przetworników, opóź-
nienie wzrośnie do 25 ms. Zdecydowanie za dużo. Podczas nagrywania wokalu  
w słuchawkach usłyszymy wtedy sygnał z opóźnieniem przywodzącym na myśl 
efekt typu slap echo. Zmniejszmy bufor do poziomu 128 sampli. Ten zabieg jest 
szczególnie wskazany podczas nagrań gitary z symulacją wzmacniacza. W tym 
przypadku uzyskamy łączne opóźnienie 5,8 ms. Dodając opóźnienie samych 
konwerterów, otrzymujemy wartość 7,8 ms (chcąc otrzymać opóźnienie w milise-
kundach, należy wybraną wartość opóźnienia w samplach pomnożyć przez dwa, 
następnie podzielić przez częstotliwość próbkowania: 128*2 / 44,1 = 0,0058, czyli 
5,8 ms). Jest dobrze! Ale to tylko jedna strona medalu. 

Tajemnicze opóźnienie
Zgodnie z powyższym przykładem kiedy wybieramy wiel-
kość bufora nagrywania i odtwarzania ASIO 128 sampli  
w programie DAW lub panelu kontrolnym Windows, teo-
retycznie suma opóźnienia powinna wynieść 256 sampli. 
Rzeczywistość pokazuje coś innego: mamy kontrolę tylko 
nad latencją wejściową, czyli czasem potrzebnym naszej 
solówce gitarowej na dotarcie do DAW-a. W niektórych 
przypadkach samo opóźnienie bufora wyjścia może 
wzrosnąć do 256 sampli, co oznacza dodatkowe 2,9 ms 
opóźnienia przy zachowanej częstotliwości próbkowa-
nia 44,1 kHz.

Skąd ta różnica? Otóż oprócz latencji wynikającej  
z pracy całego systemu, czyli wielkości bufora (ustawiane-
go w opcjach oprogramowania audio), oraz opóźnienia de-
terminowanego przez same przetworniki występuje jesz-
cze opóźnienie wprowadzane przez sam interfejs po stro-
nie odtwarzania. Rezydentny bufor bezpieczeństwa, bo  
o nim mowa, jest niezbędny w przypadku transmisji audio 
z niskim poziomem latencji i występuje we wszystkich in-
terfejsach audio FireWire czy USB. W przypadku karty RME 
FireFace UCX opóźnienie występujące po stronie buforu 
bezpieczeństwa magistrali USB i FireWire nie jest duże 
i wynosi odpowiednio 32 i 64 sample w Windows lub 32 
sample dla obu formatów złącz w OS X. W przypadku sys-
temu operacyjnego OS X dodatkowo mamy do czynienia  
z buforem bezpieczeństwa Core Audio, co oznacza kolejne 
16 próbek dla USB i 32 próbki dla szyny FireWire. Należy do-
dać, że RME jest tutaj chlubnym wyjątkiem. Zdecydowana 
większość producentów skwapliwie pomija występowanie 

dodatkowych buforów stoso-
wanych przy przenoszeniu da-
nych między dwoma systema-
mi. Choć w większości sytuacji 
nie mają one wpływu na kom-
fort naszej pracy, warto zdawać 
sobie sprawę z ich istnienia, 
zwłaszcza jeśli słyszymy o re-
alizowanym cyfrowo monitorin-
gu z zerową latencją. 

Trudno jednoznacznie 
udzielić odpowiedzi na pyta-
nie o poziom akceptowalnej 
latencji. 

W zdecydowanej większo-
ści przypadków opóźnienie wy-
noszące  10–15 ms będzie dla 
nas praktycznie niezauważal-
ne i traktowane przez zmysł 
słuchu jako tożsamy sygnał. 
Co więcej, współczesne kom-
putery, zaawansowane inter-
fejsy audio i świetnie napisane 
do nich sterowniki pozwalają 
osiągnąć opóźnienie rzędu 
kilku milisekund, co czyni  
z latencji kwestię pomijalną  
w naszych kalkulacjach. 

Patryk KorzonkowskiDysk 
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Od czasów „Matrixa" świat staje się coraz bardziej wirtualny.  
Co prawda jeszcze nie przenieśliśmy naszych mózgów do świata wirtualnego 

(choć podobno to kwestia najbliższych kilkudziesięciu lat), ale inne aspekty 
naszego życia coraz częściej istnieją tylko w postaci aplikacji i ekranu.  

Podobnie jest z instrumentami muzycznymi.
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Gdy pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku firma 
Steinberg wprowadzała standard VSTi (Virtual Studio 
Technology instrument), mało kto sądził, że kilkanaście 
lat później nie tylko miksowanie, ale również tworzenie 
kompletnych utworów muzycznych będzie od początku 
do końca odbywało się wewnątrz komputera, często bez 
ani jednego „prawdziwego” dźwięku.

Pierworodny grzech naśladownictwa
Przez pewien czas instrumenty wirtualne były uważane 
za gorzej urodzonych braci instrumentów tradycyjnych, 
ale też elektronicznych – budowanych pod postacią sprzę-
tu, z prawdziwą obudową i panelem kontrolnym. Obsługa 
instrumentu za pomocą myszki i przesuwanie wirtual-
nych suwaczków czy kręcenie wirtualnymi gałkami było  
(i dla wielu wciąż jest) całkowitym zaprzeczeniem idei 
interakcji z instrumentem muzycznym. Sytuacji nie po-
prawiali sami producenci, którzy jakby się umówili i pro-
jektowali swoje GUI (Graphic User Interface), czyli panele 
obsługi, na wzór tradycyjnych syntezatorów czy maszyn 
perkusyjnych, włącznie z odwzorowaniem drewnianych 
paneli czy zarysowań na płycie czołowej. Może i było 
to fajne w momencie zakupu plug-inu, ale nie miało nic 
wspólnego z ergonomią, gdy przychodziło do pracy.

Z biegiem lat algorytmy stawały się coraz lepsze, 
komputery szybsze, a pamięć RAM tańsza. Zaczęto 
odchodzić od koszmarnych vintage’owych grafik i zaczę-
to traktować sprzęt wirtualny jako oddzielny gatunek. 
Producenci wyszli z ram tradycji i spojrzeli w przyszłość, 
dając muzykom nowe narzędzia do tworzenia ciekawych 
brzmień lub też odwzorowania brzmień już istniejących, 
ale przy większej swobodzie i mniejszym bólu głowy.

Dzisiaj instrumenty wirtualne tworzą ogromny świat. 
Od najprostszych syntezatorów, przez samplery i maszy-
ny perkusyjne aż do „prawdziwych” gitar, bębnów (wraz 
z bębniarzem) i całych orkiestr – wybór jest przeogromny. 
Do tego powstała cała grupa instrumentów, których ist-
nienie byłoby niemożliwe w naturze. Nowe typy syntezy 
czy modelowania akustycznego, kontrola za pomocą 
„niemożliwych” sekwencerów czy modulacja tak skom-
plikowana, że w każdym prawdziwym modularze zabra-
kłoby kabli – to wszystko możliwe jest w naszym laptopie.

Poznajmy najciekawszych przedstawicieli tego fa-
scynującego świata.

Spectrasonics Omnisphere 2.0 – wielka biblioteka
Jedyny w swoim rodzaju instrument wirtualny na świe-
cie, który ma bibliotekę ponad 10 000 nietuzinkowych 
brzmień. Każdy producent czy muzyk znajdzie w niej 
coś dla siebie. Można go usłyszeć w niezliczonej liczbie 

utworów muzyki pop, szeroko pojętego techno, muzyce 
filmowej, eksperymentalnej, użytkowej i w wielu innych 
gatunkach. 

Potrafi zabrzmieć bardzo przestrzennie, ale jeśli 
jest taka potrzeba, może być suchy, wręcz wychodzący 
z głośnika. Nawet fabryczne presety w Omnisphere 2.0 
są niewiarygodnie inspirujące, a silnik, na którym pracuje 
instrument, pozwala na bardzo zaawansowaną ingeren-
cję w brzmienie. Do tego wbrew pozorom nie ma zbyt 
wielkiego apetytu na procesor komputera, umożliwiając 
pracę nawet na nieco starszych maszynach.

Spectrasonics Trilian – bogactwo basów
Spectrasonics TRILIAN (Total Bass Module) oferuje całą 
gamę brzmień basowych. Zawiera 34 gigabajty precyzyj-
nie  wyselekcjonowanych sampli nagranych z różną arty-
kulacją (staccato, legato, sustain, vibrato, slide up, slide 
down) i przy różnej dynamice. Tak szczegółowo dobrane 
brzmienia umożliwiają stworzenie bardzo skompliko-
wanych aranżacji basowych w prosty, muzyczny spo-
sób. Jest to pierwszy instrument umożliwiający oddanie 

Spectrasonics 
Omnisphere 2.0 
– bogaty zestaw 
najróżniejszych 
instrumentów 
wirtualnych.

Spectrasonics 
Trilian – mnóstwo 
basowych sampli 
nagranych z różną 
artykulacją.

Niematerialne jak dźwięk
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najdrobniejszych niuansów brzmieniowych charak-
terystycznych dla instrumentów basowych. Ciekawe 
ilu producentów muzycznych użyło Triliana zamiast 
prawdziwego basisty do nagrania basówki, nie przy-
znając się do tego.

Spectrasonics Stylus RMX – każdy aspekt rytmu
Jeden z najlepiej przyjętych instrumentów stworzonych 
do produkcji przebiegów rytmicznych. Ma innowacyjną 
funkcję Time Designer, która umożliwia proste mody-
fikowanie loopów perkusyjnych w oryginalny sposób. 
Można dowolnie rozkładać akcenty i zmieniać nawet 
metrum. RMX wyposażono w bibliotekę ponad 7 GB 
sampli, ale można ładować własne loopy, niekoniecznie 
rytmiczne. W instrumencie tym zastosowano opraco-
waną przez firmę Spectrasonics kombinację technologii 
Groove Control z zaawansowanym silnikiem S.A.G.E. 
(Spectrasonics Advanced Groove Engine). Połączenie 
tych dwóch elementów daje niesamowite możliwości 
tworzenia feelingu przy produkcji struktur rytmicznych 
oraz ich kontrolę w czasie rzeczywistym.

Waldorf Nave – nawet mówi
Syntezator Nave, początkowo stworzony z myślą o iPa-
dach, doczekał się wersji na platformy DAW i jest dostęp-
ny w wersjach VST/AU/AAX. Silnik brzmieniowy Nave 
zawiera dwa nowe oscylatory tablicowe o możliwościach 
brzmieniowych daleko wykraczających poza zakres kon-
wencjonalnej syntezy tablicowej. Widmo dźwięku mo-
że być transponowane niezależnie od jego wysokości,  
a tworzone fale mieszczą się w przedziale od idealnie 
okresowych po bardzo hałaśliwe. Teraz łatwo produkuje-
my dźwięki z zaakcentowanymi formantami, dzięki cze-
mu Nave staje się zintegrowanym syntezatorem mowy, 
który mówi i śpiewa! Przejrzyście zaprojektowany interfejs 
graficzny zaprasza zarówno początkujących, jak i zaawan-
sowanych użytkowników do eksperymentów brzmienio-
wych i muzycznych. Tablice fal można tworzyć na podsta-
wie analizy plików audio i syntezy mowy. Ponadto rozciąga-
nie, obracanie i zmienianie w domenie widmowej pozwala 
na oczyszczanie lub zniekształcanie tablic fal. Kilka wido-
ków 3D w trybie pełnoekranowym strony edycji tablic fal 
ułatwia i uatrakcyjnia wizualnie edycję. W zestawie znaj-
dują się wszystkie tablice fal od Microwave, Wave i Blofeld,  
a także nowe, które w dużym stopniu wykorzystują roz-
szerzone możliwości. Poza oscylatorami tablic fal Nave 
oferuje moduł oscylatora z nowym Überwave, który mo-
że pogrubić tworzone brzmienia za pomocą maksymal-
nie ośmiu odstrojonych oscylatorów. Filtr oferuje dobrze 
znane, wyjątkowe brzmienie Waldorfa, działając jako 
filtr dolnoprzepustowy, środkowoprzepustowy lub górno-
przepustowy z nachyleniem 12 dB lub 24 dB. Sekcja Drive 
oferuje rożne charakterystyki i może być umieszczana w 
różnych miejscach ścieżki sygnału: przed/za filtrem lub 
jako dodatkowe przesterowanie przed lub po korekto-
rze – dla tych, którzy preferują bardziej ostre, krzykliwe 
brzmienia. Rozbudowana matryca modulacji i różnorodne 
funkcje sterowania w czasie rzeczywistym tylko czekają 
na animowanie brzmień Nave’a w wybranym kierunku. 
Nave dostarczany jest z ponad 500 presetami cieszących 

się dużym uznaniem sound designerów 
takich jak Richard Devine, Sascha Dikiciy-
an (Sonic Mayhem), Laurence Rapaccioli 
(Arksun), David Boldini (7 Skies) i Fletcher 
Kaufman (Sunsine Audio) i wielu innych.

Toontrack EZkeys – wybór klawiszy
Szwedzka firma Toontrack, kojarzona 
głównie z rewelacyjnymi samplerami 
perkusyjnymi, postanowiła stworzyć 
linię produktów przeznaczoną dla klawi-
szowców. EZkeys to seria instrumentów 
odtwarzających zarejestrowane próbki 
fortepianów z precyzją godną pianisty 
światowej klasy. Programy mogą pra-
cować w środowisku PC i Mac jako sa-
modzielne aplikacje bądź wtyczki Audio 
Unit, VST i RTAS (32/64 bity). Każdy in-
strument EZkeys zawiera to samo opro-
gramowanie o takiej samej funkcjonalno-
ści oraz obszerną podstawową bibliotekę 
plików MIDI. Wersje różnią się od siebie  

Spectrasonics 
Stylus RMX – 
zapewnia 
brzmienia 
perkusyjne wraz 
z łatwą edycją 
loopów.

Waldorf Nave – 
wirtualny 
syntezator, 
który może być 
wykorzystywany 
jako plug-in do 
DAW-ów, potrafi 
nawet mówić.
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indywidualnymi kolekcjami klasycznych brzmień wysoko 
cenionych instrumentów akustycznych i elektrycznych. 
Od brzmień wyśmienitego modelu fortepianu Steinway 
and Sons model D, poprzez próbki pianina Östlind & Al-
mquist, organów kościelnych (Taby Kyrka w Szwecji), aż 
po kultowe pianina elektroniczne Rhodes MkI czy Wu-
rlitzer. Podobnie jak flagowe instrumenty perkusyjne 
(EZdrummer 2, Superior Drummer 2.0) serię EZkeys wy-
posażono w intuicyjny interfejs graficzny użytkownika. 
Rozbudowana sekcja obsługi pętli MIDI pozwala szybko  
i łatwo tworzyć fragmenty bądź całe utwory. EZkeys 
analizuje i oddziela akordy zawarte w plikach MIDI,  
a oparty na kole kwintowym przybornik umożliwia za-
mianę pojedynczych akordów bądź całego utworu bez 
naruszania przy tym warstwy rytmicznej i stylu odtwa-
rzanego materiału. Pliki MIDI można umieszczać me-
todą „przeciągnij-i-upuść" na dostępnej w programie 
ścieżce utworu (song track) lub przeciągać bezpośrednio 
do DAW-a lub na pulpit. Sekcja efektów, jak na potrze-
by barw fortepianowych i pian, jest rozbudowana i za-
wiera pogłosy, symulacje taśmy, efekty modulacyjne  
i zniekształcające. Instrumenty tej serii pozwalają na re-
gulację krzywej Velocity, dzięki której dopasujemy reakcję 
dynamiczną instrumentu do rodzaju klawiatury MIDI lub 
stylu gry. Każdy z instrumentów możemy też odstroić  
w zakresie oktawy, w półtonach i centach. 

Posiadacze jednego instrumentu EZkeys mogą się-
gnąć po kolejną wersję, dostępną dla nich w niższej ce-
nie. Wszystkich bibliotek brzmieniowych EZkeys można 
używać w ramach jednej, tej samej instancji EZkeys.

PreSonus Studio One 3 – imponujące uzupełnienie
Jedną z części najnowszej wersji amerykańskiego DAW-a 
stanowią nowe znakomite instrumenty wirtualne: sam-
pler Presence XT i analogowy syntezator Mai Tai. Pierwszy  
z nich, następca bazującego na próbkach samplera Pre-
sence, dostarczany jest z potężną biblioteką 15 GB brzmień 
oraz zestawem nowych funkcji do kształtowania barw. 
Obejmuje ona nowe instrumenty akustyczne i elektryczne 
(klawisze, basy, gitary, instrumenty dęte blaszane i drew-
niane, smyczki i instrumenty perkusyjne), a także brzmie-
nia syntezatorowe, w tym zestaw firmowany przez twórcę 
brzmień Roba Lee. Nowe funkcje obejmują między innymi 
możliwość zmiany artykulacji czy odczyt z dysku dużych 
próbek. Dla wielu instrumentów przewidziano specjalną 
regulację unikatowych parametrów. Presence XT czyta 
wszystkie oryginalne brzmienia z Presence, akceptuje  

>>

nagraj muzę

również próbki w formatach najpopularniejszych sample-
rów (EXS, Kontakt, Giga i SoundFont). Dodatkowo barwy 
w samplerze zapisywane są w otwartym formacie „multi 
instrument”, co sprawia, że Presence XT jest kompatybilny 
ze wszystkimi bibliotekami brzmień z Bitwiga. 

Mai Tai jest polifonicznym syntezatorem z modelo-
waniem analogowym. Z tej wirtualnej maszyny wydobę-
dziemy dźwięki, jakich nie powstydziłby się prawdziwy 
analog. Rasowe brzmienie zapewniają dwa oscylatory  
z suboscylatorem, generatorem szumu i rozbudowaną 
sekcją modulacji. Do dyspozycji mamy również uniwersal-
ny filtr z pięcioma rodzajami charakterystyk: od klasycznie 
analogowych (typu Moog i Oberheim) do współczesnych 
najwyższej klasy filtrów „zero feedback”. Wyjątkowe 
brzmienia Mai Tai podkreśla procesor Charakter – od sub-
telnej do drastycznej zmiany brzmienia, z unikatowymi 
efektami. Do toru sygnałowego mamy jeszcze do dyspo-
zycji efekt pogłosu i linię opóźniającą. 

Dzięki wirtualnym instrumentom można mieć całą or-
kiestrę symfoniczną bez wynajmowania sali, a każdy mu-
zyk ma szansę poczuć się jak artysta renesansu – zna się  
i zagra na wszystkim. Trzeba tylko uruchomić komputer.

Piotr Dygasiewicz, Patryk Korzonkowski, Konrad Majchrowski

Presence XT – potężna biblioteka brzmień od klawiszy, basów i gitar przez instrumenty 
dęte po smyczki i instrumenty perkusyjne (wchodzi w skład PreSonus Studio One 3). 

Mai Tai – polifoniczny syntezator o analogowym brzmieniu (PreSonus Studio One 3).

Toontrack EZkeys 
– kolejne pakiety 
zawierają kolekcje 
klawiszowych 
instrumentów 
akustycznych 
i elektrycznych.
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Zestaw terenowy

By nagrać coś w terenie w dobrej jakości, trzeba się 
nadźwigać. Aparat czy kamera ważą swoje. Jeśli do 
tego podczas nagrywania chcemy mieć dźwięk dobrej 
jakości, należy jeszcze zabrać mikrofon. Ostatnio RØDE 
postanowiło jeszcze ulżyć amatorom filmowania, do-
starczając na rynek VideoMicro – najmniejszy i najlżej-
szy z mikrofonów nakamerowych. Przy tym pasuje do 
wielu modeli aparatów i kamer.

Nowe dzieło jest znacznie mniejsze i niemal 
dwukrotnie lżejsze od podstawowego do tej pory 
VideoMic GO, bo waży zaledwie 42 g. Mimo swoich 
rozmiarów VideoMicro został wyposażony w wyso-
kiej klasy kapsułę pojemnościową o charakterysty-
ce kardioidalnej. Dzięki niej zapewnia znakomitej 
jakości brzmienie nagrań. VideoMicro jest mikro-
fonem kierunkowym, który rejestruje wszystko, co 
słychać przed kamerą, redukując przy tym niepożą-
dane dźwięki otoczenia. Przetwornik w tym modelu 
jest niezwykle wszechstronny i zapewnia naturalne 
brzmienie także podczas nagrań w pomieszczeniu. 
Wykonany z aluminium korpus mikrofonu bardzo 
dobrze redukuje zakłócenia. Pokryto go ceramiczną, 
wytrzymałą, antyodblaskową powłoką RØDE w ko-
lorze czarnym. 

Mikrofon jest główną, ale nie jedyną częścią ze-
stawu, który pozwala nagrywać w trudnym terenie 
i przy niesprzyjającej pogodzie. Co zatem dosta-
jemy razem z nim? Po pierwsze, uchwyt do apara-
tu z systemem przeciwwstrząsowym Rycote Lyre. 
Zawieszenie z wytrzymałego tworzywa termopla-
stycznego o wiele skuteczniej redukuje niechciane 
wibracje, odgłosy przenoszenia czy uderzeń kabla 
niż tradycyjne zawieszenia elastyczne. Praktycznie 
niezniszczalny system Rycote Lyre nigdy nie będzie 
luźno zwisał, nie zużywa się i nie wymaga serwisu, 
aby zachować skuteczność. 

W komplecie jest też osłona przeciwwietrzna 
WS9 z syntetycznego futra, ze specjalnym wypeł-
nieniem z gąbki. Osłona przeznaczona jest do użyt-
ku na zewnątrz, w sytuacjach gdy wiatr i odgłosy 

otoczenia uniemożliwiają poprawną rejestrację 
dźwięków. Warto wspomnieć, że „futrzasta” osłona 
przeciwwietrzna z reguły jest dodatkowym akceso-
rium, dlatego w tym przypadku można to potrakto-
wać jako niezłą premię.

Z takim wyposażeniem będziemy w stanie na-
grać niemal wszystko. Przy czym VideoMicro potrafi 
dowieść swoich zalet, nawet gdy nagrywanie okazuje 
się niemożliwe. Na przykład przy spotkaniu z niedź-
wiedziem dzięki swojej wadze nie opóźni ucieczki.

Przemek Wiśniewski

nagraj muzę

RØDE VideoMicro

Teraz jeszcze łatwiej będzie nagrać nie tylko, co w trawie piszczy,  
ale i jak piszczy. Nowa propozycja RØDE waży mniej niż pół tabliczki czekolady, 
a mimo to zapewnia znakomity dźwięk w warunkach polowych

Co prawda VideoMicro jest przeznaczony do aparatów fotograficznych i kamer, ale moż-

na podłączyć go do smartfonów. Trzeba zaopatrzyć się jednak w przewód RØDE SC7  

o końcówkach TRS – TRRS, którego nie ma w zestawie. Można także dokupić przewód 

RØDE SC8. Oprócz podłączenia do smartfona pozwoli on na umieszczenie mikrofonu na 

tyczce, a nawet na dwóch połączonych, ma bowiem aż 6 metrów.
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RØDE VideoMicro.  
Sugerowana cena brutto: 269 zł

 Nieduży i lekki – długość tylko 80 mm, waga 42 g 

 Korpus mikrofonu – w całości metalowy

 Nie wymaga baterii (pobiera zasilanie z kamery – min. 3 V)

 Uchwyt przeciwwstrząsowy Rycote® Lyre® w komplecie

 Doskonała osłona przeciwwietrzna w komplecie 

 Zaprojektowany i wyprodukowany w Australii

   Główne cechy VideoMicro

Dodatkowe możliwości

styczeń-luty 2016
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Jak kupować basówkę

fo
t.

 K
at

ar
zy

na
 M

ił
ek

źr
ód

ło
: J

H
S/

V
in

ta
ge

 (8
)

Warto wiedzieć, że przy grze na basie hierarchia ważno-
ści jest dokładnie taka, jak droga dźwięku. Najważniej-
sze jest to, co mamy w głowie. Potem liczy się spraw-
ność manualna, dopiero na trzecim miejscu znajduje się 
instrument, na czwartym wzmacniacz, a po nim efekty 
(to wyjątek potwierdzający regułę). Ponieważ pierwsze 
dwa elementy są trudne do modyfikacji i nie czuję się 
kompetentny w transplantologii, szybko przechodzimy 
do punktu trzeciego.

Najważniejszy instrument 
Na początku przygody z basówką należy kupić jak naj-
lepszą gitarę w ramach swoich możliwości finanso-
wych. Jeżeli mamy budżet 2000 zł, warto dobrze ponad 
1000 zł przeznaczyć na instrument. Przyczyn jest kilka. 
Najważniejszą jednak jest to, że wzmacniacz odgrywa 
drugorzędną rolę. Będziemy go używać głównie do ćwi-
czeń z domu. Młode zespoły zazwyczaj wynajmują do 
grania sale prób, które mają odpowiednie nagłośnienie. 
Zresztą nawet gdyby przyszło nam zagrać koncert, za-
wsze znajdzie się ktoś, kto pożyczy wzmacniacz. Nato-
miast nie znajdzie się nikt, kto pożyczy gitarę. Dlatego 
jak najlepsza gitara stanowi priorytet.

Łatwo powiedzieć: najlepsza. Czyli jaka? Przy całym 
subiektywizmie wyboru, wprowadźmy do niego nieco 
obiektywizmu. Gitary basowe mają cztery, pięć, sześć 
strun, a niekiedy i więcej. Najlepiej zaczynać od instru-
mentów czterostrunowych, najbardziej klasycznych, ale 
także najłatwiejszych do opanowania. Im więcej strun, 
tym szerszy gryf, a wraz z tym rośnie techniczna trud-
ność. Tym bardziej, że dla basisty ważne jest także tłu-
mienie strun, na których w danej chwili nie gra.

Elementem subiektywnym jest brzmienie. Jeśli 
mamy ulubionego muzyka i chcielibyśmy brzmieć 

podobnie do niego, sprawa jest prosta: kupmy po-
dobny instrument.

Szkoła basu
Jeśli jednak zamierzamy się nauczyć gry na basie nie  
z miłości do Janka Gwizdały, Wojtka Pilichowskiego czy 
Krzysztofa Ścierańskiego (przy całym szacunku dla ich 
klasy), ale z głębokiego afektu do samej basówki, należy 

 typ Jazz Bass: VJ74MSSB, VJ74NAT, V74MRJP,

Nie wskazujemy 
konkretnych 
modeli do kupienia, 
a do przetestowania. 
Oto instrumenty Vintage 
dobre do nauki gry 
na basówce: 

Basówki do testów



styczeń-luty 2016 35 audioplay

Wydawałoby się, że w wyborze gitary basowej 
należy skorzystać w reguł dotyczących gitary 
elektrycznej. Jednak choćby wybór liczby strun 
zadaje kłam takiej tezie
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zacząć od instrumentu pasywnego i w miarę klasycznego. 
Najlepiej nadają się do tego gitary o klasycznych konstruk-
cjach, czyli podobne do Music Man StingRay oraz Fender  
Jazz Bass i Precision Bass. Należy podkreślić określenie „gi-
tary podobne”, bo oryginalne kosztują sporo i jeżeli nasz 
budżet nie pozwala na zakup oryginału, spokojnie możemy 
sięgnąć po kopie innych firm. Tym bardziej, że można zna-
leźć znacznie tańsze i bardzo dobre odpowiedniki.

Z tej trójki najbardziej polecam gitary typu Jazz Bass 
ze względu na szeroką paletę barw i bardzo uniwersal-
ne brzmienie. Taki instrument gra dokładnie tak, jak 
potrafimy. Słychać na nim wszystkie błędy artykulacyj-
ne, więc jest idealny do nauki. Bardzo często początku-
jący popełniają błąd i kupują instrumenty, na których 
wszystko brzmi dobrze. One maskują ich błędy. Kiedy 
rozwiną się jako muzycy i kupią sobie pierwszą poważną 
basówkę, okazuje się, że liczba utrwalonych błędów jest 
tak duża, że muszą wrócić do absolutnie podstawowych 
ćwiczeń. W ten sposób czas spędzony z pierwszym in-
strumentem jest stracony.

Ta i tylko ta
Po wyborze typu najważniejsze jest, by nie kupować 
kota w worku. Mimo postępu technicznego wyjątkowo 
przy zakupie gitary powinniśmy wybrać się do skle-
pu. Nie ma tak, że widzieliśmy taką gitarę w jednym 
sklepie, a kupimy w innym. Instrument jest wykonany  
z drewna, każdy kawałek drewna ma inną strukturę  

i każda gitara brzmi nieco inaczej. Nie chodzi nawet  
o to, że jakość samego instrumentu będzie lepsza czy 
gorsza. Gitara zabrzmi inaczej i często możemy być 
niemile zaskoczeni. Dlatego kupujemy dokładnie tę, 
którą testowaliśmy, a nie z pudełka obok. 

Oczywiście najlepiej oglądać i testować z osobą, która 
zna się na tym instrumencie. Jeśli takiej nie mamy, za-
wsze możemy poprosić o pomoc sprzedawcę. Zazwyczaj 
dobrze doradzi. Z drugiej strony należy zwrócić uwagę na 
pewne istotne elementy. Gryf powinien być prosty i solid-
nie zamocowany. Jeśli się rusza, to źle. Klucze mają być 
sztywno przykręcone, bez żadnych luzów. Mostek powi-
nien być wykonany z solidnego materiału, a nie wyglądać 
jak cienka blaszka. Nie zwracamy uwagi na struny, bo  
i tak w ciągu dwóch miesięcy je wymienimy.

Na koniec warto wspomnieć o dwóch rzeczach. 
Po pierwsze, nalepka nie gra. Nie sugerujemy się 
markami tylko tym, co nam brzmi. Bardzo często się 
zdarza, że wielkie marki w tanich instrumentach nie 
brzmią. A można znaleźć mniej znane w podobnej 
cenie, ale lepiej brzmiące i solidniej wykonane.

Drugą kwestią jest wybór między basówką uży-
waną a nową. Tu nie ma reguły. Używana może 
brzmieć znakomicie, a może być sprzedawana, bo za-
czyna paczyć się gryf. A gdy się wypaczy, instrument 
najpierw stanie się bardzo niewygodny i przestanie 
stroić, a w końcu nie będzie nadawać się do gry.

Pozostaje życzyć udanych łowów!
Hubert Miziołek

 typ Jazz Bass: VJ74MSSB, VJ74NAT, V74MRJP,  typ Precision Bass: V4SB, V4MVW,  typ StingRay: V964NAT, V964BLK.

 Dla bardzo 
ambitnych jest też 
pięciostrunowa gitara 
typu StingRay: 
VJ65TSB.
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Magazyn ze sprzętem
Wydawałoby się, że arsenał gitarzysty jest niezmienny: instrument,  
nagłośnienie i efekty. Czasem jednak warto spróbować czegoś nowego.  
Choćby komputera, który może zastąpić niemal wszystko

W porównaniu z klasycznym wyposażeniem gitarzy-
sty przeniesienie dźwięku do świata cyfrowego daje 
ogromne możliwości przy jego rejestracji. Wybór po-
mieszczenia, miejsca gitarzysty w tym pomieszczeniu, 
ale także rodzaju nagłośnienia, mikrofonów i efektów 
stają się bardzo proste. Jednym ze sposobów, by to 
osiągnąć, jest AmpliTube 4, jeden z najpotężniejszych 
pakietów do kształtowania brzmienia gitary i basu na 
komputery Mac/PC. Może działać samodzielnie lub 
jako plug-in do DAW-a. AmpliTube 4 odtwarza cały 
łańcuch sygnału od instrumentu do urządzenia na-
grywającego i robi to w bardzo realistyczny i intuicyjny 
sposób. Co to znaczy w praktyce? Wyruszmy w podróż 
po jego możliwościach.

Pomieszczenie z kolumną
Zacznijmy od ustawień kolumny, czyli części Cab Room. 
Dla osób początkujących Cab Room to po prostu 
trójwymiarowe pomieszczenie z kolumną, które 
można zmieniać w zależności od tego, jak brzmią-
ce pomieszczenie chcemy uzyskać. Gitarzyści mogą 
wybrać typ pomieszczenia od przepastnego garażu 
po kompletnie wygłuszone studio i domiksowywać 
pogłos pomieszczenia i jego barwę do ogólnego 
brzmienia. Bardziej zaawansowanym Cab Room ofe-
ruje pięć sekcji: 
 sekcję kolumny z wyborem wielkości, gdzie dopa-

sowujemy rodzaj kolumny do wzmacniacza, 
 sekcję wyboru głośników, w której wymieniamy 

poszczególne głośniki, 
 sekcję wyboru mikrofonu i jego pozycji, umożli-

wiającą znalezienie idealnego ustawienia, 
 sekcję wyboru pomieszczenia, w którym wybiera-

my otoczenie nagrywania, 
 sekcję miksera, która pozwala na miksowanie 

poziomu mikrofonów, pogłosu pomieszczenia, sygnału 
bezpośrednio ze wzmacniacza i ustawienie ogólnego po-
ziomu miksu. 

Dzięki takiemu podejściu zyskujemy dostosowanie 
brzmienia i elastyczność niespotykaną zarówno w opro-
gramowaniu, jak i w rzeczywistości. Taki poziom regula-
cji nigdy wcześniej nie był dostępny dla brzmienia sekcji 
głośnika.

Rozmieszczanie dwóch mikrofonów w 3D
Teraz możemy omikrofonować kolumnę dwoma mikro-
fonami w przestrzeni trójwymiarowej. AmpliTube 4 ma 
standardowo trzy mikrofony. Kolejne 15 najpopularniej-
szych modeli mikrofonów dostępnych w Custom Shopie. 
Zapewniają hiperrealistyczne brzmienie i zbierają odgłos 
otoczenia. 

UltraTuner  
– precyzja stroju
AmpliTube 4 zawiera sekcję tunera 

z opatentowaną przez IK technologią 

UltraTuner – najbardziej precyzyjnym 

tunerem cyfrowym – pracującym 

z dokładnością do 1/100 centa. 

To podstawowy sprzęt, który sprawia, 

że zawsze dobrze brzmimy!

Zalety mikrofonów z Custom 
Shopu są dwie: kupujemy tylko 
to, co nam potrzebne. Na pytanie 
„Co nam potrzebne?” łatwo od-
powiedzieć, dzięki opcji wypróbo-
wania każdego mikrofonu przed 
zakupem.

Można także wybierać mikro-
fony ambientowe. To wszystko  
w połączeniu z wymienianymi gło-
śnikami pozwala na prawdziwe 
omikrofonowanie kolumny z pełną 
interakcją głośnika – po raz pierwszy 
w domenie cyfrowej. Do tego należy 

Ustawienie mikrofonów, by uzyskać dźwięk przestrzenny.

AmpliTube 4
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dodać regulację ambientu, nowy mikser i wspaniałą gra-
fikę, dzięki którym wykorzystanie wirtualnych kolumn 
stanowi czystą przyjemność.

Wybór poszczególnych głośników
Jakie dobrać kolumny? Ten problem jest wyjąt-
kowo prosty do rozwiązania: dokładnie takie, 
jakie zaprojektujemy, ponieważ możemy wymie-
niać w nich pojedyncze głośniki. Sekcja kolumny 
głośnikowej w AmpliTube 4 nie tylko dokładnie 
odtwarza charakterystykę brzmieniową poszcze-
gólnych głośników. Oddaje także dokładnie wza-
jemne oddziaływanie harmoniczne pomiędzy po-
szczególnymi modelami głośników, konstrukcją 

kolumny i pomieszczenia. To czyni ją najbardziej 
realistyczną emulacją kolumny spośród wszyst-
kich dostępnych. 

Rozszerzanie bez granic
Chcemy posłuchać swojej gitary na brytyjskim 
wzmacniaczu, a w zasięgu wzroku nie ma żadnego? 
Nic to! AmpliTube 4 wita nas pięcioma klasycznymi 
modelami wzmacniaczy reprezentujących najlepsze 
brytyjskie brzmienia z lat siedemdziesiątych, osiem-
dziesiątych i dziewięćdziesiątych: Red Pig – bazujący 
na wzmacniaczu Marshall® Major™, Brit Silver – ba-
zujący na wzmacniaczu Marshall® Jubilee™, Brit 8000 
– bazujący na wzmacniaczu Marshall® JCM800™, Brit 
9000 – na wzmacniaczu Marshall® JCM900™, Brit 
Valve Pre – bazujący na przedwzmacniaczu Mar-
shall® JMP-1™.

Każdy wzmacniacz został wymodelowany od pod-
staw, aby mógł reprezentować różne aspekty potężnych 
klasycznych brytyjskich konstrukcji. Modele te zapew-
niają zupełnie nowy poziom realizmu i brzmieniowej do-
kładności – dzięki nowej technologii, która precyzyjnie 
odtwarza dynamiczną interakcję pomiędzy końcówką 
mocy i głośnikami, eliminując tym samym „szorstkość”  
w wysokich częstotliwościach, typową dla innych pro-
gramów.

Brytyjskie brzmienie to zaledwie wierzchołek tego, 
co oferuje Custom Shop – sklep ze sprzętem obecny  
w AmpliTube 4. Kupujemy tam pojedyncze sprzęty lub 
całe kolekcje. Jego obszerny wybór wzmacniaczy, efek-
tów, kolumn i innych urządzeń zawiera oficjalnie certy-
fikowane modele takich legendarnych znakomitości jak 
Fender®, MESA/Boogie®, Ampeg®, Orange®, Soldano™, 
Groove Tubes®, Gallien-Krueger®, Jet City Amplification™, 
THD® and T-Rex®, Fulltone®, Z.Vex®, Carvin®, Morley®, 

Cab Room – w pokoju głośników ustawiamy niemal wszystko, 
co dotyczy brzmienia.

Każdy z głośników kolumny możemy wymienić.

Najnowsza wersja 
pozwala posłuchać 
się na wzmacniaczach 
Marshalla.

>>
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Wampler Pedals®, Dr. Z®, ENGL®. Poza tymi dobrze 
znanymi markami jest też sygnowany sprzęt takich 
artystów jak Slash i Jimi Hendrix. AmpliTube 4 można 
także rozbudowywać o tradycyjny sprzęt z poprzedniej 
wersji programu. Jeśli ją mamy, wystarczy wybrać funk-
cją Restore my gear w Custom Shopie, by odzyskać swój 
sprzęt.

Symulacja gitary akustycznej
Podstawowe znaczenie w AmpliTube 4 ma zgłębianie 
nowych brzmieniowych możliwości. Nowy model efektu 
Acoustic Sim przekształca gitarę elektryczną w hiperre-
alistycznego akustyka. Zapewnia zaskakujący realizm, 
niesamowite wrażenia w trakcie gry i możliwość zmiany 
ustawień.

Możemy mieszać ze sobą trzy typy pudeł rezonanso-
wych i trzy typy materiałów płyt wierzchnich, dzięki cze-
mu uzyskamy brzmienie wszystkich popularnych typów 
gitar akustycznych. 

Pętla efektów oraz łączenie i umieszczanie efektów
Nowością w ścieżce sygnału AmpliTube 4 jest pętla 
efektów umieszczona pomiędzy sekcjami przedwzmac-
niacza i końcówki mocy, która może pomieścić do czte-
rech połączonych ze sobą efektów rackowych lub pod-
łogowych.

Poza pętlą efektów nowością jest możliwość 
umieszczania każdego efektu – rackowego i podło-
gowego – w dowolnym miejscu na efekty. Oznacza 
to, że z efektów podłogowych możemy korzystać  
w sekcji „rack”, a efektów rackowych możemy używać 
w każdym miejscu na efekty podłogowe, w każdym 
pedalboardzie lub w pętli efektów. Otwiera to drzwi 
do ogromnych możliwości kreatywnego kształtowa-
nia brzmienia.

Ośmiościeżkowy rejestrator/DAW na pokładzie
AmpliTube 4 może działać jako wtyczka DAW-a. Współ-
pracuje z takimi aplikacjami jak Pro Tools, Logic, Garage-
Band, Cubase, Logic, Reaper. 

W trybie autonomicznym AmpliTube 4 ma ośmio-
ścieżkowy program DAW, który sprawia, że nagrywanie 
pomysłów i utworów jest banalnie proste. Jego potężne, 
typowe dla sekwencera funkcje edycyjne ułatwiają szyb-
kie zapisywanie pomysłów. Służy też jako w pełni funk-
cjonalny program do nagrywania. 

Każda ścieżka wyposażona jest w standardową 
trzypunktową korekcję (treble, mid i bass), regulację pa-
noramy, poziomu, funkcje wyciszania, solo i włączenia 
nagrywania. Jest także przycisk włączający efekty, po-
zwalający na dodawanie różnych konfiguracji brzmienio-
wych do poszczególnych ścieżek.

Sekcję DAW możemy wykorzystać jako narzędzie 
do nauki. Importujemy do niej ścieżki audio, określamy 
punkty pętli i używamy regulacji prędkości (Speed) do 
zwolnienia trudnych zagrywek bez zmiany wysokości 
dźwięku lub używamy regulacji wysokości dźwięku 
(Pitch) do zmiany tonacji bez wpływu na szybkość. 
Funkcja ta jest idealna do rozpracowywania trudnych 
solówek lub ćwiczenia różnych melodii do akordów ze 
ścieżki podkładowej.

Prawdziwy Super Looper
Zestaw zwracających uwagę funk-
cji AmpliTube 4 zamyka czte-
rościeżkowy looper, sterowany 
przez MIDI. Wykorzystujemy go 
do szybkiego i łatwego układania 
wieloczęściowych podkładów. Na-
stępnie możemy ćwiczyć do nich, 
grając akordy i melodie. Każda 
ścieżka ma osobną regulację po-
ziomu i panoramy, więc możemy 
ustawić je odpowiednio w miksie. 
Aktywacja każdej ścieżki odbywa 

się kliknięciem myszy lub nożnym kontrolerem MIDI, 
jak np. iRig BlueBoard.

Nagrany plik audio eksportujemy na twardy dysk 
komputera, a następnie importujemy do sekcji DAW 
w AmpliTube lub do ulubionego sekwencera. Materiał  
z podkładem możemy też zaimportować do pierwszego 
kanału loopera w celu ciągłego odtwarzania.

Podłącz się
Aby używać AmpliTube do kreowania brzmienia gitary 
lub basu, musimy je podłączyć do komputera. Zrobimy 
to interfejsem audio (na przykład IK Multimedia). Kie-
dy już się podłączymy, AmpliTube da nam dokładnie 
taki łańcuch sygnału, z którego korzystamy podczas 

>>

Pedał, który zamienia gitarę 
elektryczną w akustyczną.

Pedał efektów umieszczony w obudowie rackowej.

Wbudowany ośmiościeżkowy DAW ma wszystkie funkcje potrzebne 
do pracy nad utworami.
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grania na żywo lub w studiu: tuner -> efekty podłogo-
we -> przedwzmacniacz w głowie gitarowej -> pętla 
efektów -> końcówka mocy -> kolumny głośnikowe -> 
mikrofony z efektem pogłosu pomieszczenia -> efekty 
rackowe. Ponadto możemy skonfigurować dwa równo-
ległe zestawy i uruchomić je w stereo.

Łańcuch sygnału
Dostępnych jest także osiem różnych opcji przesyłania (ro-
utingu) sygnału, dających całkowitą kontrolę nad łańcu-
chem sygnału i pozwalających na konfigurację brzmienia do 
każdej możliwej sytuacji. Możesz szybko wybierać i zmieniać 
różne konfiguracje: dwa pedalboardy podłączone do jednego 
wzmacniacza podłączonego do dwóch kolumn z różnymi 
ustawieniami mikrofonów,z których sygnał kierowany jest 
do wspólnego racka z kompresorem i graficznym equali-
zerem – to tylko przykładowa konfiguracja. Możemy zrobić 
w pełni stereofoniczny zestaw z różnymi konfiguracjami 
wzmacniaczy... Kombinacji jest nieskończenie wiele.

Presety – klucz do występów na żywo
Całe łańcuchy sygnału w AmpliTube łatwo zapisujemy, 
organizujemy i przywołujemy dzięki zaawansowanej prze-
glądarce presetów. Presety oznaczamy i zapisujemy przy 
użyciu łatwych do wyszukania, zdefiniowanych przez nas 
słów kluczowych lub atrybutów. Możemy zapisać je z po-
jedynczym sprzętem lub całym łańcuchem sygnału. Poza 

tym usługa Preset XChange pozwala ciągle rosnącej spo-
łeczności użytkowników AmpliTube na dzielenie się prese-
tami, które stworzyli. 

Uniwersalne sterowanie MIDI
Podczas grania na żywo sterujemy AmpliTube, używając 
specjalnie do tego przeznaczonych kontrolerów firmy IK, ta-
kich jak iRig BlueBoard, który umożliwia bezpośrednie pro-
gramowanie sterownika przy użyciu graficznego interfejsu. 
Konfiguracja AmpliTube’a do współpracy z każdym trady-
cyjnym kontrolerem MIDI jest łatwa. Szybko przypiszemy 
presety do komunikatów MIDI Program Change oraz pokrę-
teł, przełączników i pedałów do MIDI CC, przy użyciu funkcji 
MIDI learn. Niezależnie od warunków, w jakich gramy, Am-
pliTube oferuje znakomitą kontrolę nad brzmieniem.

Dostęp do świata brzmień
Podłączenie do tych wszystkich cudów techniki jest tak 
proste, jak podłączenie do wzmacniacza. Wystarczy 
skorzystać z jednego z interfejsów firmy IK Multimedia 
do urządzeń mobilnych i komputerów Mac/PC. Mogą 
to być: iRig 2, iRig Pro, iRig HD lub iRig Stomp (wersje 
na Maca lub PC, iPhone’a lub iPada) oraz iRig BlueBo-
ard do sterowania aplikacją AmpliTube.

Przemek Wiśniewski

Quiz Laney. Just Play It 
Aby Twoja gitara zabrzmiała perfekcyjnie, musisz 
wiedzieć, czym ją wzmocnić. Rozwiąż quiz i sprawdź, 
czy na pewno wszystko wiesz o nagłośnieniu.    
Gdy prawidłowo odpowiesz na wszystkie pytania i dodatkowo 
udzielisz oryginalnej odpowiedzi na ostatnie pytanie, 
możesz zgarnąć oryginalną koszulkę Laneya! 

 Ile razy można reampować w IRT-Studio?
 Ile odmian brzmienia ofertuje IRT-Pulse?
 Z jaką mocą może pracować IRT-Studio?
 Jakie kanały ofertuje L5-Studio? 
 W jakiej klasie pracuje L5-Studio? 
 Wyzwól swoją fantazję i napisz, 
     do czego najchętniej użył/a/byś IRT-Pulse? 

kluczem do prawidłowych odpowiedzi jest artykuł 
 USB – użyteczne saturatory brzmienia ze str. 40
A więc przeczytaj go uważnie!

Nagroda: Oryginalna koszulka Laneya

Zgłoś odpowiedzi poprzez formularz na stronie 
www.audiostacja.pl/quiz-z-laneyem

Regulamin konkursu na stronie konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 29.02.2016.

szarpnij strunę
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W 2014 roku Laney jako  
pierwsza firma na świecie  
wprowadził lampowy wzmacniacz  
ze złączem USB. (fanfary) Próbujemy 
odpowiedzieć, co z tego wynika  
dla użytkownika
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Od tego czasu na rynku zdążyły pojawić się trzy urzą-
dzenia wyposażone w T-USB: IRT-Pulse, IRT-Studio  
i Lionheart L5-Studio. Kurz po premierach nieco opadł 
i teraz na spokojnie możemy zająć się tym, co zysku-
jemy na tym, że do komputerów budowanych na co-
raz mniejszych układach scalonych podpinamy lampy 
pochodzące z epoki przedtranzystorowej. Oczywistą 
zaletą jest znakomite lampowe brzmienie. To istotna, 
ale niewielka część zysków. Zwłaszcza jeśli nagrywamy 
gitarę, możemy do nich dodać: wygodę, łatwość doda-
wania efektów oraz oszczędność czasu i… pieniędzy. 

Sprytna kostka na lampie
IRT-Pulse to przede wszystkim gitarowy interfejs, 
dzięki któremu nagrywamy na komputerze nasze ulu-
bione riffy. Gniazdo USB 2.0 umożliwia komunikację 
z każdym oprogramowaniem DAW, a funkcja re-amp 
pozwala na przepuszczenie już nagranej czystej ścieżki 
gitary przez obwód IRT-Pulse. Ta mała sprytna kostka 
po podpięciu do końcówki mocy może też być wyko-
rzystana jako element kształtowania brzmienia wła-
ściwie wszędzie: na scenie, w domu i studiu. Wyjście 
z gniazdem jack stereo jest symetryczne, więc preamp 
można podłączyć do konsolety lub profesjonalnego 
interfejsu audio kablem TRS-XLR. Warto pamiętać, 
że tak jak w każdej konstrukcji lampowej, po włą-
czeniu warto odczekać kilka chwil na rozgrzanie. Jeśli 
chodzi o stylistykę muzyczną, to można powiedzieć, 
że IRT-Pulse został stworzony do ciężkiego rocka, ale  
z powodzeniem odnajdzie się w każdej muzycznej  

IRT-Pulse

Lampowy preamp, który pracuje na dwóch lampach ECC83 i oferuje dwa tryby brzmienia: Regular i Hot. 

Pierwszy daje lekkie, ciepłe przesterowanie charakterystyczne dla wzmacniacza lampowego, drugi to esencja 

brzmienia wzmacniaczy z serii Ironheart, czyli nowoczesny hi-gain. Na panelu sterowania znajdziemy 

potencjometry Gain i Volume. Do tego dwie dodatkowe odmiany brzmienia: Bright i Dark, włączana korekcja, 

wbudowana emulacja kolumny, wyjście słuchawkowe z osobną regulacją głośności, przełącznik Bypass obsługi-

wany również opcjonalnym footswitchem, wejście Aux In, wyjście symetryczne jack oraz USB.

sytuacji, bez względu na to, czy preferujemy funk, bluesa, 
czy chcemy uzyskać krystalicznie czyste brzmienie.

Doskonałe urządzenie dla gitarzystów, którzy ce-
nią sobie bezkompromisową jakość, prostotę użyt-
kowania i mają w sobie to, co w muzyce wyróżnia się 
najbardziej: otwarty umysł. Ze względu na niewielkie 
rozmiary ITR-Pulse jest też bardzo przydatny w podróżach.

Głowa nie od parady
Z pozoru wydawać by się mogło, że jest to kolejna 
głowa, jakich wiele na rynku. Ale tak nie jest.   Laney 
Ironheart IRT-Studio to przede wszystkim w pełni lam-
powy wzmacniacz oparty na trzech lampach ECC83 na 
preampie i dwóch EL84 na końcówce mocy. Całość pra-

cuje w układzie AB i oddaje maksy-
malnie 15 W mocy. To urządzenie 
jest właściwie typowo studyjne, 
ale znakomicie sprawdza się także  
w domu i na próbie.  Zakłada mak-
symalne nasycenie lamp mocy przy 
zachowaniu niewielkiej, dającej się 
opanować podczas nagrań głośno-
ści. W tym celu wzmacniacz może 
pracować także w trybie 1 W. Mocy 
nie zmniejszamy żadnym przełącz-
nikiem. Na panelu przednim mamy 

Laney IRT-Pulse, IRT-Studio, L5-Studio

Czym jest T-USB
To dwustronny interfejs pracujący w standardzie USB 2.0. Różnymi kanałami wysyła 

równocześnie wzmocnioną i czystą ścieżkę do komputera i DAW-a. Dzięki temu czysty 

sygnał może być później wzmocniony. Wystarczy wcisnąć przycisk reampingu, 

by skierować ścieżkę gitary przez łącze USB z powrotem do wzmacniacza.

USB – użyteczne saturatory brzmienia
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po prostu dwa wejścia instrumentalne: jedno dla 15 W  
i jedno dla 1 W. Proste i skuteczne rozwiązanie.

Panel przedni ma dobrze znany z innych mode-
li serii układ regulatorów. Wzmacniacz wyposażono 
w trzy kanały: Clean, Rhythm i Lead. Clean i Rhythm 
mają wspólną korekcję barwy, lecz oddzielną regulację 
głośności. Lead jest w pełni niezależny. Korekcja barwy 
dźwięku jest trójpasmowa: Bass, Middle, Treble. Przy-
gotowano jednak pewną niespodziankę rozszerzającą 
możliwości brzmieniowe. Każdy z potencjometrów 
korekcji wzmacniacza  Laney Ironheart IRT-Studio ma 
funkcję push-pull, która wpływa na reprezentowane 
przez niego pasmo.

W sekcji Master są potencjometry Dynamics i Tone. 
Pierwszy dodaje sprężystego basu, potęgując brzmie-
nie i odczuwalny atak. Drugi działa podobnie jak typo-
wy presence, czyli dowodzi najwyższymi częstotliwo-
ściami. Urządzenie ma także pogłos cyfrowy, znany  
z serii Ironheart.

Na tylnym panelu znajdują się  gniazda do współ-
pracy z kolumną. Jedno wyjście głośnikowe akceptuje 
oporność 8 lub 16 omów. Mamy także pętlę efektów  
z przełączaną siłą sygnału, co pozwala podłączyć każ-
dy efekt zewnętrzny. Nie zabrakło także wyjścia na 
nożny kontroler, który zresztą otrzymujemy w kom-
plecie. Za jego pomocą możemy przełączać kanały, 
uaktywniać funkcję boost czy załączać pogłos. Kolejne 
gniazda przeznaczone są do współpracy wzmacniacza 
z urządzeniami rejestrującymi. Wyjście słuchawko-
we ma wbudowany symulator kolumny głośnikowej  
i niezależny potencjometr głośności. Obok znajdziemy 
wejście mini-jack, do którego podpinamy np. odtwa-
rzacz MP3, by poćwiczyć ze słuchawkami na uszach. 
Wzmacniacz  Laney Ironheart IRT-Studio ma wyjście 
liniowe XLR wyposażone w przełącznik odcięcia masy 
oraz poziomu sygnału. Odrębnym 
switchem włączamy i wy-
łączamy wbudo-
wany 

symulator kolumny 
głośnikowej.

Ciekawostką jest gniazdo USB. Okazuje się, że po 
połączeniu Laney Ironheart IRT-Studio z komputerem 
możemy nagrywać sygnał za pomocą dowolnego pro-
gramu wielośladowego. Co ciekawe, wzmacniacz prze-
syła sygnał stereofoniczny – w jednym kanale mamy 
wzmocniony, przetworzony sygnał, a w drugim czysty 
bez ingerencji wzmacniacza. Pozwala to w każdej chwi-
li wykorzystać nagrany czysty sygnał, nakładając na 
niego np. software’owe wtyczki czy efekty. Po prostu 

genialne! Obok znajdziemy także potencjometr, któ-
rym ustalamy poziom nagrywanego czystego sygnału.

Jak widać,  Laney Ironheart IRT-Studio to nie tylko 
wzmacniacz, ale także urządzenie pozwalające nagrywać 
bezpośrednio do komputera za pomocą wyjścia USB lub  
w tym samym czasie analogowo przez liniowe wyjście XLR. 
Co więcej, sygnał który wychodzi do nagrywania, nie pocho-
dzi z preampu, lecz bezpośrednio z lamp mocy wzmacnia-
cza! A więc możemy nagrać prawdziwe brzmienie rozkrę-
conego wzmacniacza lampowego wraz ze wszystkimi cha-
rakterystycznymi cechami, jakie oferują nasycone lampy 
mocy! Nie musimy nawet podłączać kolumny głośnikowej, 
a wzmacniacz całą moc brzmienia przekaże cyfrowo lub 
analogowo do urządzenia nagrywającego. Kolejna opcja 
jest taka, że możemy grać z podłączoną kolumną głośniko-
wą i w tym samym czasie rejestrować lampowe brzmienie 
przez USB i wyjście XLR. Genialne rozwiązanie dla wszyst-
kich nagrywających gitary bez użycia mikrofonu i chcących 
w nagraniu usłyszeć potęgę lamp mocy, a nie tylko brzmie-
nie preampu.

Laney Ironheart IRT-Studio to urządzenie wyjątko-
we. Po pierwsze, to bardzo dobry wzmacniacz mogący 
pracować z mocą 15 W lub 1 W. Po drugie ma idealne 
wartości do pracy studyjnej, jak również mniejszych po-
wierzchni koncertowych. Po trzecie proponuje świetne 
brzmienia czyste i wybitnie przesterowane. I po czwarte 
ma możliwość rejestrowania brzmienia wprost z lamp 
mocy nawet bez podpiętej kolumny głośnikowej – i to 
nie tylko w sposób analogowy, ale także cyfrowy za po-
średnictwem gniazda USB. To doskonała alternatywa 
dla wszelkich symulatorów sprzętowych czy progra-
mowych. IRT-Studio to po prostu bardzo udane urzą-
dzenie, zarówno pod względem konstrukcji, jak i osią-
gniętych walorów brzmieniowych. Jeżeli nagrywamy 

gitary, nie możemy przejść obok niego 
obojętnie!

Mały, ale do rzeczy
Laney Lionheart L5-Studio w wersji head to najmniej-
szy przedstawiciel butikowej serii Lionheart, która 
stanowi klasę samą dla siebie. Mimo że najmniej-
szy to nie można mu odmówić niezwykłej urody 
oraz funkcjonalności, którymi zawstydziłby niejeden 
większy wzmacniacz. >>
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Zacznijmy 
od tego, że wzmac-
niacz jest niezwykle pie-
czołowicie wykonany. Nie znaj-
dziemy na nim żadnych niedoróbek. 
Solidny tolex, piękna maskownica, chromo-
wany panel kontrolny: wzmacniacz robi niesamo-
wite wrażenie po wyjęciu z pudełka. Zresztą wystarczy 
spojrzeć na rączkę wzmacniacza i już widać, jak wielkie 
przywiązanie do wykończenia detali prezentuje seria 
Lionheart. Ale ważniejsze jest to, co ten wzmacniacz 
nam oferuje. A jest tego dużo.

Wzmacniacz ma 5 W mocy w klasie A single-ended 
i to wystarcza już do zagrania próby czy też koncertu  
w małym klubie. Co ważne, L5-Studio umożliwia rów-
nież pracę przy mocy 0,5 W, co jest bardzo istotne dla 
osób, które chcą pograć lub poćwiczyć w domu bez drę-
czenia sąsiadów.

Na przednim panelu mamy regulację poziomu gło-
śności obu kanałów, regulację gainu dla kanału Drive, 
przełącznik Bright dla kanału Clean, przełącznik ka-
nałów oraz wspólną korekcje dla obu kanałów. Znaj-
dziemy tu również regulację wbudowanego cyfrowego 
pogłosu oraz gałkę Tone, która pozwala regulować pre-
zencję brzmienia. Dostępne są również dwa wejścia in-
strumentalne, które różnią się między sobą czułością, 
co ma wpływ na uzyskiwane brzmienie.

Właśnie… A brzmienie? Jak już wspomniałem wy-
żej, L5-Studio oferuje nam dwa kanały: czysty i przeste-
rowany. Kanał czysty jest krystaliczny, z bardzo przy-
jemnym środkiem, który przy rozkręceniu do połowy 
raczy nas subtelnym, przełamującym się drive’em. Siła 
drive’u zależy od tego, które wejście we wzmacniaczu 
wybierzemy. Ale jedno jest pewne: kanał czysty, jaki ma 
L5-Studio, to jeden z najlepiej brzmiących, jaki dane było 
mi słyszeć. Kanał drive można określić jednym słowem: 
rock! Nawet przy dużej ilości gainu nie tracimy czytelno-
ści brzmienia, co jest bardzo istotne, a o czym niektórzy 

zapominają. 
A po rozkręceniu 
gałki Volume budzimy w nim 
prawdziwego potwora.

Jednak to, co tak naprawdę wyróżnia ten 
wzmacniacz, to fakt, że L5-Studio to pierwszy i jedyny 
lampowy wzmacniacz pracujący w klasie A single-en-
ded, mający możliwość bezpośredniego łączenia się 
z każdym programem DAW przy użyciu unikatowej 
technologii Laney T-USB, która zadebiutowała w prze-
łomowym IRT-Studio. T-USB przenosi nasze fanta-
styczne brzmienie lampowe z Lionhearta, pracującego 
w klasie A single-ended, do programu DAW – na kom-
puterze PC/Mac lub iPadzie – i pozwala na reamping 
tyle razy, ile chcemy, bez problemów z opóźnieniem.

L5-Studio jest wyposażony również we włączaną 
pętlę efektów, pozwalającą na podłączenie zewnętrz-
nego sprzętu, oraz gniazdo AUX do podłączenia ze-
wnętrznych źródeł dźwięku.

Wbudowane wyjście liniowe z symulacją kolumny 
oznacza, że możemy wysłać lampowe brzmienie L5- 
-Studio klasy A single-ended bezpośrednio do systemu 
nagłośnienia.

Tekst się kończy i wypadałoby w końcu wskazać miej-
sce, gdzie USB pozwala oszczędzić czas i pieniądze. Otóż 

dokładnie w tym momencie, kiedy 
sygnał gitarowy wzmacniacza wę-
druje bezpośrednio do komputera. 
Nie trzeba mikrofonów i ich właści-
wego ustawiania. Gdy o tym pomy-
ślimy, słuchając ciepłego lampowego 
brzmienia na komputerze, na pewno 
zrobi nam się cieplej na sercu.

Mariusz Teodorczuk, Przemek Wiśniewski

>>

Unikat wśród lamp

Laneya L5-Studio cechuje jeszcze jedno, co w sumie jest praktycznie niespotykane w świecie całkowicie 

lampowych konstrukcji, a mianowicie – przykładowo wykorzystując wzmacniacz do nagrywania przy użyciu T-USB, 

wzmacniacz nie musi być podłączony do kolumny. Taka funkcjonalność jeszcze bardziej podnosi walory 

tego urządzenia jako sprzętu do zastosowań studyjnych.

szarpnij strunę
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Dowiosłować do wiosny
Podpowiadamy, co zrobić, żeby nasze kochane 

wiosło bezpiecznie przezimowało
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omZima jest szczególnie trudną porą roku dla instrumen-

tu. Zwłaszcza kiedy wychodzimy z nim na dwór. Dlate-
go szczególnie w tym okresie ważna jest konserwacja  
i zastosowanie się do kilku prostych zasad.

Opłakane braki wdzianka
Przede wszystkim trzeba mu zapewnić dobre odzienie. 
Najlepiej by był to twardy futerał, ale porządny pokro-
wiec podszyty gąbką wystarczy. Dlaczego? Zmiana tem-
peratury dla gitary jest czasami śmiertelna w skutkach. 
Jeśli spędzimy na dworze w mroźny dzień kilkanaście 
minut i później wejdziemy do ciepłego pomieszczenia, 
gitara może tego nie wytrzymać. Najczęściej pęka płyta 
wierzchnia, ale zdarza się, że odkleja się podstrunnica lub 
mostek. Wszystko spowodowane jest tym, że drewno,  
z którego jest zrobiony instrument, nawet po kilkulet-
nim sezonowaniu zawiera mikrocząsteczki wody. A ta 
po dłuższym pobycie na mrozie i zamarznięciu potrafi 
rozsadzić instrument. 

Gitary elektryczne są z reguły bardziej wytrzyma-
łe, jako że korpus jest zrobiony z grubszego kawałka 
drewna, jednak nie polecamy testowania ich trwałości. 
Zimą każde wiosło potrzebuje ciepłego okrycia. Jeśli 
mróz przekracza 15 stopni, warto dodatkowo owinąć 
gitarę na przykład w starą koszulę flanelową, wcze-
śniej pozbawiając ją guzików, lub inny miękki materiał 
najlepiej z bawełny. Dodam jeszcze, że muzycy, którzy 
zapłacili za swoje instrumenty naprawdę dużo pienię-
dzy, montują w swoich futerałach małe termostaty  
z grzałką i nawilżaczem – które regulują i temperaturę, 
i wilgotność. 

Niebezpieczna suchość 
Jeśli jednak nie zamierzamy z gitarą opuszczać po-
mieszczenia, i tak nie jest bezpiecznie. Chodzi o wil-
gotność. W naszych domowych warunkach zimą spada 
ona poniżej 20 procent, szczególnie w blokach z wielkiej 
płyty. Dlatego warto skorzystać z jednej bardzo ważnej 
informacji: nie wolno stawiać gitary przy żadnym źródle 
ciepła takim jak kaloryfer, piecyk, kominek itd. Rozsy-
chanie drewna daje taki sam efekt jak szybka zmiana 
temperatury. Właściwa wilgotność powinna wynosić 
mniej więcej 40 procent. 

Mały nawilżacz załatwia temat. Jeśli takiego nie 
mamy, można na kaloryferach rozwiesić mokre ręcz-
niki. Spotkałem się nawet z taką metodą, że pewien 
właściciel dość pokaźnej kolekcji gitar zwykłym spry-
skiwaczem rozpylał wodę w środku pudła rezonanso-
wego. Później zatykał ten otwór gumowym korkiem  
i twierdził, że to najlepszy sposób na rozwiązanie pro-
blemu wilgotności. Może jest to dość niekonwencjonal-
na metoda, ale na pewno skuteczna. Ten sposób jest 
wskazany głównie dla tych, którzy nie grają na swoich 
instrumentach przez dłuższy czas.

Podstawy konserwacji
Jeszcze słowo o strunach, a właściwie ich zmianie. Przy 
tej czynności warto odświeżyć troszkę podstrunnicę, 
która po kilku miesiącach zawsze nosi ślady użytko-
wania w postaci dość mocno przyklejonego kurzu, potu 
z naszych palców itd. Te wszystkie nieczystości naj-
częściej gromadzą się przy progach, więc trzeba wziąć 
pilniczek do paznokci (niezbędnik każdego gitarzysty) 
i jego końcówką delikatnie usunąć brud w taki sposób, 
żeby nie porysować progów i podstrunnicy. Można się 
naprawdę zdziwić, ile zbędnego towaru może się tam 
zmieścić. Następnie warto przetrzeć, a właściwie nasą-
czyć podstrunnicę olejkiem cytrynowym na bawełnia-
nej szmatce. Każdy szanujący się sklep posiada w swo-
jej ofercie taki specyfik. Dopiero wtedy można założyć 
wybrane struny. Klucze – jeśli są otwarte, a instrument 
wiekowy – też można przesmarować. Wystarczy wacik 
do uszu i kilka kropel oliwy. Zobaczycie, że po takich 
zabiegach gitara będzie wyglądać i brzmieć jak nowa.

Mariusz Teodorczuk

szarpnij strunę
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Drzwi do świata modularów
Kiedy moim oczom ukazał się prototyp, serce zabiło szybciej. Poczułem się 
jakby inżynierowie Mooga czytali mi w myślach, bo właśnie taki syntezator  
wyobrażałem sobie jako mój syntezator idealny
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Moog Mother-32, jak przystało na dzieło amerykań-
skiego producenta, został wykonany solidnie i z dobrych 
materiałów. Obudowa jest aluminiowa, oksydowana na 
czarno, zwieńczona po bokach, a jakże, drewnianymi 
panelami. Duże moogowe potencjometry są wygodne  
w użyciu, stawiają przyjemny opór i nie chyboczą się.

Matryca możliwości
Nowy syntezator Mooga jest na pozór prostym analo-
giem subtraktywnym, wyposażonym w jeden oscyla-
tor o przebiegach piłokształtnym i kwadratowym ze 
zmienną szerokością fali tego drugiego, generator bia-
łego szumu oraz sławny już filtr drabinkowy działają-
cy w dwóch trybach: low-pass i high-pass. To ostatnie 
było miłym zaskoczeniem, gdyż w większości instru-
mentów Mooga filtr jest zazwyczaj ograniczony tylko 
do trybu dolnoprzepustowego. Dalej mamy pokrętło 
rezonansu i przełącznik pozwalający na stałe otworzyć 
bramkę wzmacniacza. Oczywiście na pokładzie znaj-
duje się również LFO trójkąt-kwadrat osiągające czę-
stotliwości audio oraz prosta obwiednia typu attack- 
-release z możliwością włączenia etapu sustain. 

W kwestii modulacji mamy standardowo wysył-
kę LFO lub obwiedni do częstotliwości bądź szerokości 
fali oscylatora oraz to samo odnośnie do częstotliwo-
ści filtra z możliwością zmiany polary-
zacji modulacji 

przełącznikiem +/-. Na razie mamy do czynienia  
z typową ścieżką syntezy subtraktywnej. Elementem 
odróżniającym Mother-32 od zwykłego syntezatora 
jest matryca wejść i wyjść CV znajdująca się po prawej 
stronie panelu przedniego. Do dyspozycji dostajemy 32 
gniazda mini-jack pozwalające swobodnie łączyć mo-
duły instrumentu. Chcemy, żeby LFO sterowało rezo-
nansem filtra? Nie ma sprawy. A może żeby obwiednia 
wpływała na częstotliwość LFO, które będzie sterować 
proporcją między sygnałem z oscylatora a tym z gene-
ratora szumu, jednocześnie zmieniając szerokość fali 
oscylatora? Żaden problem. Tutaj do gry wchodzi kolejne 
pokrętło, czyli VC MIX. Jest to prosty mikser sterowany 
napięciem, który poprzez odpowiednie połączenie po-
zwala mieszać ze sobą dwa niezależne sygnały CV bądź 
audio. Co więcej, ich proporcja może również być ste-
rowana sygnałem napięciowym! To bardzo duży plus. 
Takie rozwiązanie daje mnóstwo możliwości routingu.
Działa też jako tłumik dla dowolnego sygnału CV wpro-
wadzonego do wejścia miksera, czyli po prostu 
jako uniwersalne pokrętło Amount, w dodatku 
sterowane napięciem. Z tyłu urządzenia znaj-
duje się sprytne wyjście combo normalnie wy-
puszczające sygnał audio z syntezatora, które 
po podłączeniu słuchawek 

uderz w klawiszMoog Mother-32
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zmienia się w wyjście słuchawkowe. Zasilanie to stan-
dardowe 12 V DC, plus w środku.

Wielki krok dla ludzkości
 Można by uznać, że tyle wystarczy. Wymienione powy-
żej cechy same w sobie dają imponujący obraz. Jednak 
inżynierowie Mooga (zmotywowani ponoć wieloma 
mailami od polskiego dystrybutora; ciekawe o kogo 
mogło chodzić?) poszli o krok dalej. Wisienką na tym 
blaszano-drewnianym, analogowym torcie jest 32-kro-
kowy sekwencer, pozwalający uwolnić moc instrumentu  
w mgnieniu oka. Inspirowany klasycznym japońskim 
acid-boxem, pozwala zaprogramować szereg parame-
trów na każdy krok. W praktyce oznacza to możliwość 
dodawania akcentów, programowanie długości po-
szczególnych nut, tego czy będą między sobą przecho-
dzić glide’em. W końcu mamy też funkcję Rachet. Po-
woduje ona, że każdy krok może zostać powtórzony od 

dwóch do czterech razy w ramach tego kroku, nie 
wychodząc z frazy sekwencji. Wszystkie te 
parametry mogą być również kontrolowa-

ne na żywo podczas przebiegu sekwencera 
poprzez naciśnięcie odpowiedniej kombinacji 

klawiszy. Trudno opisać na papierze frajdę z doda-
wania rytmicznych rachetów podczas gry. 
Dla tych, którzy nie przepadają za skomplikowany-

mi metodami programowania sekwencerów, jest po-
cieszenie: do ogarnięcia wszystkich funkcji wystarczy 
raz przeczytać instrukcję. Jest przejrzysta i pokazuje 
krok po kroku wszystkie operacje, które po kilku pró-

bach przestają być barierą, a stają się kreatywnym 
narzędziem. Sekwencer jest oczywiście wyposażo-

ny w pamięć: osiem banków po osiem patternów, 
czyli 64 32-krokowe sekwencje, które mogą być 

wyzwalane podczas gry za pomocą przycisków 
na panelu przednim bądź sygnałów MIDI program 

change. Synchronizacja tempa sekwencera odbywa się 
poprzez MIDI bądź CV, więc nie ma problemu z integra-
cją w jakimkolwiek muzycznym środowisku.

Kreatywność bez limitów 
Dlaczego właściwie Mother? Otóż Mother-32 został 
zaprojektowany w taki sposób, by w 100 procentach 

móc zintegrować się z coraz popularniejszym w synte-
zatorowym świecie systemem modularnym typu Euro-
rack. I nie mam tu na myśli jedynie naszej 32-punktowej 
matrycy modularnej, bo nowego Mooga można wyjąć  
z jego standardowej obudowy i zamontować w dowol-
nej obudowie Eurorack razem z resztą modułów, dla 
których staje się swoistym centrum dowodzenia, czy 
– inaczej rzecz ujmując – „matką”. Zatem z jednej stro-
ny Mother-32 odnajdzie się w już istniejącym systemie 
modularnym, ale przede wszystkim staje się najlepszą 
metodą wejścia w świat modulara. Część miłośników 
syntezatorów marzy o zbudowaniu kiedyś systemu 
modularnego, ale bariera wejścia jest dosyć wysoka. 
Bo aby zbudować chociaż najprostszy system, trzeba 
liczyć się ze sporymi kosztami. Potrzebujemy obudowę  
z zasilaniem, oscylator, filtr, wzmacniacz, jakąś obwied-
nię, może jakieś LFO, multiplikator, mikser… Przydałby 
się też konwerter MIDI–CV, żeby móc jakkolwiek zagrać 
takim instrumentem, i sekwencer, który w standardzie 
Eurorack potrafi też swoje kosztować. Mother-32 łączy 
te wszystkie moduły w jeden kompletny głos, i to nie 
byle jaki, bo moogowy, a każdy kolejny moduł tylko po-
mnoży jego możliwości. I coś mi mówi, że Amerykanie 
też już nad nimi pracują.

Pisząc o instrumencie, z pewnością wypadało-
by wspomnieć też o tym, jak on brzmi. W przypadku 
Mother-32 pierwszą wskazówką jest filtr, który jako-
ścią nie odstaje od swoich większych odpowiedników, 
przez co wiernie oddaje miękkie brzmienie Mooga.  
W trybie high-pass ta klasyczna konstrukcja zaskakuje 
nowym świetnym brzmieniem, niespotykanym wcze-
śniej w instrumentach z Asheville. Właściwie podnosi 
paletę barw syntezatora do drugiej potęgi. Oscylatory 
brzmią tłusto, po amerykańsku, a efekt PWM pozwala 
osiągnąć potężny bas kojarzony wcześniej na przykład 
z Minitaurem. Z racji tego, że konstrukcja syntezatora 
pozwala na niezliczoną liczbę modulacji, w łatwy spo-
sób można popchnąć jego brzmienie do ekstremum  
i uzyskać barwy, jakich nigdy byśmy się nie spodziewa-
li. Barwy, które przez swoją wyjątkowość rozbudzają 
w nas nowe obszary kreatywności. Bo w syntezatorze 
modularnym nie ma limitów.

Mikołaj Dygasiewicz
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Clavia to dla „syntezatorowców” przede wszystkim Nord Lead  
(oraz nieprodukowany już Nord Modular), a dla bestii scenicznych: Nord Stage  

i Nord Electro. Ale w ofercie Norda jest jeszcze jeden produkt,  
który bywa często pomijany. Chodzi o Nord Drum
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Pewnie już mało kto pamięta, że firma ma bardzo duże 
doświadczenie w produkcji bębnów elektronicznych, ba, 
od tego zaczynali. Słynny ddrum nie pochodzi z Ameryki, 
lecz właśnie ze Szwecji i przez długie lata produkowany był 
przez Norda. Więc Nord Drum nie jest żadnym wypadkiem 
przy pracy, a swego rodzaju naturalną konsekwencją.

Wielu z nas ignoruje to niepozorne pudełeczko. No 
bo jak to, płacić ponad 2000 zł za moduł perkusyjny, 
który w dodatku nie ma żadnych sampli, a jedynie ma-
szynę wirtualną? Czyli coś, co możemy mieć za drobne 
pieniądze w postaci plug-inu? W dodatku moduł ten ma 
śladowy oldskulowy wyświetlacz LED, kilka przycisków  
i dwie gałki, w tym jedną do głośności? I brak USB? Bez 
sekwencera?! Wolne żarty! 

Kanoniczne odstępstwo od rytmu
Prawdę mówiąc, ja również przez długi czas nie docenia-
łem tego pudełka. Przyzwyczajony do gigabajtów sampli  
i loopów, do rozbudowanych plug-inów czy do wirtualnych 
bębniarzy nie czułem potrzeby zgłębiania zawiłości ob-
sługi Nord Druma. Uważałem to za niepotrzebną ekstra-
wagancję i stratę czasu. Do zmiany mojego nastawienia 
poprowadził splot okoliczności. Po pierwsze, zacząłem 
kręcić się w kółko, jeśli chodzi o „produkcję bitów”. Idąc na 
łatwiznę, używałem gotowych pętli lub presetów w stylu 
808/909, albo kombinacji zestaw/pętla z produktów ty-
pu Maschine lub MPC. W związku z tym to gotowy preset 
narzucał mi styl utworu, co, szczególnie gdy resztę kom-
pozycji miałem już gotową, nie pomagało w zachowaniu 
spójności stylistycznej. Po drugie, moje produkcje zaczęła 
cechować niebezpieczna statyczność ścieżek rytmicz-
nych – kolejne dźwięki były identyczne, nie zmieniały się  
w czasie, „nie szły” za resztą utworu. Mając w zespo-
le bębniarza, nie musimy się o to martwić. Już on zadba  
o to, aby sekcja rytmiczna oddychała razem z innymi,  
a nie była jedynie monotonną odmianą metronomu. Gdy 
zostaniemy z tym sami, mamy problem.

Po trzecie, zacząłem zgłębiać zagadnienia zwią-
zane z rytmem. Będąc wychowany na muzyce 
elektronicznej, zawsze uważałem, że rytm ma 
być stabilny i solidny, jak z prostej maszyny 
perkusyjnej. Wszelkie niuanse wrzuca-
łem do kategorii „zawracanie głowy”, 
sądząc, że wynikają one z nie-
doskonałości człowieka. Ale 
wchodząc coraz głębiej  
w temat, dokonałem 
odkrycia: mityczny  
„groove” to cały 
wszechświat odcieni, 

niuansów i pozornych niedoskona-
łości, które powodują, że nasz mózg 
podtrzymuje zainteresowanie danym 
utworem i chce go słuchać ponownie, 
bo… nie wszystko zrozumiał. Wciąż 
nie dowierzając, zacząłem analizować 
utwory takich robotów jak Kraftwerk. 
Ich ścieżki rytmiczne okazały się praw-
dziwą kopalnią „analogowości” rytmu, 
czyli mnóstwem większych i mniej-
szych odstępstw od kanonu, który oka-
zał się jedynie moim wyobrażeniem, 
żeby nie powiedzieć lenistwem.

To wszystko spowodowało, że 
zacząłem „kraść” schematy ryt-
miczne z moich ulubionych kawał-
ków. Każdy DAW to umie i kiedyś na 
pewno o tym pogadamy, ale dzisiaj 
wróćmy do bohatera artykułu.

Życie z zer i jedynek
Warto teraz jakoś połączyć moje od-
krycie (lepiej późno, niż wcale) z boha-
terem tego artykułu. Jest kilka unikato-
wych cech Nord Druma, które pomogą 
nam odzyskać oryginalność w produkcji 
muzycznej (rytmicznej) i każdy znajdzie 
swoje, ale moim zdaniem podstawową 
jest reakcja na dynamikę gry. A grać na 
Nord Drumie możemy różnorako: przez 

Jeśli chcemy 
nagrać jeszcze żywszą 

perkusję z Nord Druma, 
możemy skorzystać 

z Nord Pada. 
Trzeba go jednak 

dokupić.

Firma Clavia, która każe na siebie mówić 

Nord, to taki „nowoczesny klasyk”. 

Trzeba bardzo uważać ze słowem 

„kultowy”, ale jeśli już musimy którąś 

współczesną firmę produkującą 

instrumenty elektroniczne nazwać tym 

mianem, to poza Moogiem 

należy się to Clavii

Wal jak w bębenNord Drum
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MIDI i dowolną klawiaturę lub pady, przez dedykowany Nord 
Pad lub za pomocą zewnętrznego sekwencera czy też spe-
cjalnej aplikacji Nord Beat 2 na iPada. 

Zacznijmy od pierwszego sposobu. Jako że mamy 
do czynienia z instrumentem wirtualnym, który mode-
luje brzmienia perkusyjne w czasie rzeczywistym, może 
wpływać na cechy tego brzmienia poprzez dynamikę 
(parametr Velocity). Nord Drum tworzy dźwięki perkusyj-
ne, korzystając z trzech algorytmów (Click, Tone i Noise), 
które składają się na dany instrument. Click odpowiada 
za atak, a Tone i Noise to części składowe wybrzmiewa-
nia. Każda z nich dysponuje baterią parametrów, takich 
jak przebieg wirtualnego oscylatora, obwiednia i filtr, 
który może mieć różne typy. Do tego efekty typu Distor-
tion czy Delay. Na każdy głos oddzielnie, a jest ich sześć. 
Wiele z tych parametrów może zależeć od Velocity, co 
powoduje, że każde uderzenie może mieć inny charakter. 

Jakie dźwięki oferuje Nord Drum 2? Najróżniejsze, za-
równo o elektronicznym, jak i niemal akustycznym cha-
rakterze. Mamy całą gamę brzmień typu Kick, Snare, Hat 
czy Tom. Do tego rzecz jasna mnóstwo dźwięków trud-
nych do zakwalifikowania. Producent wypełnił presetami 
cztery pierwsze banki, a cztery kolejne może zapisać użyt-
kownik. Część presetów to zestawy „strojone”, czyli takie, 
na których można do pewnego stopnia grać melodycznie, 
według określonej skali. To prawdziwa kopalnia inspiracji.

I tu dochodzimy do sedna. Te bębny żyją. Dzięki temu, 
że Nord Drum jest szybki i bezlatencyjny, kolejne ude-
rzenia są jak skalpel, a ton to bogactwo harmonicznych  
i przepiękna reakcja na styl gry. W życiu nie słyszałem tak 
żywego instrumentu, który pracuje na zerach i jedynkach. 

Bębniarz bez argumentów
Jak to się ma do poprzednich wynurzeń dotyczących niu-
ansów rytmicznych? Otóż można wpływać na charakter 
brzmienia przez drobne (lub mniej drobne) zmiany dyna-
miki – czy to poprzez grę (rejestrację) na żywo, czy też 
później na etapie edycji. W końcu nie każdy urodził się  
z pałkami perkusyjnymi w rękach.

A propos pałek – firma oferuje wspomniany już Nord 
Pad, który jest dedykowanym zestawem padów do Nord 
Drum 2. Podłącza się go jednym kabelkiem typu RJ45, 
czyli zwykłym komputerowym kablem do sieci Ethernet, 
który służy tylko do komunikacji między urządzeniami,  
a nie do ściągania uaktualnień. Sam Nord Pad to prze-
pięknie minimalistyczny kontroler, znakomicie wykonany 
i solidny jak czołg. Można na nim grać zarówno pałka-
mi, jak i rękami, a odpowiednich ustawień dokonuje się 
z pozycji instrumentu. Nawet jeśli nie graliśmy nigdy na 
perkusji, to spróbujmy pobawić się Nord Padem, „pusz-
czając” swój utwór i dogrywając bębny na żywo. Już po kil-
ku chwilach możemy elegancko wzbogacić swoje dzieło,  
a i ego skorzysta. Możemy też zaprosić znajomego bęb-
niarza. Zazwyczaj nie lubią oni wirtualnych bębnów, bo 
narzekają na latencję, a są pod tym względem jeszcze 
gorsi od wyścigowych gitarzystów, ale Nord Drum nie ma 
latencji! Zawleczmy więc swojego kolegę do Nord Pada  
i nagrajmy w MIDI to, co wybębni, a będziemy mieć znakomity >>

Spójrz w nuty, zanuć, zagraj i wygraj kubek Mooga! 
Odgadnij autora i nazwę utworu na podstawie 

zapisu nutowego z okładki czasopisma. 
Wejdź na stronę www.audiostacja.pl/zagraj-z-nut 

i poprzez formularz prześlij odpowiedź 
wraz z krótką odpowiedzią na dodatkowe pytanie zawarte w formularzu. 

Jeśli poprawnie odgadniesz autora i nazwę utworu oraz podasz najciekawszą 
odpowiedź na pytanie dodatkowe, 
stylowy kubek Mooga będzie Twój!

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 07.02.2016
Dobrego nucenia, grania i słuchania!

Konkurs „Zagraj z nut” 
              

                           Zagraj z nut i wygraj! 
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Biała Podlaska
Music Studio
ul. Janowska 11 h,i,j
tel. 83 342 57 47
www.musicaudio.pl
sklep@musicaudio.pl

Częstochowa
Euromuza
ul. Jasnogórska 38
tel. 34 357 71 25
www.euromuza.pl
sklep@euromuza.pl

Kraków
Gama Kraków
ul. Rynek Podgórski 4a
tel. 12 422 08 93
www.tanieinstrumenty.pl
biuro@tanieinstrumenty.pl

Lublin
Magnus
ul. Wolska 11
tel. 81 749 77 77
www.hurtowniamuzyczna.pl
lublin@hurtowniamuzyczna.pl

Łódź
Music Center
ul. Sienkiewicza 59
tel. 42 630 28 00
www.musiccenter.pl
lodz@musiccenter.pl

Nowy Targ
Meg
ul. Szaflarska 72
tel. 18 264 64 48
www.megsklep.pl
info@megsklep.pl

Poznań
Music Store
ul. Wielka 21
61 852 82 14
www.musicstore.com.pl
klawisze@musicstore.com.pl

Szczecin
Fan
ul. Św. Wojciecha 1
91 489 29 23
www.czakmusic.pl
sklep@czakmusic.pl

materiał do dalszej edycji. Podczas niej możemy swobod-
nie zmieniać presety, a nawet nie zauważymy, kiedy minie 
kilka godzin. Te bębny są TAK dobre.

Eureka po latach
A jeśli pod żadnym pozorem nie chcemy mieć do czynie-
nia z grą na żywo, skorzystajmy z gotowych plików MIDI, 
które są dostępne w internecie lub np.  jako dodatek do 
wirtualnych bębniarzy typu Toontrack EZ Drummer. Po-
łączenie takich plików (nagrywanych przez zawodowych 
muzyków) z kosmicznymi dźwiękami z Nord Druma daje 
fantastyczne rezultaty. Tak samo jeśli wolimy programo-
wać bębny w stylu x0x, możemy zrobić to w swojej apli-
kacji DAW lub, jeśli mamy iPada, za pomocą specjalnej 
darmowej aplikacji Nord Beat 2. Masa zabawy.

Wracając do obsługi instrumentu: choć, jak już wspo-
mniałem, panel Norda jest dość prosty i jednocześnie 
zawiły na pierwszy rzut oka, to po przeczytaniu krótkiej 
instrukcji obsługi wszystko staje się łatwe. Instrukcja to 
15 minut naszego cennego czasu, a potem jest już łatwo. 
Po godzinie pracy działamy niemal automatycznie, ponie-
waż obsługa jest bardzo logiczna. Edycja poszczególnych 
brzmień jest szybka i daje spektakularne rezultaty, któ-
rych nie uzyskamy nigdzie indziej. Zaczynamy rozumieć 
filozofię „budowy” instrumentu perkusyjnego, szybko 
poznajemy cechy, które wpływają na charakter dźwięku,  
i przede wszystkim zaczynamy kontrolować ścieżki ryt-
miczne jak prawdziwi specjaliści. Twoje bębny zaczynają 
żyć i współpracować z resztą aranżacji. Ciężko to opisać 

Aplikacja Nordbeat 
pozwala edytować 
do sześciu ścieżek.

Warszawa
Pasja
ul. Wiktorska 7/11
22 880 00 00
www.sklep-muzyczny.com.pl
sklep@sklep-muzyczny.com.pl

RIFF
ul. Bokserska 62a
22 673 19 10   
www.riff.net.pl
sm.wa18@riff.net.pl

Wrocław
Ostrowski
ul. Armii Krajowej 5
71 79 74 600
www.muzyczny.pl
sklep@muzyczny.pl

Ragtime
ul. Traugutta 15
71 344 40 81
www.ragtime.pl
wcm@ragtime.com.pl

(Frank Zappa powiedział, że pisanie o muzyce to jak tańczenie o architektu-
rze), więc warto to sprawdzić samemu.

Trochę się powtarzam, ale trudno od tego uciec: posłuchajmy utworów, które 
lubimy i tym razem zwróćmy uwagę na sekcję rytmiczną. Niezależnie, czy jest ona 
„ludzka” czy automatyczna, dobra będzie zawsze ciekawa i żywa. Poszczególne 
instrumenty będą dobrze słyszalne i będą ze sobą współpracować. Będą także 
współpracować z resztą zespołu, ale to inny temat. Zauważymy też, że bębnów 
nie musi być dużo. Czasem to dosłownie kilka instrumentów, więc sześć kanałów 
Nord Druma wystarczy z nawiązką. Poszczególne brzmienia muszą mieć charakter 
i warto, by się czymś wyróżniały. Zapomnijmy na chwilę o stopie 909 czy werblu 
808. Bądźmy oryginalni, poszukujmy, a Nord Drum 2 nadaje się do tego jak żaden 
inny instrument. Łatwość obsługi, wszechstronność, natychmiastowe rezultaty  
i przede wszystkim jakość brzmienia to absolutna światowa czołówka. 

A pomyśleć, że odkryłem to dopiero teraz!
Piotr Dygasiewicz

>>
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Cyfrowy rodzynek
Firma Waldorf to starzy wyjadacze,  

ale w systemach modularnych ich jeszcze  
nie widziano. Przyjrzyjmy się zatem  
pierwszemu modułowi w formacie  

Eurorack, który jest cyfrowy,  
a do tego mówi…
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Mówisz Waldorf, myślisz wavetable. Ten interesujący 
rodzaj syntezy – wynaleziony pod koniec lat siedemdzie-
siątych, a spopularyzowany kilka lat później za sprawą 
słynnego syntezatora PPG – jest wciąż rozwijany i udo-
skonalany. Niemiecka firma Waldorf od lat uważana jest 
za godnego i niekwestionowanego następcę dzieł Wolf-
ganga Palma, a ich produkty takie jak Wave i Microwave 
czy bardziej współczesne Blofeld, Largo czy Nave znaj-
dują się w arsenałach muzyków i producentów, którym 
nie straszne tajniki syntezy wavetable.

Po gałce go poznacie
Wygląd modułu nw1 nie pozostawia wątpliwości, kto 
za nim stoi. Jedyna w swoim rodzaju gałka Wavetable 
występuje w instrumentach Waldorf od lat, a metalo-
we pokrętła kojarzą się z modułami Blofeld czy Pulse 2. 
Obrazu dopełniają wygodne przełączniki w stylu retro  
i sześć gniazd CV do łączenia z innymi modułami nasze-
go systemu modularnego oraz gniazdo USB.

Nw1 może pracować w jednym z trzech trybów. 
Pierwszy to „oscylator” wavetable, z osiemdziesięcio-
ma próbkami zapisanymi w pamięci ROM. Znajdziemy 
tu klasyczne przebiegi z innych instrumentów Waldor-
fa, co pokochają wszyscy miłośnicy klasyki spod znaku 
PPG. Jako że mamy do czynienia z instrumentem do 
systemu modularnego, wiele parametrów może być 
kontrolowanych sygnałami napięciowymi i tylko od na-
szej wyobraźni (i posiadanego systemu) zależy, jak bę-
dziemy mogli modulować parametry jak czas czy wyso-
kość odtwarzania. Producent umieścił w pamięci wiele 
interesujących tekstur, w tym całkiem niespodziewa-
nych, więc dobra zabawa jest gwarantowana. Dodajmy 
do tego różne tryby odtwarzania i nocka z głowy.

Drugim trybem jest samplowanie. Nw1 ma 2,5 MB 
pamięci RAM, gdzie umieszczamy dowolne próbki, które 
można rejestrować bezpośrednio z wejścia, a wbudo-
wany kompresor ułatwi cały proces. A więc mikrofon 
w dłoń i nagrywamy! Oczywiście sygnał może także 
pochodzić z innego modułu, maszyny perkusyjnej czy 
syntezatora. Po nagraniu próbki zostają obrobione przez 
moduł i są do dyspozycji w identyczny sposób jak prze-
biegi fabryczne.

Trzeci tryb umożliwia przemawianie ludzkim gło-
sem. No, może nie do końca ludzkim, ale na pewno da 

uderz w klawiszWaldorf nw1

Synteza wavetable jest prosta i trudna zarazem. Jest to synteza, gdzie  
w pamięci instrumentu umieszcza się cyfrowe odwzorowanie bardzo 
krótkich, pojedynczych przebiegów fal – począwszy od najprostszych 
jak sinusoida, piła czy prostokąt, a skończywszy na krótkich samplach. 
Następnie te próbki umieszcza się w „tablicach” (stąd WaveTable),  
a instrument „odczytuje” je sekwencyjnie, w różnej kolejności, różnych 
prędkościach i kierunkach i wysyła na mniej lub bardziej tradycyjny tor 
syntezy (filtry, obwiednie, modulacje itd.). Efektem jest bardzo oryginal-
ne brzmienie, często o wyraźnym „cyfrowym” posmaku, idealne dla arty-
stów poszukujących czegoś nowego.

Czym jest Wavetable?

się go zrozumieć. Otóż nw1 wyposażony jest w synte-
zator mowy, który odtwarza tekst zapisany w forma-
cie .txt, a przesyłany z komputera przez kabel USB –  
i po to właśnie (poza możliwością aktualizacji firm-
ware’u) umieszczono na płycie czołowej złącze USB. 

Waldorf nw1 jest modułem cyfrowym (jak na to 
wpadłeś, Watsonie?!), co czyni go unikatową pozycją  
w świecie Euroracków, gdzie ze zrozumiałych wzglę-
dów króluje synteza analogowa. Nie jest to absolutnie 
jego wadą, wręcz przeciwnie! Dysponując „klasyczny-
mi” przebiegami wavetable, wprowadzamy do naszego 
arsenału specyficzny posmak lat osiemdziesiątych, ale 
dzięki pozostałym dwóm trybom, a przede wszystkim 
pracy w środowisku modularnym, rozwijamy klasyczny 
koncept do poziomów wcześniej niedostępnych. Łącząc 
nw1 ze stale rosnącą liczbą najróżniejszych procesorów  
i źródeł dźwięku – zarówno analogowych, cyfrowych, jak 
i „hybrydowych” – stajemy się poważnym producentem 
w dziedzinie, jaką określamy mianem sound design. 
Modułowi Waldorfa należy poświęcić trochę czasu (Re-
ad The F…abulous Manual!), ale ten wysiłek wynagro-
dzą nam bardzo oryginalne i niecodzienne brzmienia.  
A przecież każdemu o to chodzi!

Piotr Dygasiewicz
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Eurorack, który jest cyfrowy,  
a do tego mówi…
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Mówisz Waldorf, myślisz wavetable. Ten interesujący 
rodzaj syntezy – wynaleziony pod koniec lat siedemdzie-
siątych, a spopularyzowany kilka lat później za sprawą 
słynnego syntezatora PPG – jest wciąż rozwijany i udo-
skonalany. Niemiecka firma Waldorf od lat uważana jest 
za godnego i niekwestionowanego następcę dzieł Wolf-
ganga Palma, a ich produkty takie jak Wave i Microwave 
czy bardziej współczesne Blofeld, Largo czy Nave znaj-
dują się w arsenałach muzyków i producentów, którym 
nie straszne tajniki syntezy wavetable.

Po gałce go poznacie
Wygląd modułu nw1 nie pozostawia wątpliwości, kto 
za nim stoi. Jedyna w swoim rodzaju gałka Wavetable 
występuje w instrumentach Waldorf od lat, a metalo-
we pokrętła kojarzą się z modułami Blofeld czy Pulse 2. 
Obrazu dopełniają wygodne przełączniki w stylu retro  
i sześć gniazd CV do łączenia z innymi modułami nasze-
go systemu modularnego oraz gniazdo USB.

Nw1 może pracować w jednym z trzech trybów. 
Pierwszy to „oscylator” wavetable, z osiemdziesięcio-
ma próbkami zapisanymi w pamięci ROM. Znajdziemy 
tu klasyczne przebiegi z innych instrumentów Waldor-
fa, co pokochają wszyscy miłośnicy klasyki spod znaku 
PPG. Jako że mamy do czynienia z instrumentem do 
systemu modularnego, wiele parametrów może być 
kontrolowanych sygnałami napięciowymi i tylko od na-
szej wyobraźni (i posiadanego systemu) zależy, jak bę-
dziemy mogli modulować parametry jak czas czy wyso-
kość odtwarzania. Producent umieścił w pamięci wiele 
interesujących tekstur, w tym całkiem niespodziewa-
nych, więc dobra zabawa jest gwarantowana. Dodajmy 
do tego różne tryby odtwarzania i nocka z głowy.

Drugim trybem jest samplowanie. Nw1 ma 2,5 MB 
pamięci RAM, gdzie umieszczamy dowolne próbki, które 
można rejestrować bezpośrednio z wejścia, a wbudo-
wany kompresor ułatwi cały proces. A więc mikrofon 
w dłoń i nagrywamy! Oczywiście sygnał może także 
pochodzić z innego modułu, maszyny perkusyjnej czy 
syntezatora. Po nagraniu próbki zostają obrobione przez 
moduł i są do dyspozycji w identyczny sposób jak prze-
biegi fabryczne.

Trzeci tryb umożliwia przemawianie ludzkim gło-
sem. No, może nie do końca ludzkim, ale na pewno da 

uderz w klawiszWaldorf nw1

Synteza wavetable jest prosta i trudna zarazem. Jest to synteza, gdzie  
w pamięci instrumentu umieszcza się cyfrowe odwzorowanie bardzo 
krótkich, pojedynczych przebiegów fal – począwszy od najprostszych 
jak sinusoida, piła czy prostokąt, a skończywszy na krótkich samplach. 
Następnie te próbki umieszcza się w „tablicach” (stąd WaveTable),  
a instrument „odczytuje” je sekwencyjnie, w różnej kolejności, różnych 
prędkościach i kierunkach i wysyła na mniej lub bardziej tradycyjny tor 
syntezy (filtry, obwiednie, modulacje itd.). Efektem jest bardzo oryginal-
ne brzmienie, często o wyraźnym „cyfrowym” posmaku, idealne dla arty-
stów poszukujących czegoś nowego.

Czym jest Wavetable?

się go zrozumieć. Otóż nw1 wyposażony jest w synte-
zator mowy, który odtwarza tekst zapisany w forma-
cie .txt, a przesyłany z komputera przez kabel USB –  
i po to właśnie (poza możliwością aktualizacji firm-
ware’u) umieszczono na płycie czołowej złącze USB. 

Waldorf nw1 jest modułem cyfrowym (jak na to 
wpadłeś, Watsonie?!), co czyni go unikatową pozycją  
w świecie Euroracków, gdzie ze zrozumiałych wzglę-
dów króluje synteza analogowa. Nie jest to absolutnie 
jego wadą, wręcz przeciwnie! Dysponując „klasyczny-
mi” przebiegami wavetable, wprowadzamy do naszego 
arsenału specyficzny posmak lat osiemdziesiątych, ale 
dzięki pozostałym dwóm trybom, a przede wszystkim 
pracy w środowisku modularnym, rozwijamy klasyczny 
koncept do poziomów wcześniej niedostępnych. Łącząc 
nw1 ze stale rosnącą liczbą najróżniejszych procesorów  
i źródeł dźwięku – zarówno analogowych, cyfrowych, jak 
i „hybrydowych” – stajemy się poważnym producentem 
w dziedzinie, jaką określamy mianem sound design. 
Modułowi Waldorfa należy poświęcić trochę czasu (Re-
ad The F…abulous Manual!), ale ten wysiłek wynagro-
dzą nam bardzo oryginalne i niecodzienne brzmienia.  
A przecież każdemu o to chodzi!

Piotr Dygasiewicz
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Prostota w wersji pro
Seria Code oferuje najwyższy profesjonalny poziom  
sterowania i czucia klawiatury, w połączeniu  
z niezwykle wszechstronnym zestawem  
funkcji i dołączonym oprogramowaniem.  
A do tego jest prosta w obsłudze

Klawiatura nie powinna stanowić przeszkody na dro-
dze kreatywności. Przeciwnie, powinna działać jako 
bezpośrednie przedłużenie naszych myśli, zapewniając 
natychmiastowe, precyzyjne i jasne wyrażanie muzycz-
nych pomysłów. Jednym z takich rozwiązań, które nie 
uwierają kreatywności jest seria klawiatur sterujących 
Code. Trzy w pełni wyposażone modele łączą moc z wy-
dajnością. Pozwalają na wyciągnięcie maksimum moż-
liwości z oprogramowania muzycznego i sprzętu MIDI. 

Na serię Code składają się trzy modele o 25, 49 i 61 
klawiszach. Ich klawiatury mają równą i precyzyjną ak-
cję. Klawisze o naturalnym profilu są czułe zarówno na 
siłę uderzenia, jak i docisku, zapewniając maksimum 
możliwości ekspresji.

Seria Code oferuje kilka dobrze przemyślanych ele-
mentów, ułatwiających tworzenie i występowanie na 
scenie. Oto kilka z nich.

Programowalne kontrolery
Kontrolery Code wyposażone są we wszystko, czego po-
trzebujemy do poważnej muzycznej twórczości. Dzięki 
kilku bankom suwaków, pokręteł, przycisków, padów 
oraz gładko pracującym kołom pitch bend i modulacji 
szczegółowe sterowanie parametrami staje się bardzo 
proste. Nowość w klawiaturach sterujących M-Audio, To-
uchpad X/Y, zapewnia dodatkową bezpośrednią interak-
cję z parametrami efektów i instrumentów wirtualnych 
wzdłuż osi X/Y.

Poza tym klawiaturę możemy podzielić na cztery 
programowalne strefy, co daje konfiguracji maksimum 
elastyczności i funkcjonalności. Dzięki temu na przy-
kład wyzwalamy cztery różne instrumenty w osobnych 
strefach lub nakładamy strefy i wyzwalamy dwa in-
strumenty w tym samym czasie.

Poważna moc produkcyjna
Prawie każdy program DAW korzysta ze skrótów kla-
wiaturowych do wykonywania podstawowych funkcji, 
takich jak dodawanie ścieżek, wycinanie, wklejanie itp. 
Teraz, dzięki obsłudze poleceń skrótów klawiszowych 
ASCII/HID, mapujemy te powszechnie używane skróty 
bezpośrednio do kontrolera. W ten sposób usprawniamy 
pracę tak, aby proces tworzenia lub produkcji był szyb-
szy, efektywniejszy i o wiele bardziej satysfakcjonujący. 
Code obsługuje także tryby sterowania Mackie Control/

HUI, więc od razu jesteśmy gotowi do pracy z większo-
ścią programów DAW przy minimum konfiguracji.

Podświetlane pady perkusyjne
Dostępnych jest 16 programowalnych, podświetlanych 
na kolorowo, dynamicznych padów perkusyjnych – 
wystarczy zerknąć i już wiemy, do jakiej funkcji został 
przypisany dany pad. Przyciski, pokrętła i suwaki rów-
nież są oznaczane kolorami, wskazując tryb, w jakim 
aktualnie się znajdują. Alfanumeryczny wyświetlacz 
LED zapewnia informacje zwrotne, w tym wyświetlanie 
parametrów i ustawień. To wszystko składa się na pre-
cyzyjną regulację.

Ważne dodatki
Wraz z klawiaturą otrzymujemy bogaty pakiet oprogra-
mowania, w którego skład wchodzi Ableton Live Lite 
oraz pełne wersje nagradzanych instrumentów wirtu-
alnych firmy AIR Music Technology: Loom i Hybrid 3.0. 
Zyskujemy zatem nieograniczony dostęp do najlep-
szych narzędzi kreatywnych.

Ableton Live Lite dostarcza wiele funkcji Ableto-
na Live – rewolucyjnego, wielokrotnie nagradzanego 
programu do produkcji muzyki, który pozwala na 
spontaniczne komponowanie, nagrywanie, remikso-
wanie, improwizowanie i edytowanie naszych mu-
zycznych pomysłów w jednolitym środowisku audio/
MIDI. Live łączy w jednym interfejsie instrumenty 
akustyczne, elektroniczne i wirtualne, a także nasze 
cyfrowe nagrania i sekwencje MIDI. Do tego jest to 
interfejs bardzo prosty w obsłudze.

Abyśmy mogli korzystać z możliwości oferowa-
nych przez klawiatury Code, powinniśmy mieć sys-
tem komputerowy z systemem co najmniej Win-
dows 7 lub OSX 10.7.5. To jedyne ograniczenie, by dać 
upust swej kreatywności i bawić się muzyką.

Przemek Wiśniewski

uderz w klawiszM-Audio Code

Code 25

Code 49

Code 61
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Dźwięk kształtowany palcami
Seria MPC to legenda, kręgosłup produktowy firmy Akai Professional. 
Dzięki obsłudze dotykiem zyskała na prostocie i szybkości obsługi
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Zdaniem Akai najmłodsze dziecko z rodziny MPC sta-
nowi krok milowy w rozwoju linii produktów firmy. Lata 
przeprowadzanych badań oraz zbieranie uwag od użyt-
kowników poprzednich modeli doprowadziły do stwo-
rzenia najbardziej innowacyjnego MPC o możliwościach, 
jakich nie oferował do tej pory żaden produkt. MPC To-
uch jest przełomem w produkcji muzycznej. Na czym 
polega ów przełom? Kluczem jest dobry dotyk...

 7-calowy wielodotykowy wyświetlacz

 16 dynamicznych, grubych padów MPC z podświetlaniem RGB

 Interfejs audio z 2 wejściami/2 wyjściami

 Sekwencer krokowy z dotykowym interfejsem

 Sterowanie XYFX do dodawania efektów i regulacji dynamiki w czasie rzeczywistym

 Looper z możliwością podłączenia dowolnego instrumentu w celu tworzenia pętli

 Pad Mixer do ustawiania poziomów, panoramy i dodawania efektów VST

 Funkcja Sample Edit do cięcia i przetwarzania próbek

 Cztery nowe dotykowe kontrolery

 Pokrętło Data Encoder do regulacji wyświetlanych parametrów (wciskane)

MPC Touch jest nowoczesnym rozwinięciem cenionej 
serii MPC. Oprócz klasycznego czucia i organizacji pracy, 
jak przy poprzednich modelach, została dodana niespo-
tykana wcześniej obsługa dotykowa. Jest szybka i wyjąt-
kowo intuicyjna. Dzięki niej i jasnemu siedmiocalowemu 
kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu Touch wpro-
wadza nowe podejście do produkcji muzycznej.

Teraz możemy dosłownie chwytać tracki, przycinać, 
rysować zdarzenia MIDI, regulować obwiednie i inne re-
gulatory. A wszystko palcami. Bez pomocy klawiatury  
i myszki. Dzięki temu zyskujemy szybki i łatwy dostęp 
do ważniejszych funkcji i opcji oprogramowania, edyto-
rów, sekwencera czy też miksera. Nie tracimy czasu na 
zerkanie raz na urządzenie, raz na ekran komputera. 

Co również jest bardzo ważne, wprowadzenie takiej 
funkcjonalności znacząco pozwoliło zmniejszyć wymia-
ry i wagę urządzenia. To z kolei sprawiło, że łatwiej je 
przenosić. 

Widać też, że Akai konsekwentnie trzyma się sty-
listyki wprowadzonej jakiś czas temu: nowoczesna, 
elegancka, bez zbędnych efekciarskich dodatków. Jest 
prosto i solidnie. Zestawiając obok siebie kilka pro-
duktów Akai, na przykład AMX, AFX, nowe modele 
z rodziny MPD czy serię klawiatur Advance, widzimy, 
o co chodziło producentowi – naprawdę świetnie się 
prezentują.

Oprócz nienagannej prezencji MPC Touch ma tak-
że nieco ukrytych zalet. Wraz z urządzeniem użyt-
kownik otrzymuje MPC Software z 20 GB brzmień i to 
nie byle jakich. Możemy wśród nich znaleźć prawdzi-
we perełki: AIR, CR2, Toolroom, MVP Loops, Sonivox 
i Prime Loops.

Tworząc MPC Touch, po raz kolejny firma Akai usta-
nowiła kultową serię MPC liderem myśli technicznej 
w produkcji muzycznej. MPC Touch łączy możliwości 
sprzętu do profesjonalnej produkcji muzycznej, cha-
rakterystyczne dla marki MPC, z łatwą dotykową ob-
sługą, typową dla smartfonów i tabletów, co stanowi 
prawdziwą rewolucję w organizacji pracy. Tym samym 
na zawsze uległ zmianie sposób interakcji producen-
tów z wszystkimi aspektami tworzonego przez nich 
brzmienia.

Przemek Wiśniewski

Główne cechy

Akai MPC Touch
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Czterogłosowy wilk
W jednej obudowie dostajemy cztery syntezatory mogące pracować 
w mono, unisono lub polifonii
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uderz w klawiszAkai Timbre Wolf

To już drugi wilk w rodzinie Akai. Pierwszy z nich, Rhythm 
Wolf, łączy automat perkusyjny, syntezator basowy i se-
kwencer krokowy ze 100% analogową ścieżką sygnału. 
Zapoczątkował on też charakterystyczny i bardzo elegancki 
design, który jest kontynuowany przez Timbre Wolfa. 

Timbre Wolf jest wszechstronnym, czterogłosowym, 
polifonicznym syntezatorem analogowym. Został zna-
komicie zaprojektowany, a brzmi tak dobrze, jak wygląda. 
Instrument może działać jako cztery syntezatory mono, 
w czterogłosowym unisono lub jako czterogłosowy synte-
zator polifoniczny. Co ważne, brzmienie każdego z głosów 
można szybko i niezależnie dopasować w trakcie gry. Wła-
śnie ta czterogłosowość stanowi cechę szczególną tego in-
strumentu. Już sama opcja zabawy z trybami MONO/POLY/
UNISON daje mnóstwo radości, a przecież są jeszcze wbu-
dowane funkcje jak Octave czy Pitch, zmieniające oktawę 
i wysokość. Należy też wspomnieć o pokrętle Howl, które 
umożliwia tworzenie niesamowitych zniekształceń dźwię-
ku bazowego. Wszystkim może sterować czterościeżkowy 
sekwencer krokowy, niezależny dla każdego głosu.

Timber Wolf łączy doskonały dźwięk analogowego 
syntezatora z wysokiej jakości sprzętem Akai, co wła-
snoręcznie sprawdziliśmy. Do tego umiejętnie wyważono 
łatwość obsługi i możliwości. Dzięki temu Timbre Wolf 
nadaje się dla każdej osoby niezależnie od poziomu za-
awansowania w dziedzinie syntezatorów analogowych. 
W dodatku kosztuje całkiem niedużo jak na możliwości, 
które oferuje. Warto udać się do najbliższego sklepu mu-
zycznego, by przetestować Timbre Wolfa i przekonać się 
jak potężne synthy można stworzyć za jego pomocą.

Przemek Wiśniewski

 4 syntezatory mono, 

     w 4-głosowym unisono lub 

     jako 4-głosowy syntezator 

     polifoniczny

 pełnowymiarowa, 

     25-klawiszowa klawiatura 

     Akai Pro, którą bardzo dobrze 

     czuć pod palcami,

 32-krokowy sekwencer,

 Gate Trigger In/Out, 

      MIDI In/Out, USB MIDI 

      do synchronizacji 

      z analogowym i cyfrowym 

      sprzętem oraz 

      programami DAW,

 możliwość niezależnego 

      ustawienia każdego głosu,

 przełącznik Octave,

 wyświetlacz LED,

 4 niezależne wyjścia audio,

 opcja Auto Tune, 

      kalibrująca głosy,

 pokrętło Pitch,

 możliwość nagrywania 

     tworzonych partii.

Timbre Wolf w skrócie

Quiz  
Dodaj sobie więcej basu! 
Zgarnij gustowną koszulkę Aguilara, 
amerykańskiego producenta bezawaryjnego 
sprzętu o potężnej mocy, porządnym 
brzmieniu i elegancji. Aguilar ma wszystko, 
czego potrzebuje Twój bas. 

Gdy wyślesz prawidłowe odpowiedzi na pytania, 
możesz zgarnąć oryginalną koszulkę Aguilara! 

 Który ze wzmacniaczy Aguilara 
     ma największa moc?
 Podaj co najmniej dwie nazwy wiodących 
     serii kolumn basowych Aguilara. 
 Do czego służy Aguilar Filter Twin?
 Opisz Twój idealny zestaw Aguilara, 
     jaki zabrał/a/byś ze sobą scenę.

Nagroda: Koszulka Aguilara

Zgłoś odpowiedzi poprzez formularz na stronie 

www.audiostacja.pl/quiz-z-aguilarem

Regulamin konkursu znajdziesz na stronie konkursu.

Na zgłoszenia czekamy do 29.02.2016.

Koszulka w rozmiarze basu
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WWspółczesne instrumenty mają bardzo porządne stopnie 
wyjściowe, sygnał jest „zdrowy” i pozbawiony szumów 
czy zniekształceń, więc nie ma co kombinować. Niektóre 
syntezatory cyfrowe mają nawet wyjście cyfrowe lub USB 
– nie należy się wahać i warto z nich korzystać. Oszczę-
dzamy wtedy na niepotrzebnej konwersji CA/AC.

Instrumenty analogowe
Rzecz się ma trochę inaczej w przypadku instrumentów 
analogowych, szczególnie tych starszych. Tu już często 
dostajemy w gratisie trochę szumu, czasem przydźwięk 
i inne niepożądane zjawiska. Warto wtedy użyć DI-Bo-
xa, który po pierwsze zsymetryzuje sygnał, a po drugie 
może coś dodać od siebie, jeśli jest to porządny DI-Box 
dobrej firmy. 

Kolejną sprawą jest poziom nagrania. Mówi się  
o tym ciągle, ale warto przypomnieć: po pierwsze na-
grywamy w rozdzielczości 24-bitowej (z częstotliwością 
próbkowania minimum 44,1 kHz), a po drugie nie nagry-
wamy głośno! 

Rejestracja ze wskaźnikiem „na czerwonym” miała 
sens w latach siedemdziesiątych, gdy chciano uzyskać 
jak najwyższy odstęp sygnału od szumu 
oraz lekko przesterować stopień wej-
ściowy miksera (preamp) i taśmę analo-
gową. Dzisiaj tego nie potrzebujemy. Nic 
w ten sposób nie zyskujemy, a możemy 
tylko niepotrzebnie przesterować nagra-
nie w domenie cyfrowej.  Zasadą jest, 
aby nagrać do mniej więcej połowy skali 
wskaźnika poziomu. Zresztą tyczy się to 
wszystkich sygnałów (mikrofon, gitara 
itd.; rys. 1). Dokładność rozdzielczości 
24-bitowej jest tysiące razy wyższa niż 
16-bitowej i w zupełności wystarczy, gdy 
nagramy „do połowy”, co ułatwi nam 
miks.

Podstawą korektor
No właśnie: miks. Jak miksować klawi-
sze? Odpowiedzi jest mnóstwo, ponie-
waż instrumenty klawiszowe są w stanie 
wytworzyć niemal dowolne brzmienie, 
które może pełnić niemal każdą rolę  
w miksie. Generalne zasady są podobne, 
jak w przypadku tradycyjnych instrumen-
tów, więc pewne reguły obowiązują przy 
basie, bębnach, padach czy brzmieniach 
solo. Zajmiemy się nimi po kolei, lecz na początek warto 
zapamiętać, że instrument elektroniczny (sampler, syn-
tezator, maszyna perkusyjna, instrument wirtualny) są 

w stanie grać „pełnym pasmem”, co odróżnia je od więk-
szości instrumentów akustycznych czy elektrycznych. 
Co gorsza, producenci klawiszy walczą o każdego klienta  
i chcą zrobić na nim wrażenie, tworząc presety o pełnym 
i robiącym wrażenie charakterze. Brzmią one imponują-
co, ale zupełnie nie nadają się do miksu, ponieważ kani-
balizują resztę jego elementów. 

Dlatego po pierwsze: jeśli miksujemy nowoczesny 
syntezator, pamiętajmy o korektorze! Jeśli nie jesteśmy 
pewni, które częstotliwości ciąć, włączmy analizator. 
Większość EQ ma go w standardzie. Często natychmiast 
zobaczymy, że nasz sygnał ma informacje w paśmie 
30–60 Hz, co jest niepożądane nawet dla większości 
brzmień basowych!

Po drugie, bardzo oszczędnie obchodźmy się z kom-
presją. Nowe instrumenty są bardzo głośne, więc doda-
wanie kompresji może zmasakrować dźwięk.

No dobrze, szczegóły.

Bas
Bas z syntezatora potrafi być bardzo mocny i trzeba go 
okiełznać. Po pierwsze, ściąć dół (tak, dół) w okolicach 
30–50 Hz w zależności od charakteru muzyki. Po drugie, 
dodać lekkie podbicie w granicach 80-120 Hz. Tu z kolei 
w zależności od tonacji utworu, aby podkreślić tonikę 
(dźwięk, na którym najczęściej kończymy). Potem warto 
się przyjrzeć okolicom 300–450 Hz, najczęściej delikat-
nie przycinając, gdyż tutaj koncentruje się „mulistość” 
brzmienia. Powyżej – wszystko w zależności od charak-
teru utworu i konkretnego brzmienia. Jeśli bas ma dużo 
częstotliwości wyższych, a w dodatku zawiera informa-
cję melodyczną, warto te częstotliwości zachować lub 
nawet podkreślić (rys. 2).

1. Nie za cicho, nie za głośno. 
Lepiej za cicho niż za głośno!

2. Energia w dole, energia w wysokim środku.

Na pierwszy rzut oka nie może być nic prostszego niż nagranie  
na przykład syntezatora. Jego wyjścia łączymy z wejściami interfejsu audio  

(rejestratora), naciskamy Record i jedziemy. I prawdę mówiąc…  
najczęściej tak właśnie należy robić. 

Jak nagrywać i miksować klawisze
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Kompresja – bardzo ostrożnie, choć często łagodny 
kompresor może zdziałać cuda. Warto też poekspery-
mentować z saturacją, najlepiej wielopasmową. Bardzo 
to nowoczesne i fajne.

Bas jest w mono! A przynajmniej jego niskie często-
tliwości (do 120–150 Hz). Powyżej możemy już szaleć po 
kanałach.

Bębny
W zasadzie nie jest możliwe podanie tu uniwersalnych 
rad. Instrumentów perkusyjnych jest cała masa zarów-
no tradycyjnych, jak i elektronicznych. Są też brzmienia 
przetworzone, z efektami itd.

Pamiętajmy, że perkusja wydobywana z elektroni-
ki nie ma nic wspólnego z nagraniem żywych bębnów. 
Więc absolutnie nie stosujmy presetów typu Kick, Snare 
czy Toms. Prawdziwe bębny często brzmią dość „cienko” 
do nowoczesnych zastosowań i wymagają całej masy 
upiększeń. Elektroniczne są najczęściej gotowe!

Zawsze warto stosować korekcję, na każdy element 
oddzielną. Sample lub brzmienia syntetyczne dysponują 
sporym pasmem i trzeba je odpowiednio poprzycinać, aby 
pasowały do reszty. I tak: stopa może wymagać przycię-
cia dołu (jak bas), podkreślenia okolic 80–100 Hz, wycięcia 
środka i ewentualnego podkreślenia „kliku”, który może 
występować od 1 kHz w górę. Dzięki temu będziemy mieli 
„mięso” i element rytmiczny (klik), który pozwoli zlokali-
zować stopę na mniejszych głośnikach (rys. 3).

Werbel – to najczęściej szum, który będzie wymagał 
podcięcia niskiego dołu (do około 80 Hz) i pracy w zakre-
sie 130–300 Hz. 

Hi-Haty – brak dołu, uważać na górę. Często są zbyt 
jasne, a nawet jazgotliwe. Warto je przyciemnić korekto-
rem lub de-esserem.

Tomy – cała masa opcji, ale warto pamiętać, że zależy 
nam na „cieple”, które występuje w zakresie 200–600 Hz. 
Wszystko zależy jednak od charakteru brzmienia i same-
go utworu.

Pozostałe elementy to wszystko inne. Warto zde-
finiować ich rolę w miksie i podkreślić to, na czym nam 

zależy, a inne elementy osłabić. Pamiętajmy też o pa-
noramowaniu (stopa i werbel w środku, reszta ucieka na 
boki) i o wzajemnych relacjach częstotliwościowych – np. 
jeśli w jednym elemencie dominuje 100 Hz, to wszystkie 
inne powinny mieć to pasmo osłabione czy to sposób 
naturalny (dobór brzmienia), czy korekcją.

Pamiętaj: EQ to nasz brat!
Kompresja bębnów to oddzielny element i nie ma-

my tu miejsca na to fascynujące zagadnienie. Gene-
ralnie warto oszczędzać, a wszystkie bębny wysłać na 
wspólną szynę i okrasić jakimś fajnym Buss Compres-
sorem (rys. 4).

Pady i brzmienia wypełniające
Podstawowym zadaniem jest określenie, jaką ROLĘ 
pełnią te instrumenty w naszym miksie. Mogą stanowić 
element rytmiczny (jak gitara), tonalny (akordy), solowy 
czy być po prostu rodzajem efektu. Tym razem zacznijmy 
od panoramy – spróbujmy umieścić wybrane brzmienie 
w takim punkcie naszej sceny dźwiękowej, aby nie ko-
lidowało z innymi „muzykami” (bas, bębny, wokal itd.). 
Dzięki temu operacje za pomocą EQ będą delikatniejsze: 
zdejmijmy dół (do 120 Hz) i trochę nielubianego środka 
(350–400 Hz), pobawmy się górą – możemy dodawać 
„powietrza” (powyżej 5 kHz), zupełnie jak do wokalu, ale 
nie kolidujemy z nim, bo jesteśmy po lewej lub prawej  
stronie (rys. 5).

Jeśli brzmienie jest w mono, spróbujmy je powielić, 
lekko przesunąć kopię (lub też lekko odstroić) i umieścić 

3. Nisko i głośno, wysoko i klikająco. Podkreślajmy inne 
częstotliwości niż przy basie.

4. Odfiltrujmy niski dół (Filter), małe Ratio (2:1), Attack i Release w pozycji 
„za dziesięć druga”, aby nie niszczyć transjentów.

5. Łagodnie 
i szeroko, 
nie przesadzaj 
z dołem.

>>
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obydwa kanały po przeciwległych stronach. Dodajmy efekt 
(Delay, Delay+Reverb) i zrobi się bardzo sympatycznie.

Znowu: uważajmy z kompresją (szczególnie przy 
brzmieniach smyczkowych), gdyż ma tendencję do „pom-
powania” dźwięku, który zaczyna brzydko „pływać”. Jeśli 
zaś pracujemy z brzmieniem rytmicznym, kompresja  
z niebyt szybkim atakiem może ładnie podkreślić począt-
kowe transjenty i wzmocnić efekt rytmiczny.

Brzmienia solowe
Wszelkie solówki są trochę jak wokal – chcą błyszczeć  
i dominować. Więc pozwólmy im na to.

Zazwyczaj umieszczamy ten element pośrodku, 
chcemy, aby był dobrze słyszalny, nawet na gorszym 
sprzęcie czy w mono. Przekazuje on bowiem istotne in-
formacje zarówno melodyczne, jak i brzmieniowe. Mik-
sując sekcję utworu, w którym pojawia się instrument 
solowy, zróbmy mu miejsce. Wyłączmy część bębnów 
(jeśli nie ucierpi temperatura wynikająca z przebiegu 
utworu), odsuńmy elementy na bok lub zdejmijmy im 
trochę tych częstotliwości, które występują w solo (kła-
nia się automatyka parametrów). 

Korekcja musi podkreślać charakter brzmienia – ele-
menty w zakresie 2–3 kHz są bardzo ważne. Nie chcemy 
dużo dołu, ale nie „cienizujmy” niepotrzebnie. Uważaj-
my z górą, aby solo nie  krzyczało (rys. 6).

Kompresja jak najbardziej wskazana. Mówimy  
o wiodącym elemencie (przynajmniej w tej części utworu)  
i musimy słyszeć każdą nutę (rys. 7). Dodajmy efekty, 
modulacje – ważne, że słuchacz natychmiast zwrócił 
uwagę!

Świetnym patentem jest automatyka pierwszych 
kilku nut, które robimy głośniej. W ten sposób kieruje-
my uwagę słuchacza na nową sekcję – trochę podobnie 
zachowują się muzycy jazzowi, kiedy przekazują sobie 
nawzajem partie solowe. Działa!

(Redaktor Naczelny daje mi znak, że zostało 
nam trochę miejsca, więc jeszcze kilka uwag natury 
ogólnej)

Pamiętajmy: miks to jeden wielki KOMPROMIS. 
Wszystkie składniki miksu są jak muzycy na sce-
nie – każdy chce być najważniejszy. Do nas należy 
pogodzenie tych niesfornych dzieciaków i zadecy-
dowanie kto, gdzie i kiedy może się odezwać, aby 
słuchacz odebrał całość jako zbilansowany i spójny 
(u)twór. 

Żaden z elementów składowych (muzyków) nie 
będzie w stu procentach zadowolony z efektu, ale 
nas to nie może interesować – nam zależy na ca-
łości. Każdy instrument w miksie ma swój charak-
ter i chce go w pełni ukazać. Można tak zrobić, ale 
tylko gdy jest on jedyny. Ale tak nie jest! Oczywiście 
poza utworami na głos solo. Aby dany element za-
brzmiał spójnie z innymi, musimy go czegoś po-
zbawić i jest to najczęściej coś, co jest ważniejsze 
w innym instrumencie. Więc np. bas musi nam po-
kazać nuty podstawowe będące podstawą tonalną,  
a także elementy rytmiczne pozwalające odnaleźć po-
czątki nut. Inne składniki musimy wyeliminować lub 
znacznie ograniczyć. Bębny poprowadzą utwór przez 
czas, kolejne sekundy i minuty, pozwalając czuć rytm  
i wraz z nim podnosić lub obniżać temperaturę emocji. 
Ale musimy wiedzieć, ile tych bębnów wystarczy, gdy  
w tym samym momencie zagra bas, gitary, klawisze  
i zaśpiewa wokal. Za dużo i miks stanie się nieczy-
telny!

Wokal musi rządzić, ale ustępuje miejsca, gdy gi-
tara (lub syntezator) wysuwa się naprzód z piękną 
solówką. Głosy harmoniczne (pady, smyczki, chórki) 
muszą pełnić rolę służebną wobec elementów wio-
dących i muszą zapomnieć o szczegółach czy dużej 
głośności.

I tak dalej…
Gdy spojrzymy na miks w taki sposób, zrobi się ła-

twiej. Nam i słuchaczowi.
Na koniec małe ćwiczenie: wypocznijmy, usiądźmy 

wygodnie i posłuchajmy muzyki swojego ulubionego 
wykonawcy. Ale tym razem posłuchajmy jej analitycz-
nie. Jakich instrumentów użyto? Kiedy się odzywają? 
Jakie zastosowano efekty? A przede wszystkim: ile in-
strumentów gra jednocześnie? I tu zdziwienie! Nawet  
w najbardziej rozbudowanych partiach będzie ich trzy 
lub cztery. Reszta to porządny aranż i dobry miks. Nie 
musi być dużo, żeby było mocno. A jak jest za dużo, to 
będzie słabiej!

Kończymy. Idź włączyć sprzęt.

Wujek Piotrek

>>

z poradnika wujka Piotrka

6. Podkreśl 
górny środek – 

to częstotliwości 
odpowiedzialne 

za klarowność 
i zrozumienie 

(jak płacz dziecka).

7. Klasyczny 1176 w ulubionej roli. Możesz poszaleć.
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utworów w oprogramowaniu. Jeżeli 
chodzi o EQ i filtry, mamy tu do czy-
nienia z pokrętłami Hi, Mid, Low 
oraz dwustronnym pokrętłem filtra 
low-pass - high-pass, które na doda-
tek po uruchomieniu funkcji Touch 
zamieniają się we wrażliwe na dotyk 
killswitche – bardzo praktyczne! 

Dodatkowo należy zwrócić uwagę 
na to, że AMX jest nie tylko kontrole-
rem, ale też kartą dźwiękową wypo-
sażoną w dwa stereofoniczne wejścia 
Line/Phono i jedno stereofoniczne 
wyjście. Co więcej, po wykonaniu 
opcjonalnego upgrade’u dołączonej 
pełnej wersji oprogramowania Serato 
DJ stają się one kompatybilne z DVS 
(Digital Vinyl System) i Time Code’em 
odbieranym z CDJ, czyniąc AMX naj-
tańszym na rynku rozwiązaniem te-
go typu. Jest to gratka szczególnie dla 
disc jockeyów, którzy posiadają już 
trochę sprzętu, by małym kosztem  
i w łatwy sposób przenieść się ze 
swoją sztuką do domeny cyfrowej.  
Z kolei początkujący z pewnością do-
cenią fakt, że urządzenie to nie stanie 
się im z czasem nieprzydatne.

 
Efekty w padach
Doskonałym dodatkiem do mikse-
ra staje się kontroler AFX, jak sama 
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kreuj sety

Bycie DJ-em to dla wielu wymarzona 
robota. Nie wymaga zrywania się 
z łóżka o szóstej rano, wypłata za-
zwyczaj jest od razu i to niekiepska. 
Poza tym muzyka, zabawa, sława… 
Jednak jeszcze jakiś czas temu, aby 
wejść do tego świata, trzeba było 
zmierzyć się ze sporą barierą finan-
sową i techniczną. Wraz z rozwojem 
technologii ten świat staje się coraz 
bardziej dostępny dla szerszej rzeszy 
zainteresowanych. A przy okazji do-
świadczeni w branży dostają nowe 
narzędzia, dzięki którym pracuje się 
łatwiej i lepiej wykorzystuje kre-
atywność.

Mowa tu oczywiście o cyfrowych 
systemach DJ-skich, które zajmują 
coraz większą część rynku. Noszenie 
ze sobą toreb z winylami, klaserów  
z płytami CD, decków czy miksera 
nie zawsze jest optymalnym rozwią-
zaniem, szczególnie kiedy ze sprzę-
tem i nośnikami trzeba przemiesz-
czać się z klubu do klubu. Komputer 
z oprogramowaniem Serato i dedy-
kowanym kontrolerem bądź inter-
fejsem obsługującym Time Code ma 
oczywistą przewagę. Nowością na 
rynku urządzeń współpracujących  
z Serato jest seria Akai. AMX i AFX, 
bo o nich mowa, wyglądają jak ty-
powe minikontrolery, są to jednak  
w pełni profesjonalne urządzenia.

Kontroler z kartą
Zacznijmy od AMX. Patrząc pobież-
nie na layout, od razu widać, że jest 
to mikser. Inżynierowie Akai po-
deszli do tematu pragmatycznie, 
umieszczając w AMX-ie wszystkie 
niezbędne funkcje typowego dwu-
kanałowego miksera DJ. A więc ma-
my dwa fadery volume, wysokiej 
klasy crossfader Mini Inno Fader  
z przełącznikiem polaryzacji i regu-
lacją krzywej cięcia, wskaźniki LED 
wysterowania poszczególnych kana-
łów oraz sumy, wszystkie potrzebne 
pokrętła i przyciski do regulacji od-
słuchu, przyciski Play, Rev, Sync czy 
pokrętło do przeglądania biblioteki 

Akai AMX i AFX

Lżejszy los DJ-a
Przeniesienie się do domeny cyfrowej ogranicza ilość noszonego 
sprzętu, a przy tym nie ogranicza kreatywności

nazwa wskazuje służący do kontroli 
najróżniejszych efektów. Na dole 
urządzenia znajduje się osiem dyna-
micznych, podświetlanych kolorowo 
padów, które w zależności od wybra-
nego trybu działania dają kontrolę 
nad różnymi działaniami od trans-
portu, poprzez hot cue, loopowanie 
automatyczne bądź manualne, gra-

nie „slice’ami” czy odpalanie sam-
pli. Każdy tryb odpowiada inne-
mu kolorowaniu padów, dzięki 
czemu łatwo w klubowym sza-
le połapać się, gdzie jesteśmy. 
Pośrodku znajduje się cyfrowy 
wyświetlacz sygnalizujący 
wartości wybranych parame-
trów, np. długości pętli. Po 
obu stronach mamy pokrę-
tła kontroli efektów, które 
również potrafią działać  
w trybie Touch. Bardzo prak-
tycznym rozwiązaniem, 
którego często brakuje  
w podobnych kontrolerach, 

jest dotykowy slider umieszczony 
na samej górze panelu przedniego. 
Umożliwia szybkie przewijanie trac-
ków, kontrolę Pitch czy dodatkową 
kontrolę efektów. Oczywiście znaj-
dziemy też przyciski pozwalające 
w łatwy sposób przypisać poszcze-
gólne bloki efektów do oddzielnych 
ścieżek czy przyciski tap tempo do 
każdego bloku, dające kontrolę nad 
tempem efektów typu Delay i po-
dobnych.

Dzięki Akai AMX i AFX za nie-
wielką cenę jesteśmy w stanie wy-
posażyć się w przenośne urządzenia 
do kontroli oprogramowania Serato 
DJ, zaspokajające większość potrzeb 
współczesnego DJ-a. W każdym 
szanującym się klubie na wyposaże-
niu znajdują się już CD-playery bądź 
gramofony, więc dzięki kompatybil-
ności z DVS i Time Code’em do klubu 
na set zabieramy ze sobą już tylko 
komputer, nasze kontrolery Akai, 
płyty z kodem i bibliotekę pełną 
bangerów. Sukces gwarantowany!

Mikołaj Dygasiewicz

Akai AMX.                           Akai AFX.
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Wrocławski sklep djSHOP to nie nowicjusz. Firma ist-
nieje od kilkunastu lat i wpisała się już na stałe w mu-
zyczny krajobraz stolicy Dolnego Śląska. Niestrudzenie 
prowadzona przez Tomka Pietkiewicza wciąż się rozwija, 
pozyskuje nowych klientów i często zaskakuje nowator-
skimi pomysłami. Zawitaliśmy tam w końcu listopada,  
a okazją było uroczyste otwarcie nowej siedziby.

Pomimo iż djSHOP kojarzy nam się z Wrocławiem, 
obecnie znajduje się obok tego zacnego miasta. Ale na 
tyle blisko, iż żaden wrocławianin nie powinien mieć 
najmniejszych problemów z dotarciem do sklepu, który 
mieści się w Tyńcu Małym, dosłownie kilka minut jazdy 
autem od parku handlowego Aleja Bielany.

Przestrzeń i światło
Sklep to nowiuteńki wolnostojący budynek, który swą 
nowoczesną formą i nietuzinkowym wnętrzem wręcz 
zachęca do odwiedzin. Właściciel długo namyślał się, 
jak powinno wyglądać jego dzieło i doszedł do wnio-
sku, że zerwie z tradycyjnym podejściem i postawi na 
przestrzeń i światło. Sklep jest przestronny i urządzony  
w minimalistycznym stylu. Główna sala wykończona  
w jasnych barwach została wyposażona w stanowiska 
odsłuchowe najróżniejszego sprzętu, co natychmiast 
budzi skojarzenia z Apple Store. Dzięki postawieniu na 
maksimum treści przy minimum formy klienci nie są 
skrępowani i mają bardzo komfortowe warunki do te-
stowania sprzętu, który jest stale podłączony i wyposa-
żony w słuchawki. DjSHOP, jak sama nazwa wskazuje, 
koncentruje się na sprzęcie dla nowoczesnych wykonaw-
ców i producentów, ale nie znaczy to, że jedynie dla DJ
-ów. Każdy, kto poszukuje instrumentów klawiszowych, 
sprzętu do rejestracji i edycji, czy akcesoriów do kompu-
terów, iPhone’ów, iPadów itp. znajdzie coś dla siebie. 

Na parterze znajdziemy też część socjalną oraz ma-
gazyn. Sklep stara się, aby większość produktów była 
dostępna od ręki, aby klienci mogli od razu zabrać swoją 
ukochaną zabawkę do domu, lub też otrzymać ją bły-
skawiczną przesyłką, bo rzecz jasna sprzedaż interneto-
wa stanowi ważną część działalności djSHOP-u.

Ale to nie koniec atrakcji. Po wejściu na piętro zawi-
tamy do przestronnego pomieszczenia, gdzie odbywają 

się prezentacje, warsztaty i spotkania, a w niedługim czasie wystartuje no-
woczesna szkoła muzyczna dla dzieci. Pomieszczenia to cechuje podobny 
elegancki minimalizm i… aż się chce tam przebywać.

Już na pierwszy rzut oka widać, że djSHOP to bardzo nowoczesne i przy-
jazne miejsce, które polubią wszyscy wielbiciele muzyki, szczególnie we 
współczesnym wydaniu. Nie mamy najmniejszych wątpliwości, że nowa sie-
dziba będzie stałym punktem na trasie wszystkich poszukujących dobrego 
sprzętu. A w zasadzie nie „będzie”, tylko „już jest”, ponieważ…

Prezentacje na otwarcie
…już w momencie otwarcia sklepu w nowej siedzibie trudno było do niego wejść! 
Impreza inauguracyjna, która odbyła się 21 listopada, była przykładem znako-
mitej realizacji oryginalnego pomysłu. Przez cały dzień wszyscy chętni mogli do 
woli oglądać, dotykać i testować całą gamę najnowszego sprzętu, który przybył 
do djSHOP od najlepszych dystrybutorów i był przez nich prezentowany na spe-
cjalnie przygotowanych „wyspach”. Od wyboru aż kręciło się w głowie: najnow-
sze zabawki od takich firm jak Akai, Arturia, EVE Audio, M-Audio, Moog, Native 
Instruments, Nord, Novation, Pioneer, Roland czy Spectrasonics były dostępne 
w całej krasie i bez ograniczeń (nie licząc tworzących się kolejek). Do tego rzecz 
jasna oprogramowanie Ableton Live wraz z kontrolerami Push 2. 

Na piętrze odbywały się prezentacje i warsztaty, gdzie goście mogli zdo-
być wiedzę w zakresie „didżejki”, produkcji muzycznej, najnowszych narzę-
dzi czy programowania syntezatora. Sala była pełna przez cały czas trwania,  
a kolejne prezentacje były nagradzane rzęsistymi oklaskami – znaczy się po-
dobało. 

Sklep djSHOP to nowoczesna i świetnie zorganizowana firma prowadzona 
przez fachowców, a przy tym bardzo życzliwych ludzi. Przyznajemy, że zakupy 
tam są wielką przyjemnością i fajną przygodą. DjSHOP otrzymuje naszą reko-
mendację.

Mikołaj Dygasiewicz

gościnne występy

Nowe miejsce djSHOP-u
Rozpoczynamy nowy cykl, 
w którym będziemy 
prezentować najciekawsze 
naszym zdaniem 
sklepy muzyczne.
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KKtóry to już raz? U mnie dwudzie-
sty czwarty (zacząłem w 1992). Co 
prawda kilka płyt przez ten czas 
popełniłem, ale spuśćmy na nie lito-
ściwie zasłonę milczenia. Głównym 
problemem jest to, że nie nagrałem 
jeszcze TEJ płyty. Piąty krzyżyk na 
karku, a kariera oddala się…

Są różne sposoby na różne rze-
czy (cóż za mądra wypowiedź), ale  
w przypadku realizacji marzeń spra-
wa jest często dość skomplikowana. 
Otóż marzymy często, ale bardzo 
rzadko marzymy konkretnie. Chce-
my być piękni i bogaci, ale to tylko 
hasła i poza wygraną w Lotto nie 
mamy pomysłu, jak to osiągnąć. 
W dodatku nie wiemy nawet, kiedy 
będziemy mogli o sobie powiedzieć, 
że już bogaci jesteśmy. Jak będziemy 

nie na żarty

Nowy rok to, nowy rok tamto
Przyszedł nowy rok, a wraz z nim pojawiły się, jakżeby  
inaczej, postanowienia noworoczne. Schudnę, nauczę się 
cypryjskiego, pojadę do Irkucka i – oczywiście – nagram 
wreszcie tę przeklętą płytę!

mieli dom i samochód? Czy dopiero 
jak prywatną awionetkę? A może to 
też za mało?

Tak samo jest z bardziej przy-
ziemnymi kwestiami, jak na przy-
kład nasza muzyczna kariera. 
Chcielibyśmy stworzyć wiekopomne 
dzieło, ale nie umiemy zdefiniować 
naszych potrzeb. Jak to dzieło ma 
wyglądać? Kiedy uznamy, że jest 
sukcesem (sprzedaż, popularność, 
fanki, trasy koncertowe, artykuł  
w Fakcie)? I co jesteśmy w stanie 
poświęcić, aby to dzieło stało się 
ciałem? Pieniądze, czas, urlop, sen?  
I wreszcie – KIEDY ma się to stać???

Całe życie słyszymy i czytamy  
o wielkich karierach. Muzycy, akto-
rzy, malarze, politycy (tfu!). Czyta 
się to łatwo i takie samo mamy wra-
żenie, myśląc o tych karierach: po 
prostu się stały. Jasne, czasem tak 
było, ale najczęściej widzimy tylko 
koniuszek, czubeczek przysłowiowej 
góry lodowej: poniżej jest masa pra-
cy, wyrzeczeń, potu, łez i zawodów. 
Tak, zawodów. Większość nie raz 
upadała, by następnie wstać, otrze-
pać się i próbować znów.

Ale wróćmy do meritum. Mamy 
marzenie. 

Więc zróbmy plan. 
Dlaczego? A pamiętamy prace do-
mowe ze szkoły? Trzeba było je odro-
bić na następną lekcję. Czasem „się 
zapomniało”, ale najczęściej trzeba 
było się spiąć i dostarczyć pracę na 
czas. Identycznie jest z naszymi pla-
nami. Musimy wiedzieć, co mamy do 
zrobienia, a następnie musimy mieć 
ustalony termin wykonania naszej… 
pracy domowej. Inaczej wszystko 
będzie na wieczne nigdy i za rok obu-
dzimy się z kacem i kolejnym bezsen-
sownym postanowieniem.

No dobrze, zróbmy ten plan. 
Na początek nie myślmy o trasach 
koncertowych i kontraktach płyto-
wych. Pomyślmy o swojej muzyce. 
Zróbmy listę kilku utworów, które 
od zawsze chcieliśmy nagrać. Przyj-
rzyjmy się aranżom, przegrajmy je 
na gitarze/klawiszach/grzebieniu. 
Jeśli to są piosenki, pośpiewajmy, 
sprawdźmy, czy robi nam się przy-
jemnie. Jeśli tak, to jesteśmy na do-
brej drodze.

Następnie ustalmy termin reje-
stracji, produkcji i miksu. I trzymaj-
my się go. Nagrywajmy tak, jakby to 
była analogowa drogocenna taśma, 
która nam się kończy i nie da się tego 
poprawić. Nie powtarzajmy za dużo. 
Dajmy z siebie wszystko. Tak robią 
najlepsi.

Po miksie odczekajmy kilka 
dni. Absolutnie nie słuchajmy tych 
utworów! Po paru dniach włączmy 
je w salonie lub w samochodzie. 
Zróbmy notatki o zauważonych błę-
dach i „nieładnościach”, a następnie 
natychmiast poprawmy je w miksie. 

Jeśli możemy, dajmy te utwory 
komuś do masteringu. Jeśli nie ma-
my takiego luksusu, znowu odcze-
kajmy kilka dni. Świeże ucho jest nie 
do zastąpienia.

Mastering róbmy, mając na po-
dorędziu profesjonalnie zrealizowa-
ne nagrania w podobnej stylistyce. 
Bez tracków referencyjnych daleko 
nie zajdziemy. Zresztą punkt od-
niesienia przyda się zawsze, także 
podczas aranżu, nagrania i miksu. 
Nie musimy wynajdować czegoś, co 
już zostało wynalezione. W każdym 
razie jeszcze nie.

Po masteringu następuje Ten 
Dzień! Ile minęło od realizacji po-
stanowienia? Tydzień, dwa? Krótko! 
Mamy już materiał, który możemy 
udostępnić Światu. Wrzućmy go na 
Sound Clouda, YT, FB, gdzie tylko 
chcemy. Nie wstydźmy się. To nasze 
dzieło, nad którym szczerze się na-
pracowaliśmy.

Możemy sobie pogratulować. 
Właśnie ukazała się nasza płyta.

Piotr Dygasiewicz
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