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W sąsiedztwie bogactwa brzmień i emocji, towarzy-
szących najpierw ich tworzeniu, a później delek-

towaniu się nimi, pojawia się zimne słowo: PRODUK-
CJA. Kojarzy się z mało pociągającą taśmą montażową 
i nagraniami przeprodukowanymi, z których po odjęciu 
ozdobników nie zostaje nic. Jednak nie ulega kwestii, że 
utwór wyprodukować należy. Jak to zrobić zapytaliśmy 
osoby, które różnią się niemal wszystkim w podejściu 
do produkcji poza jednym: perfekcjonizmem. Kuba Ba-
dach opowiada, jak zrobić dobrą piosenkę zespołowo na 
przykładzie Poluzjantów (str. 8). Z kolei Cezary Nowak, 
czyli CeZik, stawia na całkowitą kontrolę nad powstawa-
niem muzycznej produkcji viralowej, póki nie trafi ona do 
widza (str. 16). Dróg dojścia do udanego utworu jest za-
pewne tyle, ilu twórców, ale mamy nadzieję, że te dwie 
osobowości dostarczą cennych inspiracji. W wykręceniu 
brzmień pomogą z pewnością dodatki, takie jak klasycz-
ne sprzęty dostępne w technologii Unison (str. 27), efek-
ty modulacyjne (str. 30) i magia jednej gałki, pod którą 
kryją się patenty Grega Wellsa, jednego z najbardziej 
znanych producentów (str. 36).

Oczywiście nie zapominamy o tych, którzy muzy-
kę komponują lub wykonują, ale samą produkcją nie 
brudzą sobie rąk. Wojtek Pilichowski podaje nad wyraz 
prosty sposób na zostanie dobrym basistą (no dobrze,  
o produkcji też wspomina; str. 46). Pokazujemy M-Tracka 
2X2M – najnowszy interfejs M-Audio (str. 22) wraz z częścią 
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dołączonego do niego obrzydliwie wielkiego zestawu opro-
gramowania, bo opis całości nie zmieścił się w numerze  
(str. 24) i trzeba będzie dokończyć w następnym. Prezentu-
jemy miks pożytków z posiadania najnowszych mikserów 
PreSonus StudioLive RML AI (str. 38). Wskazujemy, czym 
nowy Minimoog Model D różni się od starego oprócz ro-
ku… produkcji (str. 52). Mamy też całkiem sporo na temat 
odsłuchu. Od nagłośnienia dla nomadów Laney AH4X4 
(str. 41) po prawdziwie studyjne konstrukcje PreSonus 
AIR (str. 42) okraszone kolejną garścią rad, jak je ustawić  
w studiu (str. 54). Na gościnne występy zabieramy do wo-
zu transmisyjnego Polsatu (str. 56). Co prawda nie weźmie 
on udziału w relacji ze świąt Bożego Narodzenia, ale w noc 
sylwestrową z pewnością… wyprodukuje sygnał, który 
będziemy mogli zobaczyć na ekranach telewizorów.

Jak widać od produkcji uciec trudno, ale można ją 
godnie przeżyć z pożytkiem dla bliźnich, czego wszyst-
kim życzymy!

Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!
Audiostacja

Zapraszamy do lektury bezpłatnej wersji elektronicznej na www.audioplay.audiostacja.pl,
na telefonach z iOS i Androidem po pobraniu aplikacji AudioPlay odpowiednio
ze sklepu App Store i Google Play. Kolejny numer już na początku stycznia 2017.

Kreska z k     uczem
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uderz w klawisz
 52  Minimoog Model D: Stary jak nowy
Nie zmieniła się konstrukcja ani brzmienie, 
a jednak inżynierowie Mooga poszli 
z duchem czasu.

z poradnika wujka 
Piotrka
 54  Ustawiamy monitory
Chodzenie na kolanach dawniej 
kojarzone było jedynie 
z pielgrzymowaniem. Okazuje się, 
że na krótszym dystansie to doskonały 
sposób na znalezienie miejsca 
w studiu dla subwoofera.

gościnne występy
 56  Studio deluxe na kółkach
Przyjrzeliśmy się specyfice pracy 
i możliwościom (ogromnym!) wozu 
transmisyjnego HD4 telewizji Polsat.

 60  5. Kalisz Ambient Festiwal: 
  Trzy w jednym
Dwa dni, 12 wykonawców, kilka stylistyk 
i wydarzenia towarzyszące – święto 
fanów ambientu już za nami.
 61  Praktyka czyni mistrza
Marek Truszkowski, wykładowca 
Akademii Realizacji Dźwięku, 
przedstawia ambitne plany egzaminu 
na kolejne poziomy zaawansowania 
w Studio One 3.

nie na żarty
 62  Jak żyć (z muzyki)?
O dążeniu za pasją, które nie popłaca 
(do czasu)

KONKURS
Każdy czytelnik „AudioPlaya” 
zarejestrowany w przeglądarce nadal 
może zgarnąć jeden z dwóch interfejsów 
M-Audio: M-Track 2X2 i M-Track 2X2M. 
Przedłużamy konkurs. 
Szczegóły na str. 35.

co jest grane

co słychać
Nowości sprzętowe i nie tylko.
 6  M-Audio M3-8 Black, 
  IK Multimedia iLoud Micro, Akai 
  MPK Mini MKII LE White
 7  PreSonus Dublin Show

rwący temat
 8  Kuba fatalista i jego sposób 
  na piosenkę

Kuba Badach mówi o jubileuszowej 
płycie Poluzjantów, która 
powstawała w cieniu śmierci 
gitarzysty Przemysława Maciołka, 
i elementach pomagających 
stworzyć dobry utwór
 16  Maksymalny minimalizm

Cezary Nowak, czyli CeZik, 
pozostaje jedynym wykonawcą 
w swoich klipach, nawet jeśli obraz 
mówi co innego. Opowiada 
o sposobie na przebój internetowy 
i nowym, zaskakującym projekcie 

 30  Rozstrój miły dla ucha (1)
Bierzemy na warsztat efekty 
modulacyjne od chorusa, przez 
flanger i phaser po auto-filter.
 33  PreSonus Studio One 3: 
  Lekcja 7. Instrument Mai Tai
Przedstawiamy obsługę znakomitego 
polifonicznego syntezatora ukrytego 
w DAW-ie. 
 36  Waves Greg Wells Series: 
  Magia jednej gałki
Nie wiadomo dokładnie, jakie efekty 
wykorzystano w tych wtyczkach. 
Wiadomo za to, że są banalne w ob-
słudze i brzmią zawodowo.

nadaj ton
 38  PreSonus StudioLive RML AI:  
  Nagrywanie w DNA
Najnowsze miksery rackowe 
PreSonusa, które można łączyć 
w struktury obsługujące do 
64 kanałów.

przejdź na odbiór
 41  Laney AH4x4: Nagłośnienie 
  dla nomadów
Rozwiązanie, z którym nagłośnienie 
zespołu grającego na ulicy staje się 
banalnie proste. 
 42  PreSonus AIR: Ustawianie 
  na kilka sposobów
Rodzina aktywnych kolumn 
głośnikowych, które odnajdą się na 
imprezie każdego rodzaju.

szarpnij strunę
 46  Kolejna barwa do palety
Wojtek Pilichowski wskazuje receptę 
na sukces basisty (i nie tylko) oraz 
mówi o fascynującym odkrywaniu 
swojej muzyki wykonywanej przez 
artystów z innych kręgów 
kulturowych.

 50  Rotosound: Jasne raz, proszę! 
Dobranie strun do basówki może nie-
co potrwać. Przedstawiamy wszyst-
kie opcje, by ułatwić zadanie.

nagraj muzę
 22  M-Audio M-Track 2X2M: 
  Urządzenie na przyszłość
Prostota, solidność i przystępność ceny – to 
podstawowe zalety dostrzegane przez użytkowników 
najnowszego interfejsu M-Audio. Piszemy, jaką cechę 
docenią znacznie później.
 24  M-Audio M-Track 2X2 i 2X2M: 
  Bezcenne darmowe dodatki (1)
Zadziwia nie to, że wraz z interfejsem otrzymujemy 
mnóstwo oprogramowania. Zadziwia to, że przewyższa 
ono sprzęt wartością. W tym numerze omawiamy 
pierwszą część zawartości pakietu.
 27  Universal Audio Unison: 
  Cyfrowa odmiana klasyki
Urządzenia, które zapisały 
się w historii muzyki, teraz 
można dostać w postaci 
wtyczek. Bardzo dobrych 
wtyczek!
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M-Audio 

M3-8 Black

Jednak 
trójdrożny
Producenci i realizatorzy, którym zależy na wysokiej 

jakości odsłuchu, powinni się udać w pewne miejsce. 
Spotkały się w nim 8-calowy głośnik niskotonowy,  
5-calowy średniotonowy i 1-calowy tweeter, tworząc  
M3-8 – najnowszy aktywny monitor studyjny M-Audio. 
Każdy z głośników jest zasilany dedykowanym  
wzmacniaczem pracującym w klasie AB o łącznej mocy 
220 W. Starannie wybrane częstotliwości zwrotnicy dzielą  
pasmo 38 Hz – 22 kHz w taki sposób, że każdy głośnik 
odpowiada za dokładnie ten zakres częstotliwości,  
w którym jest najbardziej precyzyjny. Kevlar zastosowany 
do wykonania membran niskotonowej i średniotonowej 
daje im niesamowicie szybki atak transjentów,  
znakomitą czułość i doskonałą odporność na zginanie 
przy wyższych poziomach głośności. Potężny  
3-pasmowy korektor zapewnia elastyczność  
kształtowania dźwięku, aby efektywnie dopasować go  
do pomieszczenia odsłuchowego. Z kolei przełączany 
filtr górnoprzepustowy przydaje się, gdy chcemy  
dostosować niskie częstotliwości M3-8 do współpracy  
z subwooferem.

IK Multimedia iLoud Micro

Idealne przenoszenie 
Zrobić małe monitory to nie sztuka. Zrobić małe i dobre monitory jest za 

to sztuką, która udała się ostatnio IK Multimedia. Ich miniaturowe iLoud 
Micro nie dość, że są idealne do przenoszenia (para waży ledwie 1,7 kg!), to 
jeszcze mają ultraliniowe pasmo przenoszenia, najlepszy bas w swojej klasie 
(dół do 55 Hz @ -3 dB) i oddają każdy szczegół brzmienia. Stworzono je do 
niezwykle wydajnego wzmacniacza klasy D, który daje im moc 50 W. Każ-
dy głośnik ma jedwabną kopułkę wysokotonową o średnicy ¾”, 3-calowy 
specjalnie zamawiany i wykonany z kompozytowego materiału woofer oraz 
duży port basu. Dzięki temu dźwięk iLoud Micro ma przyjemne wysokie czę-
stotliwości, wyjątkowo otwartą i szczegółową średnią półkę brzmień oraz 
solidne niskie tony. Płaskie i liniowe pasmo przenoszenia w każdym otocze-
niu zawdzięcza 56-bitowemu procesorowi sygnałowemu (DSP), który dba 
także o zakres dynamiki. DSP może także dostosowywać się do niemalże 
każdego środowiska, w jakim działa, dzięki trzem przełącznikom EQ: bas, 
sopran i przełącznik Desktop. Ten ostatni pozwala zoptymalizować odsłuch 
w układzie wolnostojącym albo na biurku. iLoud Micro podłącza się przez 
załączony kabel RCA (cinch) lub gniazdo mini-jack. Innym sposobem jest 
sparowanie przez Bluetooth, więc i pod względem połączeń system pozo-
staje poręczny.

Akai MPK Mini MKII LE White 
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Jeśli ktoś szuka przenośnej klawia-
tury MIDI, jest jasne jak MPK Mini 

MKII LE White, po co powinien się-
gnąć. Limitowana edycja miniatu-
rowej klawiatury Akai Professional 
ma 25 czułych na nacisk klawiszy,  
8 podświetlanych padów, 8 poten-
cjometrów Q-link i czterokierunkowy 
joystick pełniący funkcję Pitch Bend 
i Modulation. Dzięki nim można na-
grywać, komponować i grać z wyko-
rzystaniem wirtualnych instrumen-
tów, efektów i DAW-a niemal w do-
wolnym miejscu. Do tego klawisze 
Octave Up i Down rozszerzają zakres 
melodyczny klawiatury do 10 oktaw. 
Mamy też wejście pedału ekspre-

sji oraz arpeggiator  
z ustawianą rozdziel-
czością, zakresem i try-
bami, by łatwo i szybko 
tworzyć złożone linie me-
lodyczne. Klawiatura nie po-
trzebuje zewnętrznego zasilania, 
ponieważ wystarczy to zapewniane 
przez kabel MIDI-USB. Wymaga na-
tomiast oprogramowania i dlatego 
dołączono do niej pakiet trzech uży-
tecznych programów. Hybrid 3 jest 
uznanym syntezatorem AIR Music 
Technology, pozwalającym odtwo-
rzyć zarówno tłuste brzmienie vin-
tage’owych syntezatorów, jak i te 
nowoczesne. SONiVOX Wobble to 

synteza-
tor „brudu” 

muzyki elektro-
nicznej, który ma dwa  

niezalene kanały przekształ-
cania widma z kontrolą harmo-

nicznych, indywidualnym filtrowa-
niem i dyskretnym sterowaniem 
LFO. Ostatnim jest MPC Essentials 
– 64-bitowe narzędzie do produkcji 
obsługujące do 8 banków padów 
(128 ścieżek) i 1-gigabajtową biblio-
tekę brzmień umożliwiającą łatwy 
import sampli w formacie WAV lub 
AIFF.
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co słychaćPreSonus Dublin Show 

Nowości na horyzoncie 
W połowie października PreSonus zaprosił 
mnóstwo gości z całego świata do stolicy  
Irlandii, by zaprezentować pierwszą część  
nowości, jakie szykuje na najbliższy okres. 
Zgromadzonych poczęstował dwoma  
gorącymi produktami

Pierwszą z zaprezentowanych nowości okazał się 32-ka-
nałowy mikser trzeciej generacji PreSonus StudioLive III.  
Konsola wywołała niemałe poruszenie wśród wszyst-
kich zgromadzonych. Zaprojektowany od podstaw stół 
zachwyca ultranowoczesnym wyglądem. Zdecydowa-
nie najmocniejszy mikser w swojej klasie wyposażono  
w czułe na dotyk 33 zmotoryzowane suwaki (!), pamięć 
ustawień dla preampów XMAX i każdego innego edyto-
walnego parametru stołu. W StudioLive III działa funkcja 
bezpośredniej konfiguracji kanałów 1 do 1, bez używania 
warstw. Przeobrażeniu uległa również sekcja przetwa-
rzania i krosowania, czyli dobrze znany Fat Channel. 
Siedmiocalowy dotykowy ekran umożliwia aplikowanie 
pluginów w stylu znanym wszystkim użytkownikom 
programów typu DAW na czele z klasycznymi wtyczka-
mi oferującymi dźwięk korektora świata analogowego 
(Vintage EQ) oraz gąszczem opcji modelowych układów 
kompresji na każdym kanale. Dodatkowo na każdym ka-
nale i torze bus znajdziemy kompresor, bramkę, limiter, 
filtr górnoprzepustowy oraz 6-pasmowy korektor para-
metryczny. Oprócz nowego Fat Channelu stół uzbrojono 
również w cztery nowe wewnętrzne szyny efektowe. 
Nowy stół oferuje 40 kanałów wejściowych, w tym 16 
mikrofonowych, 16 mikrofonowo-liniowych, wejścia Ta-
pe (niesymetryczne RCA/pokładowy Bluetooth), 16 ela-
stycznych torów mix (FlexMixes) obejmujących wyjścia 
AUX, wyjścia grup pomocniczych jak również ich macierz 
(Matrix mixes) oraz cztery dedykowane podgrupy (Sub). 
Do kontroli i nawigacji w miksie przydatne okażą się 24 
grupy DCA. Poszerzyły się również możliwości rejestra-
cji materiału audio. Na pokładzie StudioLive III oprócz 
wielościeżkowego rejestratora SD (Capture) znajdziemy 
także wewnętrzny dwukierunkowy interfejs 55x55 AVB 
oraz 34x34 USB. Co imponujące, całą sesję 32-śladową 
zapisaną na karcie SD z zachowaniem przetwarzania Fat 
Channelu czy ustawień poszczególnych faderów odtwo-
rzymy na komputerze ze Studio One 3. 

A skoro wspomnieliśmy o oprogramowaniu – jego 
pakiet dostępny z nową konsolą czyni nagrywanie i mik-
sowanie jeszcze łatwiejszym. W pakiecie znajdziemy UC 
Surface, aplikację umożliwiającą korzystanie z dodat-
kowych ekranów sterujących w iPadach i komputerach  
z systemem Windows z dotykowym wyświetlaczem. 

Jest także QMix-UC, program pozwalający sterować mik-
sami osobistymi za pomocą iPhone’a, iPada i… smart-
fonów z systemem Android. W końcu jest także ofero-
wana w języku polskim wspomniana już cyfrowa stacja 
robocza SO3.

Drugą z nowości, o której co nieco możemy opowie-
dzieć, jest kontroler DAW PreSonus FaderPort 8. Sterow-
nik wyposażono w osiem czułych na dotyk, zmotoryzowa-
nych suwaków 100 mm, a także 57 przycisków oferujących 
78 różnych funkcji! FaderPort 8 pozwala szybko powięk-
szyć widok w trakcie edycji, dopasować tempo jednym 
przyciskiem, modyfikować parametry wtyczek, zarządzać 
miksami aux, kontrolować poziomy ścieżek jednym ru-
chem dłoni i dużo więcej. Duże i podświetlane przyciski 
kontrolera pozwalają szybko znaleźć potrzebne funkcje. 
Podgląd funkcji dostępny jest na ośmiu cyfrowych wy-
świetlaczach wysokiej rozdzielczości. W oddzielnej sekcji 
nawigacji znajdziemy przyciski ośmiu kluczowych funkcji, 
które maksymalnie ułatwiają pracę. Możemy m.in.: bły-
skawicznie aktywować nagranie na wszystkich ścieżkach, 
zarządzać ustawieniami wyciszenia i solo, włączyć podgląd 
ścieżek, torów i grup VCA. Ponadto nasze ulubione funk-
cje możemy przypisać do czterech programowalnych przy-
cisków User. Kontroler jest znakomitym uzupełnieniem 
sekwencera Studio One 3, który zresztą otrzymamy wraz 
z urządzeniem. Praca z miksem i funkcjami automatyki 

staje się znacznie wygodniejsza. Producent nie zapomniał  
o użytkownikach innych cyfrowych stacji roboczych. Fa-
derPort 8 obsługuje protokoły Mackie Control oraz HUI. 
Nie trzeba instalować dodatkowych sterowników. Po pro-
stu podłączamy sterownik do portu USB i przejmujemy 
kontrolę nad miksem i wtyczkami.

A to tylko początek tego, czym w 2017 roku zamierza 
zaskoczyć nas PreSonus. Więcej zapewne dowiemy się 
na NAMM Show.

Patryk Korzonkowski

StudioLive III 32

FaderPort 8
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Na początku października weszliście do studia, by 
zarejestrować czwartą płytę Poluzjantów.
Płytę cholernie trudną dla nas, bo materiał miał powstać na 
obchodzone w tym roku dwudziestolecie zespołu. Mieliśmy 
zaplanowane nagranie albumu, jubileuszową trasę koncerto-
wą, ale życie i Bóg napisali zupełnie inne scenariusze. Nie zdą-
żyliśmy zarejestrować tego materiału z Przemem, ale wiemy, 
że bardzo mu się podobał. Dlatego postanowiliśmy nagrać 
ten album bez niego, ale dla niego.

Czyli brał udział w pracach nad nim?
Oczywiście, był bardzo aktywny w fazie prób i przygotowań. 
Gdyby bardziej udało nam się podgonić rzeczy, mielibyśmy je-
go gitary do wszystkich utworów, a tak mamy do trzech. Przed 
paroma laty zorganizowaliśmy sobie z nim i Marcinem Górnym 
tak zwany „writing camp” w Poznaniu, w studiu o wdzięcznej 
nazwie „Splendor i Sława”, które należy do Marcina. Wstawa-
liśmy rano, śniadanie, kawa, włączaliśmy komputer i nie było 
żadnych założeń, żadnych pomysłów. Po prostu jammowa-
liśmy. Graliśmy jakiś riff: Przemek na gitarze, ja na basówce. 
Potem do tego układałem wokal, harmonię, a Marcin w tym 
czasie wbijał bębny. Bardzo swobodnie podchodziliśmy do pi-
sania i nie zakładaliśmy, że wymyślamy kawałki, które mają 
znaleźć się na płycie. Finalnie okazało się, że są to jedyne gitary 
Przemka, które mamy zarejestrowane. Brzmią świetnie, Prze-
mek był z nich zadowolony, więc stwierdziliśmy, że te utwory 
też muszą pojawić się na czwartym albumie Poluzjantów. 

To chyba pierwsza płyta Poluzjantów, która powstawała 
zespołowo?
Od długiego czasu zachęcałem chłopaków, by też coś robili 
i żeby muzyka była wypadkową wspólnych pasji i inspiracji. 
Na trzeciej płycie część utworów skomponował Grzesiek Ja-
błoński. W pełni udało się to dopiero przy czwartej płycie. 
Robert Luty znalazł miejsce pod Warszawą, wyjechaliśmy  
i postanowiliśmy pisać od zera. Wstawaliśmy rano i była biała 
kartka. Jammowaliśmy przez kilka dni. Wróciliśmy do domów, 
potem po paru miesiącach znów tam pojechaliśmy. Wszystko 
było rejestrowane i z tych rzeczy każdy z nas zaczął wyławiać 
fragmenty, które najbardziej mu pasują. 

W jednym z wywiadów wspomniałeś, że na scenie podczas 
interakcji z innymi muzykami zdarza cię się dotknąć absolu-
tu. Tam też doświadczyłeś czegoś podobnego? 
Zdarzały się przedziwne momenty. Gramy zwrotkę, która ma 
jakiś zalążek, i ja ze zwrotki zaczynam płynnie przechodzić >>

Kuba Badach
Wokalista, kompozytor, aranżer i producent muzyczny. 
Dwukrotny laureat nagrody polskiego przemysłu 
fonograficznego Fryderyka. Jest jednym z założycieli 
zespołu Poluzjanci, występuje w zespole Bernarda Maselego 
The Globetrotters.

Poluzjanci
Zespół muzyczny założony w 1995 roku przez 
Kubę Badacha (wokal), Piotra Żaczka (gitara basowa), 
Przemysława Maciołka (gitara), Roberta Lutego 
(perkusja) i Tomasza Szymusia (klawisze), wówczas 
studentów Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej 
Akademii Muzycznej w Katowicach. Dość szybko 
dołączył do nich Janusz Onufrowicz, który napisał 
większość tekstów na pierwszą płytę. 
Zespół pierwotnie miał nazwę Polucjanci. W 1997 roku 
po raz pierwszy wystąpił na Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu jako TheFormacja, ponieważ 
organizatorzy uznali oryginalną nazwę za nieprzyzwoitą. 
W 2000 roku do zespołu dołączyli Grzegorz Jabłoński 
(klawisze) i Marcin „Mały” Górny (klawisze), a opuścił go 
Tomasz Szymuś. W ubiegłym roku zmarł Przemysław 
Maciołek. Poluzjanci wydali jak dotąd trzy albumy: 
„Tak po prostu” (2000), „Druga płyta” (2010), „Trzy metry 
ponad ziemią” (2011). Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, w 2017 roku ukaże się kolejny.

Kuba fatalista i jego 
przepis na piosenkę
O pożytkach z jammowania, umiejętności dzielenia się skomponowaną melodią  
i wierności własnym gustom muzycznym mówi Kuba Badach

8
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>> w refren. Same pojawiają się akordy, melodia, a chłopaki 
idą za mną. I po chwili mamy pierwsze przegranie. Zapa-
da cisza. Patrzymy na siebie i pojawia się pytanie: „Czy 
to się nagrało?”. Słuchamy, czy jest OK. Jest OK! Prawdę 
mówiąc, nikt się nie zastanawiał, po czym gra, czy to jest 
taki akord, czy ma taki a taki tryb. Smuga muzyczna na-
turalnie ciągnęła nas w swoją stronę i było to przedziw-
ne uczucie. Często mi się to zdarzało, kiedy pracowałem 
sam. Gdzieś tam ta melodia ma swoją historię i ciągnie  
w swoim kierunku, a tutaj to wychodziło jeszcze w peł-
nym składzie. Przedziwne! Potem to wszystko spinałem 
od strony melodycznej albo dopisywałem refren…

To duża zmiana, bo przy pierwszej płycie byłeś 
człowiekiem renesansu…
Napisałem wszystkie utwory, dowodziłem procesem 
aranżacyjnym i produkcyjnym. Mimo 23 lat wziąłem na 
siebie cały proces produkcji, choć nie miałem o nim zbyt 
wielkiego pojęcia. Kierowałem się radarem wyczucia sma-
ku i uchem.

Czyli jesteś żywym dowodem, że nie trzeba mieć 
wiedzy. Za to przydaje się wyobrażenie tego, co się chce 
zrobić.
Tak, tylko to może być uciążliwe dla ludzi, którzy się znają 
na procesie twórczym. Wtedy na przykład nie wiedzia-
łem, jak ustawić kompresor. Zresztą dotąd nie wiem, jak 
poruszać się po Lexiconie 480. Dopiero ostatnio zainstalo-
wałem plugin UAD-a, bo kupiłem interfejs Apollo. I teraz 
mogę bez konsekwencji finansowych związanych z opła-
tą za studio sprawdzić, jak to działa. Za to wtedy spraw-
nie komunikowałem, o co mi chodzi. Mimo że nie miałem 
wykształcenia w tym kierunku, przez lata interesowałem 
się produkcją. 

Wygląda na to, że pracę nad piosenką zaczynacie od 
muzyki.
Pierwsze kilka utworów Poluzjantów napisałem do tek-
stów. Na przykład „Nie ma nas” to wiersz świętej pa-
mięci Jacka Fałkiewicza, poety z Biłgoraja. Pisał piękne 
wiersze. Mam nadzieję, że kiedyś do kilku jego utworów 
uda mi się coś napisać. Natomiast gdy zaczynaliśmy, 
byliśmy jeszcze na studiach w Katowicach, na słynnym 
Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Tam po prostu 
nie było tekściarzy.

Ale w końcu go jakoś znaleźliście.
W pewnym momencie odezwał się znajomy Tomka Szy-
musia, Janusz Onufrowicz.  Powiedział, że bardzo po-
dobają mu się rzeczy, które robię, i chciałby spróbować 
napisać teksty. Szczerze mówiąc, zrzucałem go przez 
dłuższy czas, bo wcześniej było parę nieudanych prób  
z innymi autorami. Miałem przeświadczenie, że nikt so-
bie nie poradzi z moimi hocopałami muzycznymi, z mno-
gością podziałów, ze skomplikowaną rytmiką. Jednak  
w końcu wysłałem mu demo i po kilku dniach przysłał 
pięć tekstów. Byłem pełen podziwu, że znalazł się fa-
cet, który ma wyobraźnię, potrafi się w tej rytmice złapać  
i jeszcze zawrzeć sensowną historię. Od tamtej pory pra-
cujemy razem. Janusz jest bardzo ważną postacią, siód-
mym członkiem zespołu.

Ale czasami ma trudne przejścia, ponieważ niekiedy 
przechodzi dopiero piąta lub szósta wersja tekstu.
Tak, ale jest to facet, który ma niezwykle bogatą wyobraź-
nię. Potrafi napisać sześć zupełnie różnych historii do jed-
nego utworu.

Więc to są wręcz zupełnie inne historie?
Kompletnie. Właśnie niedawno byliśmy na takim etapie, 
że kilka numerów napisał od razu z biegu. Wersje napraw-
dę świetne. A potem do którejś piosenki popełnił coś nie-
bywale dziwnego i niepasującego do niczego, co wcześniej 
słyszałem. Tak niepasującego do mnie, tak niepasującego 
do niego, że miałem wrażenie, że tekst powstał w głowie 
12-letniej dziewczynki. (śmiech)

Może to była ta pogoń za oryginalnością? Za czymś, 
czego jeszcze nie zrobiliście?
Na pewno tak! (śmiech)

I z twojej miny widać, że zapewne nigdy nie zrobicie.
Z pewnością. (śmiech) Z Jankiem mamy taką zasadę: 
zawsze na początku pisze, co słyszy w muzyce. Jeśli 
mi się nie podoba, rzeźbimy historię w taką stronę, jak 
ja chcę, albo osiągamy kompromis. Onufrowicz to nie-
słychanie zdolna bestia. Ostatnio, tuż przed wejściem 
do studia, przesłał mi pakiet kolejnych poprawionych 
tekstów.

Co ci nie pasowało w ich pierwotnych wersjach?
Uważam, że tekst powinien nie tylko uzupełniać muzykę, 
ale dźwigać piosenkę na wyższy poziom. Jeżeli przy nim 
muzyka zaczyna gasnąć albo nawet jest ciekawy, wykrę-
cony, ale odwraca uwagę i nie jest kompatybilny z kompo-
zycją w stu procentach, wolę się wycofać z pomysłu. Czę-
sto jest tak, że tekst świetnie wygląda na papierze. Jak się 

Różnica w szczegółowości

Podczas nagrywania pierwszej płyty postawiłem na młodych realizatorów: 
Tomka Duksztę i Marcina Górnego. Tomek jest jednym z większych speców 
w kraju od udźwiękawiania filmów. Marcin po latach stał się głównym 
realizatorem płyt zespołu Poluzjanci. Z Tomkiem wstrzymałem nagrania na 
etapie wokali, ponieważ ma słuch absolutny w każdą możliwą stronę i jego 
wybitny talent stał się dla mnie przeszkodą nie do przejścia. Potrafił mi 
zatrzymać nagrywanie w trzeciej sylabie drugiego wersu i powiedzieć coś 
w stylu: „Kubo, bardzo cię przepraszam, ale w okolicach 824 Hz pojawił 
się bardzo nieładny formancik”.  Odpowiadałem: „Tomku, mam w dupie 
wszystkie formanciki. Daj mi zaśpiewać utwór do końca!”. „Tak, oczywiście, 
po prostu chciałbym, żebyś zdawał sobie sprawę”. Po kilku godzinach sesji 
byłem tak wybity ze skupienia, że za gałkami usiadł Marcin. Pierwsze 
nagrywanie, kończę śpiewać, przelecieliśmy cały take. „Marcinie, jak było?” 
– pytam. „Do dupy. Jeszcze raz!”.

Od początku?
Zacząłem, gdy miałem 12 lat. Wtedy wylądowałem u An-
drzeja Puczyńskiego w Izabelinie i widziałem w pracy przy 
stole mikserskim Jacka Hamelę, Wieśka Pieregorólkę, więc 
miałem jakieś pojęcie, jak wygląda proces produkcji. Potem 
były lata słuchania, lata rozmawiania z ludźmi, sesje na-
graniowe z Leszkiem Kamińskim, Tadziem Mieczkowskim, 
praca ze świetnymi realizatorami przed pierwszą płytą Polu-
zjantów. Dlatego miałem pojęcie o tym, co będę chciał robić. 
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słyszałem. Tak niepasującego do mnie, tak niepasującego 
do niego, że miałem wrażenie, że tekst powstał w głowie 
12-letniej dziewczynki. (śmiech)

Może to była ta pogoń za oryginalnością? Za czymś, 
czego jeszcze nie zrobiliście?
Na pewno tak! (śmiech)

I z twojej miny widać, że zapewne nigdy nie zrobicie.
Z pewnością. (śmiech) Z Jankiem mamy taką zasadę: 
zawsze na początku pisze, co słyszy w muzyce. Jeśli 
mi się nie podoba, rzeźbimy historię w taką stronę, jak 
ja chcę, albo osiągamy kompromis. Onufrowicz to nie-
słychanie zdolna bestia. Ostatnio, tuż przed wejściem 
do studia, przesłał mi pakiet kolejnych poprawionych 
tekstów.

Co ci nie pasowało w ich pierwotnych wersjach?
Uważam, że tekst powinien nie tylko uzupełniać muzykę, 
ale dźwigać piosenkę na wyższy poziom. Jeżeli przy nim 
muzyka zaczyna gasnąć albo nawet jest ciekawy, wykrę-
cony, ale odwraca uwagę i nie jest kompatybilny z kompo-
zycją w stu procentach, wolę się wycofać z pomysłu. Czę-
sto jest tak, że tekst świetnie wygląda na papierze. Jak się 

Różnica w szczegółowości

Podczas nagrywania pierwszej płyty postawiłem na młodych realizatorów: 
Tomka Duksztę i Marcina Górnego. Tomek jest jednym z większych speców 
w kraju od udźwiękawiania filmów. Marcin po latach stał się głównym 
realizatorem płyt zespołu Poluzjanci. Z Tomkiem wstrzymałem nagrania na 
etapie wokali, ponieważ ma słuch absolutny w każdą możliwą stronę i jego 
wybitny talent stał się dla mnie przeszkodą nie do przejścia. Potrafił mi 
zatrzymać nagrywanie w trzeciej sylabie drugiego wersu i powiedzieć coś 
w stylu: „Kubo, bardzo cię przepraszam, ale w okolicach 824 Hz pojawił 
się bardzo nieładny formancik”.  Odpowiadałem: „Tomku, mam w dupie 
wszystkie formanciki. Daj mi zaśpiewać utwór do końca!”. „Tak, oczywiście, 
po prostu chciałbym, żebyś zdawał sobie sprawę”. Po kilku godzinach sesji 
byłem tak wybity ze skupienia, że za gałkami usiadł Marcin. Pierwsze 
nagrywanie, kończę śpiewać, przelecieliśmy cały take. „Marcinie, jak było?” 
– pytam. „Do dupy. Jeszcze raz!”.

Od początku?
Zacząłem, gdy miałem 12 lat. Wtedy wylądowałem u An-
drzeja Puczyńskiego w Izabelinie i widziałem w pracy przy 
stole mikserskim Jacka Hamelę, Wieśka Pieregorólkę, więc 
miałem jakieś pojęcie, jak wygląda proces produkcji. Potem 
były lata słuchania, lata rozmawiania z ludźmi, sesje na-
graniowe z Leszkiem Kamińskim, Tadziem Mieczkowskim, 
praca ze świetnymi realizatorami przed pierwszą płytą Polu-
zjantów. Dlatego miałem pojęcie o tym, co będę chciał robić. 
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rwący temat

go śpiewa, już jest gorzej. Jak trzeba 
go zinterpretować, to już w ogóle robi 
się kłopot.

Nie kusiło cię, by dopisać muzykę 
do tekstów odrzuconych wcześniej 
z różnych względów? Zapewne 
część z nich była udana. Nie 
pasowały tylko do utworów, 
do których powstały.
Nie, bo nigdy nie było na to czasu. Co 
chwila pojawiają się kolejne projekty. 
Janek przysłał mi kiedyś pakiet swo-
ich tekstów. Do dwóch napisałem 
muzykę. Kiedyś dla Borysa Szyca 
napisaliśmy jeden kawałek, który po-
wstał na podstawie tekstu. Dlatego 
zdarza mi się komponować do tek-
stu, ale nieczęsto.

Podobno w marcu masz wejść do 
studia ze swoją solową płytą. 
Będziesz do niej sam pisał teksty?
Nie, nie. Prawdopodobnie będę 
współpracował z większą liczbą 
twórców. O ile dźwięki naturalnie 
układają mi się w głowie, słowa nie 
są dla mnie tak miękkie i giętkie. 
Byłby to jakiś mozół. Poza tym nie 
osiągnąłbym jakości, jaką zapewni 
mi ktoś, kto ma taką łatwość ze 
słowami, jaką ja mam z dźwiękami.

Komponujesz w swoim domowym 
studiu.
Studio to za dużo powiedziane. Na-
zwałabym to pracownią.

Ale z tego, co słyszałem, jest dość 
wyrafinowana.
Teraz już tak. Na przestrzeni lat by-
ła niezbyt wyrafinowana, gdyż po-
pełniłem jeden z błędów, który jest 
udziałem niemal wszystkich począt-
kujących: najpierw kompletowałem 
sprzęt, a później robiłem adaptację 
akustyczną pomieszczenia.

A trzeba zacząć od adaptacji?
Jednak tak. Po 20 latach udało mi się to 
zrobić odwrotnie. Małżonka udostęp-
niła mi w mieszkaniu jeden pokoik. 
Z 14 m2 zrobiło się 10 m2, ale dla mnie 
nadrzędną rzeczą jest nieprzeszkadza-
nie sąsiadom. Zrobiłem minireżyserkę,  
w której sprzęt pozwala mi na normal-
ną, fajną pracę. Słyszę efekty ruchów, 
które wykonuję. I wiem, że jeżeli ukręcę 
w domu dobrze, będzie OK.>>

Służy ci tylko do produkcji, czy też 
do miksowania?
Skłamałbym, gdybym powiedział, że 
zajmuję się miksowaniem. Zawszę tę 
działkę oddaję Marcinowi Górnemu, 
ponieważ jest niebywale szybkim 
realizatorem, ma ogromną wiedzę  
i doskonale się rozumiemy. Jak mam 
jakąś koncepcję w głowie i zaczynam 
mu o tym opowiadać, widzę, że napi-
nają mu się plecy, zaczyna kiwać gło-
wą i mówi: „A co ty, durniu, myślisz, 
że ja od 30 minut robię? Przecież 
wiem, co chcesz usłyszeć, więc daj mi 
teraz pracować”. Mamy z Marcinem 
dosyć specyficzny sposób zwracania 
się do siebie w trakcie pracy. (śmiech) 
Wiem, że przez pierwsze trzy godzi-
ny miksowania mam się zamknąć  
i Marcin działa. W to się nie wtrącam. 
Za to w swojej pracowni robię prepro-
dukcję: nagrywam demówki, wbijam 
tracki klawiszowe, finalne wokale, 
gitary liniowe – to wszystko absolut-
nie można w domu robić. Nie mam 
natomiast warunków, by postawić  
i rozkręcić piec gitarowy czy rozstawić 
bębny. 

Czy nagrywacie utwory na setkę, 
czy każdy nagrywa swoją partię i to 
się łączy w studiu u realizatora?
Od drugiej płyty mamy zasadę, że 
nagrywamy na setkę, razem. Jednak 
wchodzą tylko bębny, basy i główne 
klawisze. Lutek lubi, kiedy jestem 
jak najbliżej, kiedy widzi mnie, jak 
śpiewam, skaczę, bo to go bardziej 
nakręca. Te take’i są zazwyczaj bar-
dziej energetyczne. Dlatego wtedy 
śpiewam do dynamika, by było jak 
najmniej przesłuchów. Myślałem, że 
podczas nagrywania czwartej płyty 
wszystkie tracki uda mi się zostawić  
w studiu. Niestety, brzydko odzywa-
ło się pomieszczenie wokalowe. Sala 
główna, gdzie rejestrujemy bębny, od-
zywa się wybitnie, natomiast nie mo-
gę tam być, bo stałbym za blisko bęb-
nów. Pojawia się konflikt interesów. 

A gitary?
Przemek zawsze dogrywał je osobno, 
ponieważ to była absolutnie wybitna 
postać, jeśli chodzi o gitary do styli-
styki, w jakiej się poruszamy. Tworzył 
koronkowe układanki. Tutaj gitarka 
była jedna, w drugim kanale druga. 
Do tego dochodziła trzecia, której >>
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prawie nie było słychać, ale ona całość bardzo napędzała. 
A tutaj odzywała się taka leciutka z delayem. On to sobie 
w domu układał, potem wchodził do studia i do każdej 
partii, do każdej części utworu miał po kilkanaście propo-
zycji. Mówił: „Poczekajcie, a jakbym taką zagrał? Bo jesz-
cze mam taką i taką”. To było niebywałe! Nagrywaliśmy 
sobie wszystko. Potem sprawdzaliśmy, co najbardziej 
pasuje. Wiadomo, że jak się nagrywa na setkę, to nie ma 
takiej możliwości. On zawsze uważał, że szkoda czasu 
chłopaków. Potem jechał do Poznania i tam z Marcinem 
Górnym wszystko rejestrowali. Potem Marcin dogrywa 
swoje klawisze, bo lubi mieć na to więcej czasu.

Kto podejmuje decyzje o brzmieniu każdego 
instrumentu?
Gdy nagrywamy na setkę, skupiamy się na bębnach i basie. 
Wtedy podejmują decyzje basista z bębniarzem. My ma-
my swoje sugestie, ale Lutek mówi: „Uwierzcie, ta wersja 
kręci. Wygodniej będzie wam się do niej grało”. Mówimy  
o muzykach, którzy są na takim poziomie, że w większo-
ści wypadków wchodzi pierwszy take. Tak nagrywa Robert 
Luty. Nie ma potrzeby poprawiania, bo wszystko jest do-
skonale. Wie, co chce zagrać, wie, jakim brzmieniem chce 
zagrać, i do każdego utworu kręci zupełnie inne brzmie-
nie bębna. Troszkę przestroi werbel, przytłumi stopę albo 
ją odtłumi. To jest niebywałe. Jest wirtuozem brzmienia 
bębnowego. Na płycie z utworami Andrzeja Zauchy „Le-
niwego diabła” czy „Myśmy byli sobie pisani” grał na pró-
bę, żeby sprawdzić brzmienie bębnów, ale rejestrator był 
odpalony. Po pierwszym przegraniu mu podziękowaliśmy, 
bo zagrał wersję docelową. Dlatego z jednej strony nasze 
uszy są wyrocznią, z drugiej koledzy dokładnie wiedzą, co 
chcą zagrać. Poprawki zajmują zazwyczaj trzy minuty, bo 
na przykład Żaczek mówi: „Tam leciutko ten gliss mi się 
nie podoba, bo mi coś przybrzęczało. To jeszcze go do-
dam”. I to jest naprawdę wcinka na pół taktu przed wej-
ściem drugiej zwrotki. Finalnie wygląda to tak, że sugestie 
odnośnie do brzmienia czy wykonania danej partii padają 
z różnych stron, ale to instrumentalista ma głos decydu-
jący. Wszystko odbywa się według starej maksymy Piotra 
Żaczka „Niech każdy zajmie się swoim instrumentem”.

A jak ktoś próbuje ci zmieniać klawisze?
Gdy ktoś proponuje brzmienie, które mi zgrzyta, od razu  
o tym mówię. I wtedy jeśli pięciu na sześciu powie, że im 
się podoba, to zostaje, bo zawsze mogę się mylić. Nie ma 
czegoś takiego, że skoro napisałem utwór, to wiem wszyst-
ko, co ma się znaleźć w tej piosence. Nie po to wrzucam go 
kolegom „na warsztat”, żeby mieć tego typu postawę. 

Ale chyba trudno się rozstać z własnym pomysłem?
Trudno, ale często dzieje się to z korzyścią dla muzyki. Po-
za tym kiedyś uznałem, że skoro mam się przywiązywać 
do swoich działań, to lepiej nagrywać samemu od począt-
ku do końca.

A co robisz, jak nie idzie komponowanie?
Często jest tak, że mam fajną zwrotkę, fajny bridge, ale 
nie mam refrenu do numeru. I to czasami trwa miesiąca-
mi. Oczywiście jest refren, który wymyśliłem na początku, 
ale czuję, że to nie ten właściwy. I dopiero po paru miesią-
cach gram coś i zdaję sobie sprawę, że to idealnie pasuje do  

>>

Zaprogramowane brzmienie
Jeden z najdziwniejszych procesów twórczych miałem przy okazji płyty „Mówię 
tak, myślę nie” Ewy Bem w 2001 roku. Zdobyła Fryderyka za płytę roku. Gdy 
Ewa zaproponowała mi współpracę, zacząłem słuchać wszystkich jej nagrań od 
rana do nocy i programowałem głowę jej głosem. Trwało przez z półtora 
miesiąca. Oczywiście nie chciałem pisać nic w stronę Bemibeków, żeby to nie 
były harmonie Alka Bema. To miały być moje utwory. Jednego dnia usiadłem 
do piana i sześć utworów powstało w dwie godziny. Grałem całe numery: refren, 
bridge, modulację. Stwierdzałem, że to jest dokładnie to, i brałem się za kolejny 
utwór. Oczywiście potem je dopracowywałem, ale szkielet zbudował się od razu.

Seria niefortunnych zdarzeń

Między płytą pierwszą a drugą płytą Poluzjantów zdarzały się sytuacje, 
kiedy wiedzieliśmy, że na bank będzie świetnie. W 2002 roku byliśmy w USA. 
Jako bodajże pierwsi Polacy po Paderewskim graliśmy w Avery Fisher Hall 
w Lincoln Center. Do tej sali bardzo trudno się dostać, ale mieliśmy wybitnego 
promotora. Po kilku dniach skontaktowała się ze mną dyrektor repertuarowa 
amerykańskiego oddziału EMI, która była na koncercie i powiedziała, że jest 
zainteresowana wydaniem płyty. Warunek: w ciągu 3 miesięcy trzeba przy-
gotować demo w języku angielskim. Wróciłem do Polski i zaraz po powrocie 
złamałem rękę. Doskonały start, by siąść do klawiszy i pracować. Rzeźbiliśmy 
to przez lipiec i sierpień. We wrześniu wysłaliśmy demo do Stanów. Pani do 
mnie zadzwoniła, przepraszając bardzo. Musiała wziąć dwutygodniowy urlop, 
ponieważ u jej męża wykryto nowotwór. Gdy wróciła do pracy, był już inny 
dyrektor artystyczno-repertuarowy, który nie chciał z nami rozmawiać.

kawałka sprzed paru miesięcy. Składasz te klocki i stwier-
dzasz, że naprawdę działa. Czasami jednak należy skorzy-
stać z najlepszej zasady: jak ci nie idzie, najlepiej odpuścić.

Poddać się?
Nie do końca. Taki problem miałem w ubiegłym roku. Po 
latach bardzo intensywnej pracy miałem wreszcie w lip-
cu trzy tygodnie wolne. Coś pięknego! Żona powiedziała: 
„Zostawiam cię samego. Dłub. W końcu masz ten mo-
ment, gdy możesz pracować” i wyjechała. Byłem napa-
kowany pomysłami. Po trzech tygodniach myślałem, że 
się potnę. Nic nie wychodziło! Codzienne nagrywanie na 
dyktafon, słuchanie tego w nocy i wniosek: „Ale jest źle! 
Co ja za gówna z siebie wyrzucam?!”. Po prostu koszmar!  

Po trzech tygodniach powiedziałem sobie: „OK, ten etap w moim życiu się 
skończył. Już nie jestem w stanie nic napisać”. Najpierw byłem załamany,  
a potem stwierdziłem: „Trudno, będę już tylko grał koncerty”. Następnego 
dnia wstałem rano. W głowie pojawił się spokój i brak ciśnienia. Od razu za-
częły przychodzić pomysły.

Pytam, bo próbuję dociec, skąd się bierze nieregularność w ukazywaniu 
się waszych płyt: dziesięć lat, półtora roku. Teraz pięć lat.
Ten zespół jest tak dziwnym tworem, że próba ustalenia czegokolwiek nie ma 
sensu. Ten zespół idzie w swoim tempie, które jest dziwne, nieprzewidywalne. 
Tak jak mówię: chcieliśmy zrobić płytę na dwudziestolecie…

Tym razem przeszkodził wypadek losowy: śmierć Przemka Maciołka. Ale 
wcześniejsza dziesięcioletnia przerwa?
Druga płyta Poluzjantów zdarzyła się tylko dlatego, że trafiliśmy na Pen-
guin Records, wytwórnię Jacka Antosika i Pauliny Przybysz. Namówili nas, by  
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rwący tematjednak tę płytę nagrać i zamknąć 
pewien etap. Chwilę wcześniej wy-
darzyła się płyta „Tribute to Andrzej 
Zaucha. Obecny”. Zdecydowałem 
się na nią, ponieważ wiedziałem, że 
potrzebuję terapii. Mam cholerną 
przypadłość: problem z godzeniem 
się sam ze sobą na to, że jakaś wer-
sja utworu zostaje. Przez 10 lat tej 
drugiej płyty ugrzęzłem w schema-
cie robienia utworu, miksowania go 
i wyrzucania do kosza. Gdy kończy-
liśmy z Marcinem miksować, by-
łem przekonany, że ten utwór jest 
o niczym, nie da się tego słuchać  
i trzeba to wyrzucić. Wielki ukłon dla 
Marcina, że on ze mną wytrzymał. 
Trzeba mieć silną psychikę, żeby so-
bie radzić z tego typu debilizmem.  
I tak powstało na przykład pięć wersji 
piosenki „Tralala”: kompletnie inne 
aranże, riffy, popisane wszystko od 
zera. Płyta z piosenkami Zauchy była 
szansą na wyrwanie się z tego. Udało 
się tylko z jednego powodu: dosta-
liśmy deadline. Mieliśmy pięć tygo-
dni od wejścia do studia do oddania 
taśmy matki. Od razu stwierdziłem, 
że to jest niemożliwe, bo potrzebuję 
minimum trzech miesięcy. Ale mi-
mo to zdecydowałem się właśnie 
ze względu na tak krótki termin. Po 
prostu musiałem to zrobić i koniec!  
I rzeczywiście zacząłem bardzo szyb-
ko podejmować decyzje, proces pro-
dukcyjny przebiegał sprawnie, byłem  
w stanie to spiąć w tak krótkim cza-
sie. Oczywiście poprzedziła to praca 
koncepcyjna z Jackiem Piskorzem…

Siedliście nad tekstami i zastano-
wiliście się, o czym one są.
I to nas ukierunkowało, ale w taką 
stronę, że jak usiedliśmy przy trzecim 
czy czwartym utworze, powiedzia-
łem: „Jacek, nic z tego nie będzie. To 
będzie porażka totalna, bo mamy 
zreharmonizowane wszystko. Każ-
dy utwór jest w inną stronę. Jedyne 
rzeczy, które zostały oryginalne, to 
melodia i tekst”. Zresztą melodia 
też czasami była lekko zmieniona. 
Ale Jacek mówi: „Nie podoba ci się? 
Bo mnie się podoba”. „No, mi się też 
podoba”. „To tak zostawiamy i trud-
no. Jak będzie, tak będzie”. I ta płyta 
była właśnie terapią. Jak ją oddaliśmy 
– pamiętam, że 10 marca 2009 roku 
wysłaliśmy kurierem taśmę matkę  
z Poznania do Warszawy – łzy popły-
nęły mi po policzkach. Później natu-
ralnie wbiłem się w taki rytm pracy, >>
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Czyli generalnie z twojego doświadczenia wynika, że po pierwsze trzeba 
cieszyć się chwilą, po drugie mieć deadline. I może nie jest to cała 
tajemnica dobrej piosenki, ale bardzo przybliża do sukcesu, jakim jest 
ukończenie utworu.
Nie ma co marudzić, tylko trzeba pisać, nagrywać i publikować. Szczególnie 
w czasach, kiedy można publikować w tylu mediach i niemal każdy ma w do-
mu graty, które pozwalają na zrobienie wszystkiego. Skoro Skrillex mówi, że 
w ubiegłym roku wszystkie produkcje zrobił tylko na swoim MacBooku Pro  
i słuchawkach... Nawet klawiatury nie miał, żadnego urządzenia. Wszystko 
ciął i kleił na pokładach samolotów, bo wiele lata. I podobno tylko w ubiegłym 
roku zarobił na tym 15 milionów dolarów!

A talent?
W obecnych czasach i technologiach mamy możliwości zrobienia naprawdę 
wszystkiego i opublikowania tego w każdej sekundzie, ale nadal Mozartów 
jest tylko kilku. Możemy wszystkich już posłuchać i sprawdzić, co mają do 
zaproponowania, ale wyrwą nas z butów tylko jednostki. Jedną z nich jest 
wybitny młody jazzman Jacob Collier. W listopadzie w Warszawie dał jeden 
koncert. Ma dwadzieścia parę lat. Jak miał 17, zaczął wrzucać na YouTube’a 
filmy, jak harmonizuje na wielogłosy piosenki Steviego Wondera, bo był 
zafascynowany Take 6. Harmonię jazzową ma ułożoną w każdą możliwą 
stronę, świetnie gra na pianie. Zaczął też grać na basie, na bębnach i tak 
nagrał całą swoją płytę w jednym pokoju. Płyta nazywa się „In my room”  
i to jest jazzowe objawienie na świecie. Quincy Jones powiedział, że jej au-
tor jest geniuszem harmonii i że on przed śmiercią chciałby wiedzieć o niej 
tyle, ile Jacob Collier wie obecnie.

Czy jest jeszcze coś przydatnego?
Duże znaczenie ma wrażliwość. Nie można powiedzieć, że amator disco po-
lo słucha gorszej muzyki. Owszem, być może ma trochę mniej wykształcone 
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mu daje szczęście, to jest super! Do tego spotyka tysiące innych ludzi, którzy 
traktują jego ulubioną muzykę dokładnie tak samo. To wydaje mi się bardzo 
potrzebne: pewien rodzaj wrażliwości i prawdziwego przekazu. To jest klucz, 
dzięki któremu jednym się bardziej udaje, a drugim mniej. 

Czyli nie należy silić się na jazz, gdy czuje się i kocha disco polo?
Jeżeli coś jest prawdziwe, to możesz być prymitywistą, jak Nikifor, i poruszyć 
tłumy. Wydaje mi się, że utwory obliczone na efekt nie mają takiej siły jak te, 
które wychodzą gdzieś z serca, z potrzeby chwili. 

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Muzyka dla telegrafistów
Jestem fanem oldschoolowego pisania, melodycznego. Jeżeli ktoś chce 
wiedzieć, jak powinna brzmieć dobrze napisania piosenka, niech weźmie 
dowolną płytę The Beatles. Parę dni temu słyszałem „Blackbird”. 
No przecież to jest z kosmosu! Jak można tak proste rzeczy wymyślić 
z tak piękną melodią?! I to wszystko trwa dwie minuty i czterdzieści sekund! 
Utwory przeprodukowane często mają problem. Są świetnie dopracowane 
od strony brzmienia, soundów, przestrzeni. Jeżeli jednak odrzemy je 
ze wszystkich świecidełek i zostanie podstawa, czyli harmonia, melodia 
i słowa, nie ma piosenki. Oglądałem kiedyś z kolegami nominacje do Grammy. 
Na stronie organizatorów umieszczono zakładkę, gdzie można było 
przesłuchać wyciąg z utworu: harmonię i melodię zagrane na pianie. W jednym 
z utworów Beyoncé w harmonii był jeden akord w lewej ręce, a w melodii jeden 
dźwięk w prawej. I to trwało trzy minuty! Muzyka dla telegrafistów.

>> rwący tematdlatego kolejna płyta Poluzjantów była łatwiejsza. Pogo-
dziłem się wtedy z jednym: płyta to nie dzieło życia, ale 
zapis chwili. Po pierwszej płycie Poluzjantów nie mogłem 
sobie poradzić z tym, że słyszałem wszystkie błędy. Od 
razu chciałem poprawiać. Piosenek Zauchy posłuchałem 
po raz pierwszy dwa lata temu w zasadzie przez przypadek  
i uznałem, że właściwie prawie nic bym tam nie zmienił.

Gdy nagrywałeś pierwszą płytę Poluzjantów, 
nie uważałeś, że zrobi wielką karierę. 
I nie zrobiła.

Z czasem zrobiła. Potem nagrywałeś trybut dla 
Andrzeja Zauchy i też zrobiłeś to bardziej dla siebie 
niż dla kariery. Pytanie o czwartą płytę Poluzjantów: 
czy to jest muzyka, do której chcecie przekonać fanów, 
czy też nie wiążesz z nią żadnych nadziei?
Żadnych. W tym wypadku już naprawdę żadnych, bo na 
pewno nie jest to płyta dla naszych zagorzałych fanów. To 
zwrot w zupełnie inną stronę.

Stylistycznie też?
Też. Jest zdecydowanie prostsza, jeśli chodzi o struktury 
harmoniczne, ale nie tylko. Poza tym jest brzmieniowo 
inna. Nie mam bladego pojęcia, czy ludziom się spodoba. 
Stwierdziliśmy jednak, że nam się podoba. Jak dotąd two-
rzę w zgodzie ze sobą i nastawiam się, że efekt będzie tra-
giczny. Przez co przeżywam miłe zaskoczenie, jeżeli dzieje 
się coś pozytywnego. 

Ale chyba nie miałeś takich założeń przy pierwszej 
płycie?
Wtedy wiedziałem, że nagraliśmy fajny album, ciekawy,  
z muzyką, której nie ma. To było coś, co musiało się ze mnie 
wylać. Jednak to, co nastąpiło później – bardzo nieprzychyl-
ne recenzje i bardzo złe przyjęcie przez krytykę – utwierdzi-
ło mnie w przekonaniu, że to raczej nie ma sensu. Że rzeczy, 
które robię, są albo za słabe, albo nie na ten rynek. Przesta-
łem mieć jakiekolwiek oczekiwania. Byłem przekonany, że 
Poluzjanci staną się takim jednorazowym zrywem.

Jednak jakoś się rozkręciło.
Nagle w 2003 roku zaczęły się do nas odzywać kluby. 
Chciały, żebyśmy grali, ponieważ ludzie pytali, co z tym 
zespołem. Ludzie mówili, że wykupią wszystkie bilety  
w klubie, który nas ściągnie. I tak zaczęliśmy jeździć po 
kraju.
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Twoja twórczość pokazuje, że masz ogromną wyobraźnię. Potrafisz zrobić 
utwór z obelg i zagrać na sprzęcie kuchennym. Dlatego pytanie na wyobraźnię: 
czy wyobrażasz sobie coś, czego nie da się przerobić na utwór?
Nie wyobrażam sobie. Muzyka jest na tyle elastycznym medium, że można 
w nieskończoność tworzyć różne formy. Tym bardziej, że towarzyszy ludziom 
od zarania dziejów, więc jako gatunek mamy doświadczenie.

A gdyby ktoś chciał zacząć kręcić klipy, niekoniecznie tak zabawne jak 
twoje, od czego powinien zacząć?

Mówiąc szczerze, nie wiem. Wystartowałem trochę 
przez przypadek. Coś zacząłem kombinować, wrzuciłem 
do sieci i zaczęło się powoli kręcić.

Ale z twoim obecnym doświadczeniem zacząłbyś od 
sprzętu, instrumentów, adaptacji akustycznej pokoju, 
gdzie będziesz nagrywać? Czy najpierw jest pomysł  
i należy go realizować na tym, co znajdzie się pod ręką?
Zaplecze techniczne jest najmniejszym problemem.  
W dzisiejszych czasach nie potrzeba niczego wielkiego, 
żeby zrobić piosenkę, która ma miliardy odsłon. Podej-
rzewam, że w wielu amerykańskich hitach rzadko który 
instrument gra na żywo. Do robienia muzyki popularnej 
wystarczą: komputer, podstawowe oprogramowanie, 
interfejs muzyczny i klawiatura sterująca. Jeśli chodzi  
o kręcenie filmów, jestem kompletnym amatorem. Na-
tomiast wydaje mi się, że wystarczy prosta kamera,  
a dobrą jakość obrazu uzyska się nawet komórką. Dlatego 
najważniejszy jest pomysł, który uwiedzie ludzi. Niestety, 
recepty na niego nie mam. Często mi go brakuje i wtedy 
stoję w miejscu. 

Maksymalny 
minimalizm

O granicach zaskakiwania, robieniu przebojowych klipów  
i konsekwencjach panowania nad całym procesem twórczym rozmawiamy  

z Cezarym Nowakiem znanym też jako CeZik
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śpiewam w pokoju, w którym nie ma warunków studyj-
nych. Do tego wiem, że ludziom jest wszystko jedno, bo  
i tak nie będą słyszeć różnicy.

Naprawdę nie będą? 
Trzeba rozróżnić słuchaczy. Tym „szarym”, którzy słu-
chają muzyki na laptopach, jest wszystko jedno, czy 
utwór jest nagrany na analogu, w Londynie czy w Ustro-
niu Górnym. Oni nie słyszą różnicy, o co absolutnie nie 
mam pretensji. Popularna muzyka jest w dużej mierze 
elektroniczna, więc tym bardziej nie ma znaczenia, gdzie 
sklejono beat: w studiu, pokoju czy na polanie. I wydaje 
mi się, że wszystko będzie szło w tym kierunku. Ludzie 
będą coraz mniej wymagający. Nie będą potrzebowali iść 
na koncert żywej orkiestry. Będą ją sobie generować cy-
frowo. Nie wiem, czy jest sens z tym walczyć.

Skoro zatem nie zamierzasz walczyć, to co robisz 
z instrumentami?
Ostatnio ograniczyłem się do tego stopnia, że przesta-
łem nawet grać na gitarze i zacząłem używać gitary wir-
tualnej. Stwierdziłem, że wygodniej jest przesuwać kloc-
ki na komputerze. Rzeczy, które aktualnie nagrywam, 
są na tyle proste, że jak je sobie rozrysuję w programie, 
mogę w każdej chwili do nich wrócić i zmienić akord  
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A jak stoisz, to go odkładasz, czy 
męczysz?
W zaparte nie idę, bo wiem, że jak 
będę robił coś na siłę, to nic dobrego  
z tego nie wyjdzie. Raczej odstawiam  
i najczęściej nie wracam. Tak więc z mo-
tywacją u mnie jest kiepsko: szybko się 
zrażam i chcę odpuścić. Nie nadaję się 
na doradcę motywacyjnego. Mógłbym 
raczej zniechęcić do działania. 

Lub zachęcić do działania  
w innym kierunku. Chyba właśnie 
dzięki temu poszukujesz nowych 
pomysłów?
Za każdym razem próbuję zrobić coś
świeżego. Z drugiej strony jest to 
frustrujące, bo w pewnym momen-
cie człowiek się zatrzymuje i nie ma 
pomysłu, co dalej. Gdy trwa to dłu-
go, może zrodzić się frustracja.

Każdą produkcję po zrealizowaniu 
testujesz na wąskim gronie  
odbiorców. Zdarza ci się konsultować 
pomysły w trakcie produkcji?
Raczej nie. Gdybym dał pomysł do 
konsultacji pięciu osobom i każda 
miałaby inne zdanie, to nie wiedział-
bym, w którym kierunku pójść. A tak 
wiem, co chcę zrobić, pokazuję gotowy 
film i muszę zmierzyć się z krytyką. 
Mam jednak pewność, że wycisnąłem 
z pomysłu sto procent i zrealizowa-
łem go tak, jak zamierzałem.

Zatem masz pomysł. Od czego 
zaczynasz realizację?
Nie ma reguły. W najnowszym pro-
jekcie, piosenkach dla dzieci, zazwy-
czaj pierwsza pojawia się melodia. 
Choć bywa, że w tygodniu przycho-
dzą mi do głowy całe teksty, innym 
razem same melodie.

Wcześniej tworzyłeś głównie 
sam. Teraz w projektach pojawiło się 
więcej instrumentów i ludzi. Choćby 
w Bezbarwnych. Przekonałeś się do 
pracy w zespole?
W Bezbarwnych na żywo gra tylko 
gitara i wokal. Reszta to wirtualne 
instrumenty od kontrabasu przez 
pianino po saksofon. Więc muzycz-
nie nadal nagrywam sam. Osoby, 
które występują w teledysku, syn-
chronizują się do tego, co nagrałem.

A teledyski w plenerze? Trudno 
uwierzyć, byś jednocześnie jechał 
na rowerze, śpiewał i jeszcze 
filmował.
Rzeczywiście miałem kogoś, kto 
pewne elementy kręcił. Jeśli jednak 
ktoś mi pomaga, robi dokładnie to, 
czego od niego wymagam.

Czyli nadal zachowujesz pełną 
kontrolę nad dziełem.
Tak, muszę ją mieć.

Czy obrabiałeś jakoś wokale 
i instrumenty, które pojawiały się 
w filmach?
W pierwszych nie, ponieważ nie wie-
działem, jak to zrobić. Obecnie już 
tak. Jeśli mam do wyboru: zaśpiewać 
30 razy i wybrać najlepszy take lub 
zaśpiewać pięć razy i potem nieco 
podstroić, wybieram to drugie. Efekt 
osiągam ten sam, oszczędzam czas, 
a swój surowy warsztat i tak pokazu-
ję na koncertach. Należy pamiętać, że 

Cezary Nowak, czyli CeZik

Wokalista, kompozytor i aranżer znany ze swej twórczości 

publikowanej w serwisie YouTube oraz projektu KlejNuty. 

Stał się znany dzięki śpiewaniu piosenek od tyłu, przez co trafił 

do programu „Szymon Majewski Show”. Od tego czasu bawi się 

gatunkami muzycznymi, konwencjami i obrazem, tworząc 

humorystyczne klipy, w których często gra wszystkie role. 

Jego najpopularniejszy klip wyświetlono ponad 11 milionów razy.

w danym punkcie na inny. A tak muszę wziąć gitarę, 
ustawić mikrofon, pamiętać, jakie były jego ustawie-
nia, żeby nie było różnicy w brzmieniu. Taki Jack Whi-
te, który unika wszelakiej cyfryzacji w muzyce, pewnie 
złapałby się za głowę. Natomiast moja produkcja od-
bywa się w domu, więc wolę poznawać nowe wtyczki  
i się ich uczyć, niż brać gitarę i trzepać ten sam akord 15 
razy, skoro już to tyle razy zrobiłem. Maksymalnie ogra-
niczam używanie żywych instrumentów także dlatego, 
że nagrane w pokoju w średnich warunkach bez realiza-
tora i producenta brzmią gorzej od wirtualnych. Tamte 
zarejestrowano maksymalnie dobrze na 15 różnych spo-
sobów z 30 mikrofonów w jakimś doskonałym studiu  
w Londynie. To duże udogodnienie, otwierające ogromne 
możliwości przed osobami tworzącymi w domu. Obecnie 
można nagrać wielki utwór symfoniczny bez wstawania  
z krzesła.

Wybierasz się w tym kierunku?
Zostawiam to mojemu bratu, który zajmuje się muzyką 
współczesną.



listopad–grudzień 2016 17 audioplay

śpiewam w pokoju, w którym nie ma warunków studyj-
nych. Do tego wiem, że ludziom jest wszystko jedno, bo  
i tak nie będą słyszeć różnicy.

Naprawdę nie będą? 
Trzeba rozróżnić słuchaczy. Tym „szarym”, którzy słu-
chają muzyki na laptopach, jest wszystko jedno, czy 
utwór jest nagrany na analogu, w Londynie czy w Ustro-
niu Górnym. Oni nie słyszą różnicy, o co absolutnie nie 
mam pretensji. Popularna muzyka jest w dużej mierze 
elektroniczna, więc tym bardziej nie ma znaczenia, gdzie 
sklejono beat: w studiu, pokoju czy na polanie. I wydaje 
mi się, że wszystko będzie szło w tym kierunku. Ludzie 
będą coraz mniej wymagający. Nie będą potrzebowali iść 
na koncert żywej orkiestry. Będą ją sobie generować cy-
frowo. Nie wiem, czy jest sens z tym walczyć.

Skoro zatem nie zamierzasz walczyć, to co robisz 
z instrumentami?
Ostatnio ograniczyłem się do tego stopnia, że przesta-
łem nawet grać na gitarze i zacząłem używać gitary wir-
tualnej. Stwierdziłem, że wygodniej jest przesuwać kloc-
ki na komputerze. Rzeczy, które aktualnie nagrywam, 
są na tyle proste, że jak je sobie rozrysuję w programie, 
mogę w każdej chwili do nich wrócić i zmienić akord  

rwący temat

fo
t.

 S
zy

m
on

 S
zc

ze
śn

ia
k/

w
w

w
.s

zy
m

on
sz

cz
es

ni
ak

.c
om

 

>>

A jak stoisz, to go odkładasz, czy 
męczysz?
W zaparte nie idę, bo wiem, że jak 
będę robił coś na siłę, to nic dobrego  
z tego nie wyjdzie. Raczej odstawiam  
i najczęściej nie wracam. Tak więc z mo-
tywacją u mnie jest kiepsko: szybko się 
zrażam i chcę odpuścić. Nie nadaję się 
na doradcę motywacyjnego. Mógłbym 
raczej zniechęcić do działania. 

Lub zachęcić do działania  
w innym kierunku. Chyba właśnie 
dzięki temu poszukujesz nowych 
pomysłów?
Za każdym razem próbuję zrobić coś
świeżego. Z drugiej strony jest to 
frustrujące, bo w pewnym momen-
cie człowiek się zatrzymuje i nie ma 
pomysłu, co dalej. Gdy trwa to dłu-
go, może zrodzić się frustracja.

Każdą produkcję po zrealizowaniu 
testujesz na wąskim gronie  
odbiorców. Zdarza ci się konsultować 
pomysły w trakcie produkcji?
Raczej nie. Gdybym dał pomysł do 
konsultacji pięciu osobom i każda 
miałaby inne zdanie, to nie wiedział-
bym, w którym kierunku pójść. A tak 
wiem, co chcę zrobić, pokazuję gotowy 
film i muszę zmierzyć się z krytyką. 
Mam jednak pewność, że wycisnąłem 
z pomysłu sto procent i zrealizowa-
łem go tak, jak zamierzałem.

Zatem masz pomysł. Od czego 
zaczynasz realizację?
Nie ma reguły. W najnowszym pro-
jekcie, piosenkach dla dzieci, zazwy-
czaj pierwsza pojawia się melodia. 
Choć bywa, że w tygodniu przycho-
dzą mi do głowy całe teksty, innym 
razem same melodie.

Wcześniej tworzyłeś głównie 
sam. Teraz w projektach pojawiło się 
więcej instrumentów i ludzi. Choćby 
w Bezbarwnych. Przekonałeś się do 
pracy w zespole?
W Bezbarwnych na żywo gra tylko 
gitara i wokal. Reszta to wirtualne 
instrumenty od kontrabasu przez 
pianino po saksofon. Więc muzycz-
nie nadal nagrywam sam. Osoby, 
które występują w teledysku, syn-
chronizują się do tego, co nagrałem.

A teledyski w plenerze? Trudno 
uwierzyć, byś jednocześnie jechał 
na rowerze, śpiewał i jeszcze 
filmował.
Rzeczywiście miałem kogoś, kto 
pewne elementy kręcił. Jeśli jednak 
ktoś mi pomaga, robi dokładnie to, 
czego od niego wymagam.

Czyli nadal zachowujesz pełną 
kontrolę nad dziełem.
Tak, muszę ją mieć.

Czy obrabiałeś jakoś wokale 
i instrumenty, które pojawiały się 
w filmach?
W pierwszych nie, ponieważ nie wie-
działem, jak to zrobić. Obecnie już 
tak. Jeśli mam do wyboru: zaśpiewać 
30 razy i wybrać najlepszy take lub 
zaśpiewać pięć razy i potem nieco 
podstroić, wybieram to drugie. Efekt 
osiągam ten sam, oszczędzam czas, 
a swój surowy warsztat i tak pokazu-
ję na koncertach. Należy pamiętać, że 

Cezary Nowak, czyli CeZik

Wokalista, kompozytor i aranżer znany ze swej twórczości 

publikowanej w serwisie YouTube oraz projektu KlejNuty. 

Stał się znany dzięki śpiewaniu piosenek od tyłu, przez co trafił 

do programu „Szymon Majewski Show”. Od tego czasu bawi się 

gatunkami muzycznymi, konwencjami i obrazem, tworząc 

humorystyczne klipy, w których często gra wszystkie role. 

Jego najpopularniejszy klip wyświetlono ponad 11 milionów razy.

w danym punkcie na inny. A tak muszę wziąć gitarę, 
ustawić mikrofon, pamiętać, jakie były jego ustawie-
nia, żeby nie było różnicy w brzmieniu. Taki Jack Whi-
te, który unika wszelakiej cyfryzacji w muzyce, pewnie 
złapałby się za głowę. Natomiast moja produkcja od-
bywa się w domu, więc wolę poznawać nowe wtyczki  
i się ich uczyć, niż brać gitarę i trzepać ten sam akord 15 
razy, skoro już to tyle razy zrobiłem. Maksymalnie ogra-
niczam używanie żywych instrumentów także dlatego, 
że nagrane w pokoju w średnich warunkach bez realiza-
tora i producenta brzmią gorzej od wirtualnych. Tamte 
zarejestrowano maksymalnie dobrze na 15 różnych spo-
sobów z 30 mikrofonów w jakimś doskonałym studiu  
w Londynie. To duże udogodnienie, otwierające ogromne 
możliwości przed osobami tworzącymi w domu. Obecnie 
można nagrać wielki utwór symfoniczny bez wstawania  
z krzesła.

Wybierasz się w tym kierunku?
Zostawiam to mojemu bratu, który zajmuje się muzyką 
współczesną.



18

>> Ale on jest chyba tradycjonalistą?
Także używa wielu wtyczek. Oczywiście chciałby wszyst-
kie utwory usłyszeć jak za czasów Mozarta wykonane na 
żywo przez orkiestrę. Tylko kto ma dzisiaj takie możliwo-
ści? Niewiele osób.

Czy masz jakieś patenty podbarwiania instrumentów: 
gitary, basu? Chodzi zarówno o czasy, kiedy używałeś 
instrumentów akustycznych, jak i obecne, gdy 
używasz wirtualnych. 
To zależy od utworu. Mam grupę instrumentów,  
z których korzystam zawsze, bo moim zdaniem brzmią 
najlepiej. Na przykład do basu używam wtyczki Trilian. 
Jakiego basu bym nie potrzebował, tam go znajdę. 
Natomiast jeśli chodzi o efekty, mam z nimi problem. 
Nigdy ich się tak naprawdę nie uczyłem. Na przykład 
wiem, że bardzo istotnym elementem w produkcji 
jest dobre używanie kompresji, a ja to zawsze robię na 
wyczucie. Kręcę gałkami, słucham. Potem słucham 
profesjonalnie nagranych utworów referencyjnych i po-
równuję. Sprawdzam, czy to brzmi podobnie, czy nie. 
Powinienem mieć świadomość, do czego które gałki 
służą, a nie zawsze mam. (śmiech)

Efekt jest chyba w miarę dobry. Ci, którzy trochę kręcą 
gałkami, uważają, że całkiem nieźle ci to wychodzi.
Cieszę się. Staram się przede wszystkim, żeby to brzmiało, 
a nie wyglądało dobrze na gałce. Co z tego, że gałka dobrze 
wykręcona, kiedy utwór będzie za bardzo wypompowany. 
Zawsze, jak coś zrobię, przesłuchuję na kilku źródłach: na ko-
mórce, na głośnikach od laptopa, w samochodzie i na swoich 
głośnikach, których używam od samego początku. Do swo-
ich głośników jestem najbardziej przywiązany. Mam je od sa-
mego początku i bardzo dobrze mi się na nich pracuje.

Znasz je, wiesz, jak brzmią w twoim pokoju. 
A nie planujesz przenosin do większego studia?
Raczej do mniejszego, skoro teraz wszystkie piosenki można 
tworzyć na laptopie. Nawet można obejść się bez tej gitary. Tylko 
śpiew jeszcze został. Trzeba pamiętać, żeby nie śpiewać w ła-
zience ani w kuchni i mieć chociażby minimalne wytłumienie. 
Ale do tego się to sprowadza: teraz jest totalny minimalizm.

Część z twoich teledysków to covery. Utwory, które prze-
rabiasz, mają zmienioną stylistykę, gatunek, czasem na-
wet tekst. Co dla ciebie jest esencją coveru, czymś, czego 
byś nie zmienił?
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rwący tematPojęcie coveru jest mylnie odbierane 
przez ludzi. Przyjęło się, że oznacza pio-
senkę zaśpiewaną przez kogoś innego, 
interpretowaną tak samo zarówno  
w warstwie lirycznej, jak i instrumental-
nej. A według mnie to jest bez sensu! 
Wtedy to jest zwykłe karaoke! Dla mnie 
ważne jest dodanie jak najwięcej od 
siebie. Słuchacz ma wiedzieć, że utwór 
w oryginale wykonywał ktoś inny, ale 
czuć, że słucha zupełnie nowej wersji. 
Wpływ na to ma przede wszystkim 
aranżacja. Nie ruszałbym natomiast 
linii melodycznej głosu. Uważam ją za 
fundament piosenki.

Dopiero po tekście i muzyce 
dokładasz obraz, który jest 
istotnym elementem twojej 
twórczości. Dopasowujesz ruch 
warg do tego, co słyszysz?
Jeśli jestem akurat w roli tego, kto 
śpiewa, to tak. Tak samo jak granie 

Czyli najnowszy powinien być najbardziej 
zaawansowany…
Rzeczywiście ostatnie klipy z kolędami były najwięk-
szym wyzwaniem. Nagrywałem je kamerą, która jeździ-
ła na zmotoryzowanym sliderze. Slider był uruchamiany 
sterownikiem i umożliwiał nagranie ruchu. Ponieważ 
nagrywałem to zupełnie sam, musiałem nagrać sam 
siebie, obsłużyć slider i jeszcze śpiewać. Podzieliłem pio-
senki na malutkie fragmenty, które nagrywałem w pętli.

Stworzyłeś scenariusze?
Były rozpisane co do sekundy. Musiałem od razu wie-
dzieć, jak będzie zmontowany każdy teledysk, by kolej-
ne sceny nagrywać pod montaż. Dzięki temu mogłem 
zaśpiewać tylko te fragmenty, które później znalazły się  
w wideo. Po raz pierwszy użyłem w Cubasie aranże-
ra. Dzięki niemu program przeskakuje między partiami  
w utworze i robi to w pętli. Pod ten aranżer ruszałem sli-
derem i nagrywałem jego ruch. Potem równocześnie mu-
siałem nacisnąć spację w Cubasie i włączyć sterownik, by 
slider ruszył w chwili rozpoczęcia utworu. Nagrałem chyba 
ze 100 scen. Do każdej musiałem powtórzyć operację i na-
grać trzy take’i, by później mieć w czym wybierać. Za każ-
dym razem zmieniałem krzesło, położenie green screenu 
i oświetlenie, żeby było równomierne. W tym teledysku 
zrobiłem najwięcej take’ów w historii. Wyszło 500 GB  
materiału. Natomiast jest bardzo mało zmarnowanych 
ujęć, bo wszystko zrobione zostało tak, by znalazło się  
w teledyskach. Skoro sam chcę wszystko zrobić, muszę 
dopasować technikę nagrywania do swoich możliwości.

Twoja twórczość polega na zaskakiwaniu. 
A co ostatnio ciebie zaskoczyło w internecie?
Tyle widziałem, że chyba nic już mnie nie zaskoczy.

To chyba masz problem?
Sam czuję, że istnieje punkt graniczny zaskakiwania lu-
dzi. Zazdroszczę twórcom, którzy mają wyrobioną bazę 
fanów i pomysł na siebie zakładający pewną cykliczność. 
Oni nie muszą zaskakiwać. Zaskoczyli raz, to się spodo-
bało, a teraz robią serial, kolejne sezony. Chciałbym mieć 
taką sytuację. Natomiast gdy podczas robienia czegoś 
czuję, że jest to podobne do któregoś z wcześniejszych 
pomysłów, nie chcę tego robić. Chcę robić coś nowego. 

Ale przecież CeZik to marka. Jesteś rozpoznawaną 
postacią, masz dużą grupę swoich fanów. Nie 
uważasz, że cokolwiek zrobisz, będą za tobą podążali?
Źle znoszę krytykę.

Ale potrafisz ją wykorzystać do stworzenia klipu.
Raz ją wykorzystałem. 

I już się tym znudziłeś?
Za drugim razem byłoby to wtórne. Gdy czuję, że robię 
coś, co nie wywołuje efektu „Wow!”, niespecjalnie chcę 
to robić. Chciałbym go wywoływać za każdym razem.  
To zgubne, bo to są w stanie osiągnąć tylko jednostki 

Klawiszy żal

Jeśli ktoś rozpoczyna przygodę z muzyką, powinien siąść od pianina. Żałuję, że nie 

umiem na nim grać. Ono jest fundamentem. Widziałem już paru pianistów, którzy nie 

umieli grać na gitarze, łapali instrument i bardzo szybko opanowywali akordy.

Natomiast niestety nie działa to w drugą stronę. Poza tym żeby grać na pianinie, 

trzeba znać nuty. Podczas nauki niekoniecznie trzeba iść w klasykę i męczyć 

Beethovena. Można zacząć od bardziej rozrywkowych czy jazzowych aranżacji 

i na nich wiele się nauczyć.

dopasowuję do tego, co jest w war-
stwie dźwiękowej. Natomiast tu też 
stosuję maksymalny minimalizm. 
Odkąd poznałem techniki kluczowa-
nia – korzystania z zielonego ekranu 
w tle, by potem wkleić tam dowolne 
tło – zacząłem ograniczać wycho-
dzenie z kamerą gdziekolwiek. Nie 
pamiętam, kiedy ostatnio kręciłem 
coś na zewnątrz. Projekt Bezbarwni 
w całości powstał na zielonym ekra-
nie, w moim pokoju.

To nieźle, bo nie wygląda.
O ten efekt chodziło. Negatywny 
efekt uboczny jest taki, że im mniej 
muszę się namęczyć przy produkcji, 
im mniej włożyć fizycznej pracy, 
tym mniej chce mi się podchodzić 
nawet do zielonego ekranu. To ge-
neruje straszne lenistwo! Może jest 
jakiś sposób, bym wygenerował się 
sam i by ten wygenerowany awa-
tar robił wszystko, co mu każę?  
(śmiech)

W stosunku do pierwszych filmów 
wykonałeś ogromny postęp. Co byś 
w nich poprawił, gdybyś miał na 
to czas?
Wiele. Stroje, brak pudru na twarzy, 
jakieś brzydkie elementy wystające 
ze ściany. Dziś kręciłbym wszystko na 
green screenie. Ale mierżą mnie nie 
tylko pierwsze produkcje. W każdej 

znajduję elementy, które mógłbym 
zrobić znacznie lepiej.

A co ze zrealizowanych projektów 
sprawiło ci największą trudność?
Nigdy nie rzucałem się na głęboką 
wodę, by robić projekt, który byłby nie 
do ogarnięcia. Każdy kolejny był dla 
mnie na daną chwilę równie trudny: 
w zasięgu moich możliwości, choć 
wiedziałem, że muszę namęczyć się 
bardziej niż poprzednio. Musiałem 
nauczyć się czegoś nowego w progra-
mie do edycji wideo albo muzyki. >>fo
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wybitne, na przykład Tarantino. Do tego internet jest 
dość specyficznym medium: trzeba robić krótkie, proste 
formy i często je wypuszczać.

Czyli mimo to, że cenisz sobie niezależność, stałeś się 
niewolnikiem wykorzystywanego medium?
Cenię sobie niezależność i mozolną pracę w drodze do 
perfekcyjnego efektu. Czuję, że bardziej sprawdziłbym 
się w formach fabularnych, dłuższych, ale rzadziej wy-
puszczanych. Pod tym względem, wybierając internet, 
trochę nie trafiłem. (śmiech) Trudno. Dlatego szukam 
innych rozwiązań.

Pozainternetowych?
Nie, internetowych. Choćby takich produkcji dziecię-
cych. To jest coś, w czym z jednej strony się odnajduję,  
a z drugiej strony nie jestem niewolnikiem mozolnej pra-
cy, która ma dać efekt „Wow!”. Tam nie muszę się silić na 
kreatywność. Dodaję kolejne odcinki, które są prostymi 
piosenkami, a nie produkcjami wiralowymi.

Twoi fani poszliby na ciebie z przyjemnością zapewne 
nawet bez efektu „Wow!”. Ale najwyraźniej ty byś na 
siebie nie poszedł. I w tym tkwi problem.
Taka trochę dziwna sytuacja. Źle bym się czuł, gdybym 
zrobił coś nie do końca zgodnego z moim poczuciem es-
tetyki, jakości czy poczuciem efektu „Wow!”. Czułbym, 
że sobie odpuściłem.

szczurów trochę mnie dobija. Kiedy zaczynałem,  in-
ternet w Polsce był bardzo skromny. Byłem jednym  
z niewielu twórców muzycznych produkującym w do-
mu i pomijającym całe zaplecze produkcyjne dużych 
wytwórni. Teraz co chwila pojawia się nowa twarz,  
a ludzie cały czas szukają świeżości. Wiedzą, że jest 
w czym wybierać. Powstaje mnóstwo klipów i nieko-
niecznie idzie to w parze z jakością. Mimo to te utwory 
zyskują popularność. Dlatego stwierdziłem, że nie chcę 
biec w tym wyścigu. Jakiś czas temu uznałem, że będę 
tworzyć po swojemu i niezależnie od trendów, przez co 
się trochę pogubiłem. Prawda jest taka, że aby nie zo-
stać na uboczu, trzeba śledzić trendy na bieżąco.

A jak wygląda sprawa twojej solowej płyty? Kiedyś do 
jej nagrania miałeś ambiwalentny stosunek.
Mój stosunek nadal jest ambiwalentny. 

Nie zaskakujesz.
Każdy twórca musi myśleć o finansach. Mam rodzinę, 
więc mógłbym myśleć o swojej płycie, gdybym wygrał  
w Lotto. Wtedy bym ją zrobił tak, jak miałbym ocho-
tę. Nie mogę ryzykować roku czy dwóch na płytę, która 
okaże się totalnym niewypałem. Poświęcę na to kawa-
łek życia, a nie będę z tego miał nawet satysfakcji. Bo 
jeśli tylko mi się będzie podobać, to marna satysfakcja.

To jest kolejny problem, bo póki artysta nie pokaże 
dzieła słuchaczom czy widzom, nie pozna ich zdania.
Nigdy nie byłem fanem wydawnictwa płytowego. Pra-
ca nad nim trwa długo, a odpowiedź z rynku dostaje się 
późno. Gdy robię klip, pracuję nad nim miesiąc i zaraz 
potem wiem, czy działa. Dlatego płyta jest bardzo ryzy-
kowna.

Zdecydowałeś się jednak uzupełnić rzeczywistość 
internetową o rozszerzoną – występy na scenie 
z wirtualną szajką CeZika. Zresztą z powodzeniem. 
Czy tam też starasz się w pełni nad wszystkim 
panować? Chyba potrzebujesz choćby techników, 
by odpowiednio brzmieć?
Mam jedną osobę, z którą jeżdżę: Bartka Borówkę. On 
zajmuje się stroną organizacyjną. Na koncercie technicz-
nie wygląda to tak, że cały miks mam zrobiony u siebie 
i wypuszczam tylko dwie linie. Mam pełną kontrolę nad 
tym, co pojawia się w głośnikach. Dlatego realizator 
dźwięku w klubie czy domu kultury może mnie tylko ści-
szyć i rozbić w panoramie. Nic więcej.

A gdy się coś wysypie?
Na 150 koncertów zdarzyło się to dwa razy. Wtedy tylko 
ja mogę coś zaradzić. Nie mogę pomachać do pana re-
alizatora. Natomiast na szczęście ludzie i tak zazwyczaj 
myślą, że to jego wina. Nie wiedzą przecież, jak to do-
kładnie działa. (śmiech)

Rozmawiali Katarzyna Miłek i Dariusz J. Michalski

>>
rwący temat

Wygląda na to, że nie jesteś do końca twórcą niezależnym. Co prawda 
wpadasz na sam pomysł, sam realizujesz go, sam pokazujesz fanom, 
jednak po pierwsze jesteś niewolnikiem efektu „Wow!”, po drugie – 
podobno bacznie śledzisz trendy w internecie. Na ile twoja twórczość jest 
nimi ograniczona?
Kiedyś śledziłem, ale przestałem. Po pierwsze uznałem, że nie nadążam. 
Po drugie, kiedy śledzę trendy i widzę, jak wszystkim świetnie idzie, to 
się załamuję. Twórców są miliony na całym świecie. Siedzą w internecie, 
wpuszczają swoje produkcje i obserwuje ich coraz więcej osób. Ten wyścig  
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Urządzenie na przyszłość
Interfejs przeznaczony do domu nie musi być wielokanałowym  
kombajnem zdolnym obsłużyć orkiestrę. Podpowiadamy na co zwrócić 
uwagę na przykładzie najnowszego produktu M-Audio

Wszystkie pokrętła i przełączniki widzimy z góry, czyli  
w sposób, w jaki zazwyczaj patrzymy na interfejs pod-
czas grania na instrumencie. Są łatwo dostępne łącznie 
z jedną z najbardziej przydatnych funkcji w innych inter-
fejsach często chowaną gdzieś z tyłu, czyli stopniem wy-
sterowania preampu.

Skoro jesteśmy już przy preampach – zastosowane 
przedwzmacniacze Crystal są bardzo skuteczne, co też 
wpływa na wygodę użytkowania. Otrzymujemy czyste 

Od urządzenia używanego w domu należy oczekiwać do-
brego brzmienia, prostoty obsługi, wygody i stabilności 
działania. Tymczasem dość często użytkownicy koncen-
trują się na liczbie obsługiwanych kanałów i fundują sobie 
urządzenia 8-kanałowe. Idą w ilość, której zazwyczaj nie 
wykorzystają, zamiast skupić się na jakości urządzenia.

Warto się zatem zastanowić, w jaki sposób i do czego 
stosujemy domowy interfejs. Zazwyczaj jest to nagrywa-
nie, ale także uczenie się utworów z podkładem i ćwicze-
nie ich. 

Prostota i wygoda
Jako prostotę rozumiem szybkie podłączenie komputera 
i instrumentu, ustawienie podstawowych parametrów  
i zagranie w maksymalnie kwadrans od wyjęcia z pudełka. 
M-Track 2X2M spełnia ten warunek. Późniejsze korzysta-
nie też nie wymaga już ustawiania mnóstwa opcji. A jeśli 
już potrzebujemy zmienić parametry interfejsu, regulacja 
każdego z nich jest łatwo dostępna. I tu dochodzimy do 
wygody.

Większość interfejsów tej klasy ma gałki z przodu.  
W M-Tracku 2X2M zastosowano konstrukcję desktopo-
wą, znaną z urządzeń w wyższym przedziale cenowym.  

M-Audio M-Track 2X2 i 2X2M

Wejście mikrofonowe: 2 (symetryczne XLR)
 – Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (±0,1 dB)
 – Zakres dynamiki: 104 dB (A-ważone)
 – Stosunek sygnału do szumu 104 dB (+1,0 dBu, A-ważone), 
  THD+N 0,002%
 – EIN (równoważny szum wejściowy) przedwzmacniacza -128 dBu 
  (maksymalne wzmocnienie, źródło 150 Ω, A-ważone)
 – Maksymalny poziom wejściowy: +1,5 dBu
 – Zakres wzmocnienia: 55 dB
Wejścia liniowe: 2 (TRS symetryczne 6,35 mm (1/4”))
 – Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (±0,05 dB)
 – Stosunek sygnału do szumu: 101 dB (1 kHz, +4 dBu, A-ważone), 
  THD+N 0,002%
 – Maksymalny poziom wejściowy: 16 dBu
 – Zakres wzmocnienia: 55 dB
Wejścia instrumentalne: 2 (TS, niesymetryczne 6,35 mm (1/4”))
 – Zakres dynamiki: 100 dB (A-ważone)
 – Stosunek sygnału do szumu: 98 dB (+4 dBu, A-ważone), 
  THD+N 0,005%
 – Maksymalny poziom wejściowy: 6 dBu
 – Impedancja wejściowa: 1 MΩ
 – Zakres wzmocnienia: 24 dB
Główne wyjścia, L (lewe) i R (prawe) – TRS 6,35 mm (1/4”), symetryczne
 – Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (±0,06 dB)
 – Zakres dynamiki/stosunek sygnału do szumu: 106 dB 
  (A-ważone), THD+N 0,005%
 – Maksymalny poziom wyjściowy: +13 dBu (1 kHz, -1 dBFS)
 – Wyjście słuchawkowe (symetryzowane, 1/4”, [6,35 mm] TRS) 
  THD+N 0,005%
 – Impedancja wyjściowa: 10 Ω
Zasilanie: przez USB
MIDI: W M-Tracku 2X2M
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość; mm): 152x71x198
Waga: 0,95 kg
Cena
 – M-Track 2X2 – 465 zł
 – M-Track 2X2M – 590 zł

 M-Track 2X2 i 2X2M – dane techniczne
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Urządzenie na przyszłość
Interfejs przeznaczony do domu nie musi być wielokanałowym  
kombajnem zdolnym obsłużyć orkiestrę. Podpowiadamy na co zwrócić 
uwagę na przykładzie najnowszego produktu M-Audio

Wszystkie pokrętła i przełączniki widzimy z góry, czyli  
w sposób, w jaki zazwyczaj patrzymy na interfejs pod-
czas grania na instrumencie. Są łatwo dostępne łącznie 
z jedną z najbardziej przydatnych funkcji w innych inter-
fejsach często chowaną gdzieś z tyłu, czyli stopniem wy-
sterowania preampu.

Skoro jesteśmy już przy preampach – zastosowane 
przedwzmacniacze Crystal są bardzo skuteczne, co też 
wpływa na wygodę użytkowania. Otrzymujemy czyste 

Od urządzenia używanego w domu należy oczekiwać do-
brego brzmienia, prostoty obsługi, wygody i stabilności 
działania. Tymczasem dość często użytkownicy koncen-
trują się na liczbie obsługiwanych kanałów i fundują sobie 
urządzenia 8-kanałowe. Idą w ilość, której zazwyczaj nie 
wykorzystają, zamiast skupić się na jakości urządzenia.

Warto się zatem zastanowić, w jaki sposób i do czego 
stosujemy domowy interfejs. Zazwyczaj jest to nagrywa-
nie, ale także uczenie się utworów z podkładem i ćwicze-
nie ich. 

Prostota i wygoda
Jako prostotę rozumiem szybkie podłączenie komputera 
i instrumentu, ustawienie podstawowych parametrów  
i zagranie w maksymalnie kwadrans od wyjęcia z pudełka. 
M-Track 2X2M spełnia ten warunek. Późniejsze korzysta-
nie też nie wymaga już ustawiania mnóstwa opcji. A jeśli 
już potrzebujemy zmienić parametry interfejsu, regulacja 
każdego z nich jest łatwo dostępna. I tu dochodzimy do 
wygody.

Większość interfejsów tej klasy ma gałki z przodu.  
W M-Tracku 2X2M zastosowano konstrukcję desktopo-
wą, znaną z urządzeń w wyższym przedziale cenowym.  

M-Audio M-Track 2X2 i 2X2M

Wejście mikrofonowe: 2 (symetryczne XLR)
 – Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (±0,1 dB)
 – Zakres dynamiki: 104 dB (A-ważone)
 – Stosunek sygnału do szumu 104 dB (+1,0 dBu, A-ważone), 
  THD+N 0,002%
 – EIN (równoważny szum wejściowy) przedwzmacniacza -128 dBu 
  (maksymalne wzmocnienie, źródło 150 Ω, A-ważone)
 – Maksymalny poziom wejściowy: +1,5 dBu
 – Zakres wzmocnienia: 55 dB
Wejścia liniowe: 2 (TRS symetryczne 6,35 mm (1/4”))
 – Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (±0,05 dB)
 – Stosunek sygnału do szumu: 101 dB (1 kHz, +4 dBu, A-ważone), 
  THD+N 0,002%
 – Maksymalny poziom wejściowy: 16 dBu
 – Zakres wzmocnienia: 55 dB
Wejścia instrumentalne: 2 (TS, niesymetryczne 6,35 mm (1/4”))
 – Zakres dynamiki: 100 dB (A-ważone)
 – Stosunek sygnału do szumu: 98 dB (+4 dBu, A-ważone), 
  THD+N 0,005%
 – Maksymalny poziom wejściowy: 6 dBu
 – Impedancja wejściowa: 1 MΩ
 – Zakres wzmocnienia: 24 dB
Główne wyjścia, L (lewe) i R (prawe) – TRS 6,35 mm (1/4”), symetryczne
 – Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (±0,06 dB)
 – Zakres dynamiki/stosunek sygnału do szumu: 106 dB 
  (A-ważone), THD+N 0,005%
 – Maksymalny poziom wyjściowy: +13 dBu (1 kHz, -1 dBFS)
 – Wyjście słuchawkowe (symetryzowane, 1/4”, [6,35 mm] TRS) 
  THD+N 0,005%
 – Impedancja wyjściowa: 10 Ω
Zasilanie: przez USB
MIDI: W M-Tracku 2X2M
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość; mm): 152x71x198
Waga: 0,95 kg
Cena
 – M-Track 2X2 – 465 zł
 – M-Track 2X2M – 590 zł

 M-Track 2X2 i 2X2M – dane techniczne
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transparentne brzmienie bez latencji. Dzięki temu nie 
potrzebujemy żadnych magicznych skrzynek za dodatko-
we 600 zł niezależnie od tego, czy nagrywamy (w studyj-
nej jakości 24 bity/192 kHz!), czy ćwiczymy do podkładu  
z MP3 czy YouTube’a. W większości interfejsów ze śred-
niego przedziału cenowego, z jakimi miałem do czynie-
nia, instrument grał stanowczo za cicho w stosunku do 
podkładu. W przypadku M-Tracka sprawę załatwia jakość 
preampów, ale gdyby wymagały dostrojenia, jest tak-
że potencjometr balansu między muzyką z komputera  
a instrumentem. Bez problemu przed interfejsem można 
położyć zeszyt z nutami, z którego gramy, i nie ogranicza 
to dostępu do gałek. Po tygodniu korzystania z tego roz-
wiązania trudno wrócić do innego interfejsu tej klasy.

Elastyczność połączeń
Jeśli chodzi o liczbę kanałów, dobry interfejs powinien 
mieć przynajmniej dwa. Wiadomo, że perkusji nim nie na-
gramy, ale po pierwsze do nagrywania perkusji potrzeba 
odpowiedniego pomieszczenia, po drugie – w większości 
odpowiednich pomieszczeń są interfejsy wielościeżkowe, 
które pozwalają na rejestrację instrumentu. Natomiast 
do rejestracji basu, gitary czy klawiszy M-Track 2X2M na-
daje się idealnie. Ma 2 wejścia symetryczne typu combo 
XLR/TRS 1/4” i 2 całkowicie nowe wejścia instrumental-
ne 1/4”. Do tych ostatnich zaprojektowano specjalne stop-
nie wzmocnienia i impedancji, zapewniające znakomite 
odwzorowanie brzmienia gitary lub basu podłączonych 
bezpośrednio do interfejsu. Warto też wspomnieć o wyj-
ściach: 2 stereofoniczne ¼”.

Jest jeszcze jedno ważne połączenie – z kompute-
rem przez złącze USB. M-Track 2X2M został wyposażony  
w złącze USB-C, które w najbliższych latach stanie się  

standardem w komputerach domowych. Zapewnia kilkakrotnie większą 
przepustowość niż złącze USB 2.0. Jest nawet szybsze od standardu USB 3.0 
wykorzystującego to samo złącze. Co prawda interfejs otrzymujemy także 
wraz z kablem do podłączenia przez USB 2.0, ale dzięki nowoczesnemu roz-
wiązaniu posłuży nam wiele lat, w czym swój udział będzie miało także so-
lidne wykonanie, w tym odporna na uderzenia obudowa. Solidne wykonanie 
i niewielkie rozmiary pozwalają zabrać interfejs na scenę. Urządzenie waży 
niecały kilogram i mieści się do plecaka, czy nawet wraz z notebookiem, gdy 
kupimy nieco większą torbę. Oczywiście na scenie nie nagramy nim całego 
zespołu, ale też obecnie rzadko się to robi.

Miłe dla ucha dodatki
Podczas kupna interfejsu rzadko myśli się o oprogramowaniu. Użytkownicy 
przyzwyczaili się, że wraz z nim dostają DAW-a. W przypadku M-Tracka 2X2M 
(i 2X2) jest to Cubase LE, ale poza tym znacznie więcej: cały pakiet wtyczek 
AIR, instrumentów VST, wśród których są pianina i bębny. W sumie zestaw 
umożliwiający pełną produkcję muzyczną. Gdy zestawimy jego wartość z ceną 
samego interfejsu, wygląda imponująco.

Jeśli do wszystkich tych zalet dodamy stabilne działanie, otrzymujemy 
bardzo ciekawą propozycję zarówno do studiów domowych, jak i dla profesjo-
nalnych instrumentalistów i producentów. 

Hubert Miziołek

Więcej o oprogramowaniu do M-Tracka 2X2 i 2X2M piszemy na str. 24.
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Bezcenne darmowe dodatki (1)
Okazuje się, że o bezpłatnych dodatkach do interfejsu M-Audio można  
napisać znacznie więcej niż o nim samym. Dlatego przedstawiamy pierwszą część 
pakietu dołączonego do najnowszych interfejsów M-Audio: M-Track 2X2 i 2X2M

– Air Xpand2 – wirtualny sam-
pler typu workstation, a w nim po-
nad 2500 presetów.

Na dobrą sprawę ten zestaw  
w zupełności wystarczy do stwo-
rzenia niemal dowolnej produkcji 
muzycznej, co postaram się choć  
w części udowodnić. Najpierw jed-
nak poznajmy szczegóły tej propo-
zycji nie do odrzucenia.

Cubase LE
To chyba najbardziej znany pro-

gram typu DAW. Oferuje wszystko, 
aby zacząć i się tego nie wstydzić: 24 
ścieżki MIDI, 8 instrumentów, 16 śla-
dów audio i oczywiście praca w trybie 
24 bity / 192 kHz. Do tego rzecz jasna 
mikser, efekty (dynamika, EQ), edytory 
MIDI, a nawet funkcje typu pitch-shift 
i time-stretch. W zestawie znajdzie-
my też 18 efektów (delay, modulacyj-
ne, kompresja itd.) i uproszczoną wer-
sję samplera HALion. Nieźle, jak na coś 
za free…

Air Creative FX Collection
Ten pakiet pluginów znany jest 

wszystkim użytkownikom ProTool-
sa i pozwala na uzyskanie niemal 
dowolnego efektu. Oto pełna lista  
w porządku alfabetycznym.
 AIR Chorus
Stosunkowo prosty efekt, który 

musi znaleźć się w każdym arsenale. 
Do dyspozycji najważniejsze kontro-
lery jak głębokość działania (Depth), 
częstotliwość modulacji (Rate) czy 
sprzężenie zwrotne (Feedback), de-
cydujące o charakterze brzmienia. 
Bardzo dobre presety.
 AIR Distortion
Nazwa mówi wszystko – to efekt 

zniekształcający brzmienie. Ale nie 
byle jaki. Uwagę zwraca wysoka ja-
kość emulacji klasycznych wzmac-
niaczy i kostek, ale także szeroka pa-
leta brzmień możliwych do uzyskania 
przy zachowaniu prostego interfejsu 

Firma M-Audio, jeszcze pod nazwą Midiman, zawsze 
była znana jako producent niedrogich rozwiązań dla 
studiów nagrań i muzyków w drodze. Ich interfejsy MI-
DI stały się wręcz standardem w złotych latach dzie-
więćdziesiątych, a kolejne pokolenia interfejsów audio  
z serii M-Track na stałe zagościły w tysiącach domowych  
i mniej domowych studiów. Z tym większym więc zain-
teresowaniem czekaliśmy na najnowsze modele.

Łatwiej i szybciej
Nowe modele zostały nazywane M-Track 2X2 i 2X2M, 
choć spotyka się też określenie „C-Series”, co ma podkre-
ślać, że interfejsy wykorzystują najnowsze złącze USB 
3.1, zwane też USB-C. Jego zaletą, poza bardzo dobrym 
i niezawodnym transferem, jest fakt, że wtyk USB-C pa-
suje „w obie strony” i do przeszłości odchodzi irytujące 
„trafianie” wtykiem w gniazdo. Dla tych, którzy wciąż 
pracują na tradycyjnym złączu, firma dołącza kabelek 
USB-C – USB-A gratis.

M-Tracki „C-Series” to całkiem nowe konstrukcje  
z superczystymi przedwzmacniaczami mikrofonowymi, 
nowymi układami cyfrowymi, o całkiem nowych obudo-
wach nie wspominając. Co więcej, sprzęt pracuje w trybie 
24 bity / 192 kHz, co jest niespotykane wśród urządzeń  
w podobnej cenie. Ale każdy M-Track 2X2 i 2X2M dostaje 
coś jeszcze, a jest to bardzo rozbudowany pakiet oprogra-
mowania, który w normalnym trybie zakupowym koszto-
wałby tyle, ile kilka interfejsów. Producent jest tu bardzo 
hojny, ale wzmożona konkurencja na rynku interfejsów 
wymusza niejako kreatywne podejście do sprzedaży tych 
studyjnych niezbędników. Przyjrzyjmy się więc, co dosta-
jemy gratis.

Programowe dopalenie
Po zarejestrowaniu interfejsu na stronie producenta 
możemy ściągnąć i zautoryzować kilka smakowitych 
kąsków:

– DAW / sekwencer audio Cubase LE, który raczej nie 
wymaga rekomendacji,

– Air Creative FX Collection – zestaw 20 pluginów, 
które znane są chociażby z aplikacji ProTools – tu chyba 
również rekomendacja jest zbędna,

– Air Mini Grand – wirtualny fortepian z siedmioma 
modelami do wyboru, plus emulacje różnych pomiesz-
czeń,

– Air Strike – plugin, który umożliwia tworzenie naj-
różniejszych ścieżek bębnów – od superrealistycznych 
do totalnie zakręconych, plus bardzo rozbudowana bi-
blioteka próbek,

M-Audio M-Track 2X2 i 2X2M

użytkownika. Pokrętło Drive decy-
duje o sile wysterowania wirtualnego 
wzmacniacza, sekcja Tone pozwala 
na ingerencję w charakterystykę czę-
stotliwościową i swoiste „zmiękcze-
nie” uzyskanego efektu. Sekcja Clip-
ping to coś odwrotnego, czyli „ucyfro-
wienie” przesteru. Przełącznik Mode 
zmienia styl przesterowania. Bardzo 
dobrze brzmiący efekt.
 AIR DynamicDelay
Interesujące podejście do jedne-

go z najczęściej używanych efektów. 
Poza standardowymi kontrolerami 
jak częstotliwość powtórzeń (Delay) 
czy ich liczba (Feedback) użytkownik 
ma do dyspozycji sekcję korekcji (EQ), 
działania w zakresie bazy stereo (De-
lay oraz Feedback Mode) oraz – chyba 
najciekawszą – sekcję nazwaną ENV 
MOD, która wpływa na charakter po-
wtórzeń poprzez modulowanie ich 
amplitudy. W efekcie (!) otrzymuje-
my połączenie klasycznego Delaya  
i modulacji, co pomaga w urozmaice-
niu brzmienia.
 AIR Enhancer
Plugin z rodziny „magiczne pu-

dełko”. Połączenie excitera oraz 
generatora częstotliwości subbaso-
wych. Banalnie prosty w obsłudze – 
do dyspozycji mamy przede wszyst-
kim potencjometry High Gain i Low 
Gain, które odpowiadają za dodawa-
nie „powietrza” i „dołu”. Należy pa-
miętać, że to nie jest korektor i jego 
zadaniem nie jest podbijanie czę-
stotliwości już obecnych w sygnale. 
Enhancer „produkuje” harmoniczne 
w górze i w dole, co generuje o wie-
le ciekawszy efekt, porównywany 
przez niektórych do lekkiego liftin-
gu. AIR Enhancer może też służyć 
jako efekt specjalny, a nawet lekki 
przester – wystarczy przesadzić  
z ustawieniem Depth. Jedyną wa-
dą tego efektu jest to, że łatwo dać 
się ponieść w przesuwaniu pokręteł  
w prawo…
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 AIR Ensemble
Przyjaciel samotnego wokalisty, który z pojedyncze-

go głosu zrobi cały chórek. Patrząc na sprawę bardziej 
technicznie, mamy tutaj efekt oparty na szybkich po-
wtórzeniach i pitch-shiftingu (takie połączenie Delaya  
i Chorusa), który w dodatku umiejętnie gra w panoramie. 
Efekt takich działań to „zwielokrotnienie” źródła, co 
przydaje się, gdy wokalista nie umie dwa razy zaśpiewać 
tego samego lub po prostu już sobie poszedł. Oczywiście 
AIR Ensemble można stosować na wszelakich źródłach 
(warto spróbować na bębnach!).
 AIR FilterGate
Połączenie filtra, bramki szumów, sekwencera 

krokowego i generatora wolnych przebiegów (LFO). Se-
kwencer tnie wchodzące audio na krótkie fragmenty, 
bramka zamyka się przy niższych poziomach, filtr (który 
może pracować w trybie górnoprzepustowym, dolno-
przepustowym, pasmowoprzepustowym lub Flanger) 
robi to, co zawsze, czyli filtruje, a LFO dodatkowo mo-
duluje działanie pozostałych elementów. Sekwencer 
ma całą listę przebiegów, można go synchronizować  
z tempem utworu oraz wprowadzać kołysanie dzięki pa-
rametrowi Swing. Efekt bardzo kreatywny. 
 AIR Flanger
Kolejny po Chorusie klasyk nad klasykami. Wyposa-

żony w najważniejsze funkcje (Rate, Depth, Feedback 
oraz Mix), a także kilka ponadprogramowych jak PreDe-
lay, prosty LFO czy filtr dolnozaporowy, czyli odcinający 
niskie częstotliwości. Podobnie jak w przypadku Choru-
sa producent wyposażył ten plugin w bardzo dobre pre-
sety, które ułatwią szybkie uzyskanie tego klasycznego 

efektu. Włącz go na ścieżce hi-hatów, 
a Twoje bębny od razu nabiorą życia.
 AIR FrequencyShifter
Niedoceniany efekt, prawdopo-

dobnie dlatego, że mylony z Flange-
rem. Ale Flanger działa w domenie 
czasowej (to taki Chorus z dodat-
kowymi zmiennymi), a Frequency 
Shifter w domenie częstotliwościo-
wej. Jego efekt czasem przypomina 
Envelope Follower (czyli zmianę 
częstotliwości odcięcia filtra w za-
leżności od głośności), czasem de-
likatny Flanger, czasem poszerzacz 
stereo. Znakomicie ożywia zarówno 
dźwięki statyczne (jak pady), jak  
i rytmiczne (bębny, arpeggiowany 
bas).

 AIR Fuzz-Wah
Gitarzyści wystąp. A także wszyscy inni. Połączenie 

Fuzza z Kaczką urozmaici każdą ścieżkę audio poprzez 
zaaplikowanie delikatnego przesteru typu Fuzz, który 
charakteryzuje się wybitnie analogowym ciepłem oraz 
Wah-Wah, czyli filtra sterowanego przez poziom sygna-
łu lub inny element kontrolny (pedał gitarowy lub – jak 
w tym przypadku – generator LFO). Fuzz-Wah to jeden  
z bardziej rozbudowanych efektów w serii AIR, ale to  
w końcu dwa w jednym.
 AIR KillEQ
Prosty korektor, tym razem ze świata DJ-ów, którzy 

w szybki i łatwy sposób chcą „zabić” wybrane pasma. 
Pomoże przy remiksach, szczególnie gdy przyciski High/
Mid/Low poddamy automatyce. Mały, a cieszy.  
 AIR Lo-Fi
Jeden z ulubionych pluginów użytkowników ProTool-

sa, ceniony za wielką wszechstronność i dobre brzmie-
nie. To swoisty kombajn łączący zniekształcenia cyfrowe 
(redukcja częstotliwości próbkowania oraz rozdzielczości 
bitowej) z analogowymi (Distortion). Bardzo ważnym  
i często niedocenianym dodatkiem jest funkcja Mix po-
zwalająca dodawać efekt od ścieżki – to wygodne roz-
wiązanie umożliwia łatwe implementowanie efektów 
równoległych (analogicznie do kompresji równoległej, 
zwanej też nowojorską). Nad tym efektem trzeba chwilę 
posiedzieć, ale naprawdę warto.
 AIR Multi-Chorus
Wariacja na temat Chorusa oferująca więcej głosów, 

czyli większą „grubość”. Efekt nie do końca subtelny  
i zahaczający czasem o Flanger, ale bardzo pomocny przy 
wszelkich brzmieniach atmosferycznych. Można też 
spróbować na wokalu, ale trzeba ostrożnie obchodzić się 
z pokrętłem Mix.
 AIR Multi-Delay
Rozbudowany efekt Delay, tzw. pięcioodczepowy. 

Posiada pięć linii opóźniających, a przy każdej można 
niezależnie regulować czas, poziom i panoramę. Do 
tego globalna regulacja tempa oraz liczby powtórzeń 
(Feedback), a także filtr dolno- i górnoprzepustowy. 
Ciekawym dodatkiem jest możliwość wysłania jednego 
Delaya na drugi – służą do tego przełączniki From i To. 
Świetny do tworzenia wielowarstwowych struktur ryt-
micznych z prostych źródeł.
 AIR Non-LinearReverb
To taki pogłos-nie-pogłos. To bardziej efekt specjal-

ny wywodzący się z reverbu, ale niemający nic wspólne-
go z rzeczywistym efektem pogłosowym. Choć nie ma-
my tu zbyt wielu elementów regulacyjnych, to możemy 
kształtować obwiednię pogłosu (a o to przede wszyst-
kim chodzi w reverbach typu Non-lin), a także jego roz-
proszenie, szerokość i pasmo. Świetny do wszelkich 
ścieżek rytmicznych, ale wzbogaci też wokal lub inne 
instrumenty, choć w bardzo specyficzny sposób.
 AIR Phaser
Efekt uzyskiwany przez manipulację fazą sygnału. Jak 

na tak prostą wersję, będącą w dodatku składnikiem du-
żego zestawu, zaskakująco analogowo brzmiący. Cztery 
tryby pracy, generator LFO wpływający na „pływalność” >>
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dźwięku, do tego filtr górnoprzepustowy i obowiązkowa 
funkcja Mix. Jeśli Chorus lub Flanger nie działa, spróbuj te-
go efektu. Możesz się pozytywnie zdziwić.
 AIR Reverb
Na rynku znajduje się niezliczona liczba pogłosów, 

ale podobno tych nigdy za wiele (coś o tym wiemy). 
AIR Reverb nie jest może mistrzem świata, ale oferu-
je wszystkie standardowe pogłosy i wklei się w każdy 
miks. Sporo elementów regulacyjnych, bardzo wygodna 
funkcja wczesnych odbić (Early Reflections), gdzie łatwo 
wybrać żądane pomieszczenie (np. Club, Room, Opera 
itd.) i łatwa regulacja stosunku wczesnych odbić i ogona 
pogłosu. Solidny standard.
 AIR Spring Reverb
Retro na całego – emulacja pogłosu sprężynowego 

tak popularnego w latach pięćdziesiątych, choć w zasa-
dzie zawsze. Całkiem nierealistyczny, ale pełny charakte-
ru. Jeśli chcesz, aby Twoje gitary lub wokal zabrzmiały jak  
z epoki Presleya, musisz go wypróbować. Regulacja pod-
stawowych zmiennych (czas pogłosu, pre-delay, szero-
kość) pozwala na łatwe dopasowanie efektu do reszty 
miksu.
 AIR StereoWidth
Popularny efekt służący do poszerzania informa-

cji stereo (lub jej zawężania) lub też zamieniania mono  
w stereo. Używany z umiarem dodaje szerokości i głębi ca-
łym miksom lub ich elementom. Wypróbuj go na smycz-
kach lub padach, tylko nie szalej z pokrętłem Width!
 AIR Talkbox
„Mówiący” filtr, klasyczny efekt, który zdobył 

ogromną popularność w latach siedemdziesiątych. Na-
daje się w zasadzie do wszystkiego: wokalu, bębnów, 
gitar, syntezatorów, a dzięki sporej gamie elementów 
regulacyjnych zapewnia całe godziny zabawy... znaczy 
pracy. Na początku warto przesłuchać presety, a potem 
powoli wprowadzać w nich zmiany.
 AIR VintageFilter
Ostatni na liście, dynamiczny filtr, a w zasadzie 

pięć: LP24, LP18, LP12, BP i HP. Brzmi bardzo analogo-
wo, a jego najciekawszą cechą jest generator wolnych 
przebiegów, wpływający na częstotliwość otwarcia 
filtra, oraz sekcja obwiedni, która steruje filtrem  
w zależności od głośności sygnału. Świetny na instru-
mentach perkusyjnych i loopach, pozwalający wydo-
być z nich więcej życia. Zdecydowanie mocny punkt 
kolekcji.

Te 20 pluginów dostajemy gratis. Producent propo-
nuje też niedrogi upgrade, po którym otrzymamy jeszcze 
8 nowych.
 AIR Pumper
Rodzaj zdalnie sterowanego generatora obwiedni. 

Poza efektem pompowania, który sugeruje producent 
poprzez nazwę tego pluginu, świetny do wszelkich 
operacji tnących dźwięki i zmieniających ich głośność  
w czasie. Oczywiście można go zsynchronizować  
z tempem utworu, a regulacja obwiedni (Attack, Hold, 
Release, Shape, Shift) pozwoli dopasować efekt do 
pulsu utworu lub bitu. 

 AIR Spectral
Dość niecodzienny procesor pracujący w oparciu  

o analizę spektralną sygnału źródłowego. Analizuje au-
dio pod kątem częstotliwości, głośności i innych zmien-
nych, a następnie dokonuje najróżniejszych manipulacji 
w domenie fazowej i czasowej. Może ten opis brzmi jak 
lekki bełkot, ale rezultat jest bardzo interesujący – tro-
chę flanger, trochę phaser, ale jednak inny. 
 AIR DiffuserDelay
Niby Delay, ale raczej urządzenie z rodziny „efekty 

specjalne”. Za pomocą dosłownie kilku pokręteł użyt-
kownik może wyczarować bardzo ciekawe brzmienia 
nawet z prostych źródeł. Przypomina efekty wykorzy-
stujące syntezę granularną, gdzie dźwięk dzielony jest 
na bardzo krótkie fragmenty, które następnie podlegają 
zmianom w czasie rzeczywistym. Może też pracować ja-
ko specyficzny „poszerzacz” brzmienia. Bardzo ciekawa 
bestia.
 AIR TubeDrive
Dość prosty emulator lampowego przesteru. Pozwa-

la na lekkie bądź całkiem brutalne potraktowanie sygna-
łu, a dzięki sugestywnie nazwanym presetom przybliża 
brzmienie kilku klasyków. Szybki w ustawieniu, co wcale 
nie znaczy, że źle brzmiący. 
 AIR Compressor
Bardzo klasyczny w formie ze wszystkimi najważ-

niejszymi funkcjami. Próg zadziałania (Treshold) oraz 
głębokość kompresji (Ratio), do tego oczywiście czasy 
ataku i wybrzmiewania (Release). Pokrętło Output od-
powiada za funkcję Make-up Gain, co pozwala na pod-
niesienie poziomu sygnału do żądanej wartości, gdy 
obniży się on w wyniku działania kompresji. Pokrętło 
Smooth odpowiada za kształt „kolana”, co pozwala na 
uzyskanie bardziej miękkiej „optycznej” kompresji.
 AIR Maximizer
Cyfrowy limiter, głównie masteringowy, choć w przy-

padku nowoczesnej muzyki nigdy nic nie wiadomo, gdyż 
niektórzy producenci stosują limiting także na grupach 
lub nawet pojedynczych ścieżkach. Wszystkie standar-
dowe funkcje plus opcja Soft.
 AIR ParametricEQ
Najważniejsze narzędzie w każdym miksie, tutaj  

w wersji czteropasmowej (Low, Low Mid, High Mid, High) 
wzbogaconej o filtry dolno- i górnoprzepustowe. Nic do-
dać, nic ująć.
 AIR SaturationFilter
Bardzo prosty efekt typu „dwa w jednym” – filtr plus 

efekt przesterowania dźwięku. Ale liczba możliwych 
typów filtra jest bardzo pokaźna (doliczyliśmy się dwu-
dziestu trzech), co w połączeniu z sześcioma rodzajami 
przesteru daje ogromną gamę barw. Co prawda jest to 
efekt statyczny (brak chociażby LFO), ale bardzo wygod-
ny i dający wiele swobody w kształtowaniu niemal do-
wolnego źródła.

My tu gadu-gadu, a skończyło się miejsce. W związ-
ku z tym opis pozostałych gratisów będziemy kontynu-
ować w następnym numerze. Jest na co czekać!

Piotr Dygasiewicz

nagraj muzę
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FFirma Universal Audio to ciekawy przypadek. Istnieje od dziesięcioleci i już na 
zawsze będzie się kojarzyć z klasykami typu LA-2 czy 1176. Zamiast jednak od-
cinać kupony od sławy i produkować niezliczone wariacje na temat tych kul-
towych procesorów (i innych, takich jak preamp z konsoli 610 czy kompresor 
LA-3A), łączyć je w najróżniejsze konfiguracje – co oczywiście też robi – stara 
się budować na tej tradycji i rozwijać technikę nagraniową, korzystając z naj-
nowszych technologii.

Już kilkanaście lat temu na świat przyszedł system UAD, czyli specjalne 
karty do obróbki danych, na których pracują pluginy napisane na tę platformę. 
Użytkownicy dostali w swoje wiecznie niezaspokojone ręce cyfrowe odpo-
wiedniki wszystkich wspomnianych wyżej urządzeń, a także dziesiątki innych 
klasyków począwszy od korektorów Pultec, przez kompresory Fairchild, a na 
nowoczesnych klasykach typu Fatso kończąc. Dzisiaj platforma UAD to ponad 
100 pluginów, a wszystkie są „o czymś”, czyli nie są żadnymi „zapychaczami”  
i spełniają ważne role w wirtualnym mikserze świadomego producenta.

Trzeba uczciwie przyznać, że Universal Audio bardzo umiejętnie wykorzy-
stuje naszą nostalgię za analogowym światem i bezwstydnie sugeruje, że ich 
cyfra to nie jest zwykła cyfra, tylko taka analogowa. Z technicznego punktu 
widzenia to oczywiście bzdura, ale jakość cyfrowych emulacji UAD uważana 
jest przez wielu złotouchych za najwyższą na świecie.

Kilka lat temu w ofercie UA pojawiły się interfejsy audio Apollo. Wcze-
śniej firma oferowała jedynie procesory UAD w postaci kart wewnętrznych 
lub zewnętrznych do obróbki już zarejestrowanego materiału, ale teraz na-
sza platforma UAD mogła również nagrywać i odtwarzać. Co więcej każdy 
interfejs Apollo to także karta UAD z dwom lub czterema procesorami, więc 
odpada konieczność kupowania kilku urządzeń (chyba że potrzebujemy  

więcej procesorów). Interfejsy Apollo to urządzenia wyż-
szej klasy, porządnie wykonane i wyposażone w bardzo 
dobre przedwzmacniacze i przetworniki. Kosztują nie-
mało, ale pozwalają na produkcję na najwyższym świato-
wym poziomie.

Każdy interfejs Apollo może też korzystać z pluginów 
UAD w czasie rzeczywistym przez włączenie ich po pro-
stu na dowolnym kanale wejściowym. Teraz nagrywanie 
przez LA-2A i Pulteca jest w pełni możliwe i w sumie 
dość tanie. Latencja rzędu 1-2 ms to nic i wielu używa 
Apollo nie tylko w studiu, ale także na scenie, gdzie przy 
odrobinie chęci można nagłośnić i wyposażyć w efekty 
całkiem niemały skład. Sam to robiłem i potwierdzam 
pod przysięgą, że działa.

Bohaterem naszego artykułu jest jednak tajemnicza 
technologia Unison, którą firma przedstawiła w 2014 roku 
przy okazji prezentacji „budżetowych” interfejsów Apollo 
Twin. Co ważne, okazało się, że część sprzętowa tej tech-
nologii znajduje się już we wcześniej wyprodukowanych 
Apollo i każdy posiadacz dowolnego interfejsu Univer-
sal Audio otrzymał do niej dostęp po prostej aktualizacji 
oprogramowania.

Co to jest Unison
Zanim wyjaśnimy, zastanówmy się, czego brakuje nam 
w cyfrowym studiu. Możemy z powodzeniem emulować 

Cyfrowa odmiana klasyki

Sprzęt dostępny za ciężkie pieniądze można dostać znacznie taniej w postaci  
wtyczek. Puryści mogą kręcić nosami, ale w przypadku cyfrowych wersji urządzeń  
od Universal Audio znacząca różnica w stosunku do oryginałów jest tylko w cenie

Universal Audio Unison Technology nagraj muzę
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>> brzmienie i sposób działania klasycznych procesorów 
takich jak korektory czy kompresory, a także efekty (de-
lay, reverb, chorus itd.), kanały miksera (channel strip) czy 
nawet całe analogowe konsole. Ale dźwięk ma to do sie-
bie, że tak naprawdę istnieje tylko w świecie analogowym  
– w komputerze to tylko bardzo szybko przetwarzane 
dane, informacje. Dźwięk musi jakość „wejść” do kom-
putera, a do tego używamy instrumentów i mikrofonów. 
Fale dźwiękowe wydobywane z instrumentu bądź pasz-
czą trafiają na membranę mikrofonu, który zamienia je 
na zmienne napięcie elektryczne. Następnie zostają one 
wzmocnione w przedwzmacniaczu i w takiej postaci tra-
fiają do interfejsu/przetwornika i na dysk twardy.

I właśnie ten proces był wciąż poza zasięgiem emu-
lacji cyfrowych. Bo jak emulować mikrofon? Z tym wciąż 
mamy pewien problem (choć naukowcy nie przestają 
kombinować), ale specjaliści z Universal Audio przyjrzeli 
się współpracy mikrofonu (lub instrumentu, np. gitary)  
z przedwzmacniaczem. Ta interakcja bowiem ma ogrom-
ne znaczenie dla brzmienia, które trafi do systemu cy-
frowego (bądź na taśmę). Mikrofon oferuje bardzo słaby 
sygnał (niskie napięcie), który przedwzmacniacz musi 
wzmocnić tysiąc razy, a każde połączenie dwóch urządzeń 
audio w domenie analogowej powoduje powstawanie 
najróżniejszych zjawisk wynikających z poziomu sygnału 
oraz stosunku wielkości impedancji (wyjściowej mikrofo-
nu i wejściowej przedwzmacniacza) i jej zmian podczas 
przebiegu sygnału w czasie. Stąd stosowanie różnych 
rozwiązań technicznych (transformatory, tranzystory 
FET), które w założeniu miały te zmiany zniwelować,  
a spowodowały, że różne przedwzmacniacze po prostu 
różnie brzmią. Stąd „kultowość” niektórych rozwiązań 
(np. Neve 1073) i ich niebotyczne ceny na rynku wtórnym… 
i pierwotnym, bo producenci szybko dostrzegli sposob-
ność niezłego zarobku przy produkcji urządzeń według 
antycznych projektów.

A gdyby tak spróbować zbudować układ elektroniczny 
mogący w pewnym zakresie emulować różne stopnie wej-
ściowe, zmieniać swe parametry w zakresie impedancji  
i reagować na siłę sygnału? To był punkt wyjściowy tech-
nologii Unison.

Unison to połączenie elektroniki analogowej i cy-
frowej. Na początku jest oczywiście przedwzmacniacz. 
Ale jego układ nie jest „stały”. Może zmieniać się pod 
wpływem informacji, jakie otrzyma od układu sterują-
cego, czyli specjalnego pluginu, w którym zapisane są 
parametry dla danego rozwiązania. Plugin ten obrabia 
też otrzymany sygnał (po konwersji analogowo-cyfro-
wej) i przekazuje go do głośników lub aplikacji DAW. 
Sam układ analogowy może przełączać czułość, a tak-
że impedancję wejściową, co ma ogromny wpływ na 
brzmienie.

Na koniec pozostało jedynie stworzyć wirtualne mo-
dele różnych przedwzmacniaczy i mamy coś nowego.

Każdy interfejs Apollo (z wyjątkiem Apollo 16, który 
ma jedynie wejścia liniowe) wyposażony jest w dwa lub 
więcej preampów Unison. Preampy te mogą pracować 
z sygnałem mikrofonowym, a także instrumentalnym 
dzięki dołączeniu do układu dodatkowego wejścia wyso-
koimpedancyjnego Hi-Z. A więc po podłączeniu gitary lub 
basu możemy stanąć przez „najprawdziwszym” wzmac-
niaczem! Zobaczmy, co nam grozi.

• Universal Audio 610 Tube 
Preamp Collection
„Rodzinny” zestaw prosto z kulto-
wej konsolety z lat sześćdziesiątych 
XX wieku. W swoim czasie uważa-
ny za niezwykle detaliczny i czysty,  
a dzisiaj ceniony za coś wręcz 
przeciwnego, czyli niepowtarzalny 
„kolor” obwodów lampowych. Do-
stępny w wersji A i B, które różnią 
się niektórymi funkcjami (np. za-
kres pracy pokładowego korektora)  
i oczywiście brzmieniem. Nawet 
niedrogi mikrofon „puszczony” 

przez ten preamp nabiera modnego dziś „wintydżowe-
go” brzmienia.

• Neve 1073 Preamp & EQ
Chyba nie ma świecie bardziej popularnego przed-
wzmacniacza. Pojawił się jako część składowa sto-
łów mikserskich Neve we wczesnych latach siedem-
dziesiątych. Już bez lamp, za to w tranzystorowej 
klasie A i, oczywiście, wzbogacony o transformatory, 
które w założeniu miały izolować galwanicznie obwo-
dy, a stały się nieodzowną częścią składową „tego” 
brzmienia. Neve 1073 sprawdza się niemal wszędzie 
i zawsze, nadaje brzmieniu swoistego ciężaru gatun-
kowego, który wynika z lekkiego podkoloryzowania 
określonych pasm i lekkiej saturacji dzięki zastosowa-
nym transformatorom. Biorąc pod uwagę, że oryginał 
kosztuje niemal 10 tysięcy złotych, wizja posiadania 
1073 na każdym kanale mikrofonowym Apollo jest 
bardziej niż kusząca.

• Neve 88RS Channel Strip
Neve z XXI wieku. O wiele  
bardziej neutralny niż 1073 jest 
składową największej i najdroż-
szej konsoli Neve, która zagości-
ła w wielu topowych studiach na 
świecie. Mimo że ma mniej cha-
rakteru niż 1073, to znakomicie 
sprawdza się w nowoczesnych 
produkcjach, ponieważ pozwala 
na uzyskanie o wiele „silniejsze-
go” brzmienia charakterystycz-
nego chociażby dla współcze-
snej muzyki pop. Mamy tu do 
czynienia z kompletnym kana-
łem miksera, z sekcją EQ i dyna-
miką – duża rzecz. Nagrajmy coś 

przez niego lub włączmy na każdym kanale miksera 
DAW i... ojej!

Przedwzmacniacze i Channel Strips
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skorzystała tu z usług Szwedów z Softube’a, którzy 
wiedzą, jak się robi dobre emulacje. Korzystając z tech-
nologii Unison, możemy nagrywać, reampować lub po 
prostu grać jak na prawdziwym Marshallu, a do dyspo-
zycji mamy dwa różne kanały mikrofonowe z pięcioma 
typami mikrofonów. A do tego kilkadziesiąt presetów, 
które stworzył nikt inny jak Tony Platt związany z grupą 
AC/DC.

Ibanez Tube Screamer 
TS808 •
Tym razem kultowa 
kostka gitarowa pocho-
dząca z roku 1979. Japoń-
czykom z Ibaneza udało 
się stworzyć klasyczny 
przester, który wyróż-
niał się przepiękną reak-
cją na dynamikę gry, co 
jest podstawą sukcesu. 
Uwielbiany przez naj-
znakomitszych mistrzów gitary (jak Steve Ray Vaughan 
czy Joe Bonamassa) doczekał się wielu klonów, ale tylko 
ten jest w pełni cyfrowy i działa na żywo. Skoro Ibanez 
dał swoje „OK”, to chyba brzmi tak, jak trzeba.

• Ampeg B-15N Bass Amplifier
Tym razem coś dla basistów. Wierna emulacja klasycz-
nego wzmacniacza basowego Ampega, który używany 
był (i jest) podczas nagrań elektrycznego basu w tysią-
cach produkcji. W zasadzie nie ma stylistyki, w której by 
się nie sprawdził, a każdy basista, który potrafi ustawić 
wzmacniacz, wydobędzie z niego żądane brzmienie. Tu 
wręcz słychać użyte lampy, a dwa rodzaje wysterowania 
(1964 i 1966) są jak w oryginale. 

     • • •
Wzmacniaczy gitarowych jest więcej. Wymieniłem 

tylko wybrane.
Choć powyższe opisy brzmią jak teksty reklamowe, 

warto na chwilę zapomnieć, że producent usiłuje nam coś 
sprzedać, i poddać technologię Unison testowi. Każdy muzyk 
(producent), który „poczuł” określone urządzenia (preampy, 
konsolety czy wzmacniacze) może mocno się zdziwić, jak 
te cyfrowe kreacje są bliskie oryginałom. Dzięki sprytnemu 
połączeniu sprzętu i oprogramowania mamy do dyspozycji 
niepokojąco dobre emulacje, więc skoro nie słychać różnicy…

Piotr Dygasiewicz 

nagraj muzęAPI Vision Channel Strip •
Z Wielkiej Brytanii jedziemy do Ame-
ryki. Konsoleta API Vision to także 
nowoczesna konstrukcja, ale po jej 
włączeniu łatwo odnaleźć słynne 
„amerykańskie brzmienie”, które 
charakteryzuje się dużą ilością szcze-
gółów, podkreśleniem transjentów 
i wyższego środka. Części składowe 
API Vision Channel Strip to same 
znane numerki: przedwzmacniacz 
212L ze słynnym wzmacniaczem 
operacyjnym 2520, korektor 550L, 
sekcja kompresora 225L i bramki 235L, a na koniec filtry 215L. To sprzęt dla 
miłośników brzmienia amerykańskiego rocka czy country.

• Manley VoxBox Channel Strip
Supermegaekskluzywny wynalazek Manleya – lampowy channel strip wy-
posażony w kompresor optyczny, korekcję w stylu Pultec, a nawet de-eser. 
Oryginał kosztuje górę pieniędzy, więc czemu nie. Ciężko jest wskazać specy-
ficzne zastosowanie, ale musi tego spróbować każdy, kto poszukuje czegoś 
innego niż brytyjskie czy amerykańskie klasyki, a lubi lampy.

Fender ’55 Tweed Deluxe •
Jedna z pierwszych konstrukcji Leo 
Fendera, jeszcze sprzed ery gitar. 
Zaprezentowany w roku 1955 stał 
się ulubionym wzmacniaczem gi-
tarzystów spod znaku country  
i bluesa, a potem oczywiście roc-
ka. Swoje brzmienie zawdzięczał 
połączeniu układu elektroniczne-
go z głośnikiem (i jego obudową),  
a można je określić jako „jedwabi-
ste”, jeśli taka fraza pasuje do rocko-
wego grania. To jeden z najnowszych 
wzmacniaczy w rodzinie Unison i to 
naprawdę słychać – emulacja jest 
świetna, a wzmacniacz przepięknie reaguje na dynamikę gry, jak prawdziwy 
sprzęt. 

Marshall JMP 2203 •
Typowo rockowy sprzęt, który został zaprezentowany w roku 1975. Na lata 
określił brzmienie rocka i oferował nowoczesny (na owe czasy) przester, któ-
ry wpisywał się w trendy i pozwalał łatwo miksować. Firma Universal Audio  

Wzmacniacze gitarowe i basowe

Przedwzmacniacze i Channel Strips
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Rozstrój Rozstrój Rozstrój Rozstrój Rozstrój 

W

Rozstrój miły dla ucha (1)

W odróżnieniu od pogłosu czy echa, które zazwyczaj są 
„dołączane” do brzmienia podstawowego (najczęściej 
przez tzw. wysyłki w mikserze), efekty modulacyjne są 
swego rodzaju korytarzem, przez który dźwięk ma za 
zadanie przejść, a w wyniku tego przejścia otrzymuje do-
datkowe informacje, które są tym samym dźwiękiem, ale 
poddanym różnym zmianom. Sam wymyśliłem tę defini-
cję, więc nie wykluczam, że jest bez sensu, ale tak właśnie 
rozumiem wszelkie modulacje.

Efektów modulacyjnych jest sporo, ale oparte są na 
kilku podstawowych procesach, a ich mnogość często wy-
nika z łączenia ich w bardziej rozbudowane układy. Aby 
umieć zastosować dane efekty, warto poznać ich główne 
cechy, a więc bierzmy się do roboty.

Chorus
To chyba najpopularniejszy efekt modulacyjny. Jego po-
chodzenie jest wybitnie „naturalne”, choć w przeciwień-
stwie do Reverbu i Delaya nie wynika z działania otocze-
nia, a z interakcji pomiędzy źródłami sygnału. Nazwa 
chorus pięknie oddaje istotę tego efektu i wprost nawią-
zuje do chóru, czyli zespołu, nazwijmy to, brzmień, które 
usiłują wydawać z siebie identyczny dźwięk. Zupełnie jak 
w chórze. Piszę „usiłują”, ponieważ żadna żywa istota nie 
jest w stanie idealnie powtórzyć dźwięku generowanego 
przez inną istotę. Co ciekawe, uzyskane w ten sposób 
brzmienie odbieramy jako ciekawsze, o większej sile raże-
nia i często przyjemniejsze dla ucha. 

Pierwsze próby to oczywiście nakładanie na siebie 
dwóch lub więcej głosów (wokalu, gitary czy smyczków) 
i nagrywanie ich kolejno na taśmę. Dublowanie wokalu 
jest tu chyba najlepszym przykładem. Z czasem zaczęto 
eksperymentować z urządzeniami elektronicznymi i tak 
powstał chorus. 

A więc jak działa ten efekt? W sumie dość prosto: nie-
co odstraja lub przesuwa w czasie dźwięk oryginału. Aby 
efekt nie był zbyt statyczny, te odstrojenia i przesunięcia 
mogą podlegać cyklicznym zmianom, a służy do tego na 
przykład generator wolnych przebiegów (LFO). Operacji,  
o których powiedzieliśmy, może być więcej niż jedna  
i wtedy mówimy o chorusie wielogłosowym. Możemy też 
zmieniać wielkość odstrojenia (odstrojeń) oraz przesunię-
cia czasowego, a także głębokość ich modulacji. Możemy 
też kierować poszczególne głosy w różne punkty pano-
ramy stereo, dzięki czemu osiągamy efekt pogłębionej 
przestrzeni.

Efektownie zagrane

Zobaczmy, jak wygląda podstawowy chorus na przy-
kładzie fabrycznego pluginu dołączanego do DAW-u Stu-
dio One 3. Mamy tu przede wszystkim Delay, który jest  
w zasadzie tym samym, co w Delayu właśnie, ale pracuje 
w zakresie o wiele krótszych czasów, rzędu milisekund. 
Potem jest LFO Speed, czyli szybkość modulacji, oraz LFO 
Width (głębokość) i Stereo Width, czyli rozstrzelenie modu-
lacji w panoramie. Następnie prosty korektor i regulacja głę-
bokości działania efekty w postaci gałki Depth. Efekt może 
pracować w trybie Chorus lub Doubler, dysponuje różnymi 
przebiegami LFO, co wpływa na charakter modulacji i może 
dodawać jeden lub dwa głosy. Prosty i skuteczny.

Chorus potrafi być tak prosty, ale potrafi też być praw-
dziwym kombajnem z dziesiątkami głosów, wieloma LFO 
i parametrami dotyczącymi odstrojenia czy kształtu fali. 
Podstawa działania jest jednak wciąż ta sama i niezmien-
nie atrakcyjna w niemal każdym gatunku muzycznym.

Flanger
Efekt nazwany flange teoretycznie jest wariacją na temat 
chorusa, ale brzmi trochę, a czasem bardzo inaczej. Ety-
mologia słowa „flange” wywodzi się z czasów, gdy dźwięk 
nagrywano na taśmę przy użyciu magnetofonu szpulo-
wego. Gdy taśmę z nagraniem skopiowano, a następnie 
obydwie taśmy odtwarzano jednocześnie, operator lek-
ko spowalniał jedną z taśm (przez proste naciskanie na 
obracającą się szpulę, a dokładnie na jej obrzeże, czyli 
po angielsku flange), co powodowało ciekawe interakcje 
pomiędzy obydwoma źródłami: dzisiaj już wiemy, że po-
wstaje wtedy efekt filtra grzebieniowego o zmieniającym 
się charakterze. Efekt flanger często określamy jako „star-
tujący odrzutowiec”, a niektórzy mówią po prostu: „to ta-
kie wziuuuuuum…”. 

Flanger, podobnie jak chorus, działa w oparciu o opóź-
nianie i idące za tym (w przypadku taśmy) odstrajanie 
dźwięku – czyli zmianę jego częstotliwości. Jest to efekt 
cykliczny, a jego ważną cechą jest „zawracanie” dźwięku 
wyjściowego (czyli po efekcie) do wejścia procesora, czyli 
stary dobry feedback. Ta cecha powoduje wzmocnienie 
efektu i od poziomu feedbacku zależy w dużym stopniu 
charakter flangera. 

Nasz przykład to znowu plugin ze Studio One. Tu rów-
nież występuje LFO i jego szybkość oraz szerokość, a także 
wielkość opóźnienia (Delay) i głębokość działania całego 
efektu. Największą gałką jest jednak Feedback i bardzo 
słusznie, bo to jest właśnie istota flangera. 

W naszej podróży przez bogactwo efektów pora na wszystko,  
co się rusza, ucieka, powraca i czyni dźwięk ciekawszym. Pora na 
efekty modulacyjne
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Możemy też rzucić okiem na produkt firmy Softube nazwany Fix Flanger. 
Widać tu więcej możliwości zmiany parametrów, ale zasada działania jest 
identyczna.

Tak jak chorus działa najlepiej na dźwiękach w miarę statycznych (wokal, 
smyczki, pady), tak flanger niemal na wszystkim. Jego silny charakter może 
zmienić dźwięk niemal nie do poznania i zgodzi się z tym stwierdzeniem każdy 
eksperymentator.

Phaser
A teraz proszę o skupienie, bo będę usiłował wytłumaczyć różnicę między 
flangerem i phaserem, co przychodzi mi z niejakim trudem, bo sam często się 
mylę. Phaser jest o wiele subtelniejszym efektem i działa poprzez manipulację 
fazą sygnału, a dzieje się to następująco. Sygnał podlega skopiowaniu (zdu-
blowaniu), a jego kopia zostaje opóźniona względem oryginału, z tym że tylko 
dla wybranego zakresu częstotliwości. Uzyskuje się to przez włączenie w jej 
tor filtra, który teoretycznie działa w trybie All-Pass, czyli przepuszcza wszyst-
kie częstotliwości. Wprowadza jednak przesunięcia w fazie, jak niemal każdy 
filtr. Nasz słuch zazwyczaj nie słyszy tych zmian (wszelkie korektory, czyli EQ –  
z wyjątkiem Linear EQ – zawsze powodują przesunięcia w fazie, a my tego wła-
ściwie nie słyszymy), ale gdy połączymy obydwa sygnały (źródłowy i przetwo-
rzony) pojawi się efekt filtra rezonansowego, ponieważ niektóre częstotliwości 
będą się „kasować” w wyniku przesunięcia sygnałów. Tak jak wspomniałem, 
efekt jest subtelny i działa tylko na wąski zakres pasma. Ale tych dodatkowych >>

Toontrack EZMix 2
Multiefekt, który zbudowany jest w postaci kontenera, gdzie 
można ładować najróżniejsze procesory. Tani, bardzo łatwy 
w obsłudze (w końcu jest EZ!) i zaskakująco dobrze brzmiący.
Cena: 420 zł

Universal Audio Brigade Chorus
Wierny model bardzo popularnego efektu w formie kostki 
produkowanej przez firmę Boss. Charakteryzuje się niezwykle 
miękkim, pluszowym brzmieniem. Świetny do ocieplania różnych 
instrumentów.
Cena: 99 euro

Universal Audio MXR Flanger/Doubler
Dokładna kopia popularnego efektu z lat siedemdziesiątych, ofi-
cjalnie licencjonowana przez firmę Dunlop. Całkowicie analogowy 
(delay BBD), bardzo charakterny. Potrafi być też dość agresywny.
Cena: 199 euro

Universal Audio Studio D Chorus
Kultowy efekt Rolanda Dimension D. Tylko cztery przyciski, ale 
wprost niesamowita głębia i stereofonia. Wersja hardware’owa 
osiąga zawrotne ceny, więc coś musi być na rzeczy.
Cena: 149 euro

Waves MetaFlanger
Od wielu lat pozycja obowiązkowa w folderze z pluginami. Bardzo 
szeroki zakres brzmień i zastosowań, od delikatnego szmeru po 
odgłosy rodem z filmu SF.
Cena: 99 USD

Wybrane przykłady efektów



32

>> filtrów możemy zbudować więcej. Sygnał będzie przez nie 
przechodził po kolei, co spowoduje nowe „dołki i górki”  
w paśmie sygnału i silniejszy efekt. Stąd często przy opi-
sie phasera pojawia się określenie np. 2-Stage, 4-Stage czy 
8-Stage, a odnosi się to do liczby zastosowanych filtrów. 

Phaser jest efektem monofonicznym, ale podobnie 
jak w przypadku innych efektów modulacyjnych możemy 
użyć dwóch równoległych linii i w ten sposób poszerzyć 
jego działanie.

Jak już wspomniałem, nie jest to efekt z gatunku 
spektakularnych, ale poprzez manipulację w domenie 
fazowej powoduje ciekawą reakcję słuchu, którą mogli-
byśmy określić jako „WTF?”, czyli w wolnym tłumaczeniu 
„Co się dzieje?”. Jest to efekt z gatunku „kosmicznych”  
i stąd jego wielka popularność wśród muzyków elektro-
nicznych, choć trzeba przyznać, że gitarzyści też od niego 
nie stronią.

I znowu spójrzmy na przykład tego procesora. Na po-
czątku mamy zakres częstotliwości działania, a potem czę-
stotliwość modulacji oraz głębokość sprzężenia zwrotnego 
(Feedback). Potem pokrętło Stages, które decyduje, ile fil-
trów All-Pass włączamy w tor sygnałowy. Potem regulacja 
szerokości efektu stereo i ogólna głębokość działania. 

Auto-Filter
Filtr jako taki występuje w najróżniejszych formach. 
Najpopularniejszy to oczywiście EQ, czyli zestaw filtrów 
służący do kształtowania audio w domenie częstotliwo-
ściowej. Inny filtr pojawia się chociażby w niemal każdym 
syntezatorze i służy do… filtrowania dźwięku, czyli osła-
biania wybranych pasm. Do tego rzecz jasna proste filtry 

górno- i dolnoprzepustowe w mikserach czy procesorach efektów. Tymi filtra-
mi nie będziemy się dzisiaj zajmować.

Dzisiaj zajmujemy się ożywaniem dźwięku, dodawaniem mu ruchu. Sta-
tyczny filtr tego nie zapewnia, chyba że pracowicie kręcimy jego kontrolerami 
podczas gry. Efekty są bardzo ciekawe i dlatego właśnie powstały urządzenia, 
które często nazwane są po prostu Auto-Filter.

Jak sama nazwa wskazuje, są to filtry (jeden lub więcej), które mają własną 
automatykę, czyli są ożywione. Najbardziej popularnym układem jest genera-
tor LFO, który steruje częstotliwością odcięcia filtra (Cut-off), co wprowadza 
bardzo popularny efekt „sweep”, czyli „przemiatania” dźwięku. Filtr może być 
dowolnego rodzaju (górno-, dolno-, pasmowoprzepustowy lub zaporowy) i od 
jego typu zależy uzyskany efekt. 

Aby zobrazować przykład automatycznego filtra, ponownie skorzystajmy  
z pomocy Studio One 3. Mamy tu dwa filtry, a każdy z nich może być innego typu 
i rodzaju. Gdy włączymy oba, ożywa parametr FLT Spread, czyli różnica parame-
trów Cut-off między filtrami w zakresie +/- dwie oktawy. Filtry mogą pracować 
równolegle lub szeregowo, czyli jeden za drugim. Za nimi plasują się standardo-
we parametry filtra, czyli startowa pozycja Cut-off oraz Reso (rezonans). A dalej 
w prawo to już automatyka, czyli generator LFO o różnych przebiegach (piła, trój-
kąt, sinusoida, kwadrat, a także 16-step, czyli sekwencer krokowy), jego prędkość 
oraz głębokość modulacji parametrów odcięcia filtra i rezonansu. Auto-Filter to 
najczęściej efekt o charakterze rytmicznym, stąd możliwość zsynchronizowania 
LFO z tempem utworu. Daje całą gamę możliwości, od delikatnego ożywienia po 
całkowite zmasakrowanie dźwięku.

Oczywiście opisywanie słowami rzeczy tak subiektywnych jak efekty 
brzmieniowe jest zadaniem karkołomnym. Dlatego nie pozostaje mi nic inne-
go jak zachęcić do wypróbowania tych efektów samemu. W zasadzie nie ma 
tu zasad i zakazów, więc odpalaj swój ulubiony DAW i działaj. W końcu na tym 
polega produkcja.

Piotr Dygasiewicz

W kolejnym numerze pojawi się kolejny moduł tekstu o efektach modulacyjnych.
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Efekty modulacyjne w Studio One 3.
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Lekcja 7. Instrument Mai Tai

Mai Tai wyróżnia się przejrzystym interfejsem użytkow-
nika. Na pokładzie 32-głosowego instrumentu znajdują 
się dwa oscylatory (Osc 1 i 2), generator szumu (Noise), filtr 
o zmiennej charakterystyce (Filter), układ kształtowa-
nia barwy (Character), dwa oscylatory wolnoprzebiegowe 
(LFO 1 i 2), trzy obwiednie (jedną wzmacniacza Amp Env  
i dwie modulacji Env 2 i 3) oraz bloki efektów. Z tych 
ostatnich wyróżniamy modulacyjne (m.in.: Chrous, 
Flanger czy Phaser), popularne Delay i Reverb i w dalszej 
kolejności bramkowanie (Gater), korektor (EQ), przester 
(Distortion) oraz panoramowanie (Pan). 

Każdy z modułów syntezatora oraz bloków/sekcji 
efektów może zostać włączony/wyłączony poprzez klik-
nięcie jego nazwy. 

W skład sekcji generatorów syntezatora Mai Tai 
wchodzą dwa oscylatory oraz źródło szumu. Oscylato-
ry 1 i 2 oferują cztery rodzaje przebiegów: sinusoidalny, 
trójkątny, o kształcie piły oraz prostokątny. Pokrętło Ok-
tawa pozwala określić zakres częstotliwości bieżącego 
oscylatora w oktawach. Zakres jest wyrażony w stopach 
(niczym długość piszczałek w organach), więc niższa 
liczba oznacza wyższą wysokość. Przestrajanie o daną 
liczbę półtonów odbywa się pokrętłem Semi (zakres 

PreSonus Studio One 3

±11), co pozwala na granie interwałami, rozstrajając wza-
jemnie oscylatory. Za niewielkie odstrojenie oscylatora 
odpowiada pokrętło Fine (zakres ±100 centów). Poziom 
głośności oscylatora jest regulowany pokrętłem Level,  
a pozycja w panoramie parametrem Pan. 

Włączony przycisk RP (Random Phase) powodu-
je ponowne uruchomienie fazy 
oscylatora przy każdej zagranej 
nucie, co nie jest bez znaczenia 
przy syntezie brzmień wymaga-
jących precyzyjnego stosunku 
faz oscylatorów, np.: barw o zde-
cydowanym ataku, jak przy two-
rzeniu brzmień perkusyjnych czy 
basowych. 

Pokrętło Spread generuje lekko odstrojony głos oscy-
latora umieszczony przeciwnie w panoramie do głosu 
oryginalnego, co z reguły skutkuje poszerzeniem brzmie-
nia. Z kolei parametr Sub pozwala domiksować sygnał 
z suboscylatora (ma go każdy oscylator), co jest dobrym 
sposobem, żeby ocieplić i dodać tłustości brzmieniu bez 
angażowania w ten proces drugiego oscylatora.

Oscylator 2 ma dodatkowo pokrętło PWM (Pulse 
Width Modulation) regulujące szerokość impulsu fali 
prostokątnej, co zmienia dystrybucję harmonicznych,  
a co za tym idzie i ton oscylatora. Modulacja tego pa-
rametru za pomocą LFO pozwala na syntezę brzmień 
smyczkowych oraz bogatych brzmień basowych. 

Przycisk Sync umożliwia synchronizację obu oscylato-
rów. Kiedy oscylator 1 zaczyna nowy cykl fali, wymuszony 
jest restart oscylatora 2. Skutkiem jest przycinanie prze-
biegu oscylatora 2 i radykalna zmiana barwy. Technika ta 
bardzo przydaje się podczas syntezy barw solowych. 

Źródło szumu Noise (rys. 3) ma regulowaną barwę 
szumu od ciemnego do jasnego (Color), poziom, czy-
li głośność generatora (Level), oraz pozycję w obrazie 
stereo (Pan). Moduł bardzo przydatny podczas synte-

zy różnego rodzaju efektów specjalnych,  
a także do przybrudzenia brzmienia, np.: 
padów. 

Układ kształtowania barwy (Character; rys. 4) po-
zwala na dodatkową zmianę brzmienia sygnału po-
chodzącego z oscylatorów, zanim ten trafi do sekcji fil-

tracji. Rozwijane menu pozwala 
wybrać różne typy brzmień. Do-
datkowa regulacja barwy w ob-
rębie każdego typu odbywa się 
pokrętłem Sound, a natężenie 
aplikowanej zmiany kontroluje 
parametr Amount. 

Mai Tai oferuje wszechstronny filtr, pozwalają-
cy na swobodne kształtowanie i poszerzanie naszych 
brzmień. Sekcja Filtr oferuje kontrolkę Bypass. Po klik-
nięciu znajdującego się na niej przycisku Filter włączamy 

Nie ulega wątpliwości, że jedną 
z najmocniejszych stron trzeciej odsłony 
cyfrowej stacji roboczej PreSonusa jest zestaw 
wirtualnych instrumentów, wśród których 
błyszczy polifoniczny syntezator Mai Tai. 
Z wirtualnej maszyny wydobędziemy dźwięki, 
które wytrzymują porównanie 
z prawdziwymi analogami!
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kontur głośności dźwięków. Funkcje dwóch pozostałych 
definiujemy w sekcji przyporządkowania modulacji. Env 
2 zwykle stosuje się jako obwiednię filtracji, pozwalają-
cą na dynamiczną zmianę częstotliwości odcięcia filtra  
w czasie trwania nuty. W każdej obwiedni regulacji 
podlega czas ataku (A – Attack), opadania (D – Decay), 
poziom podtrzymania (S – Sustain) oraz czas zanika-
nia (R – Release). Parametry te mogą też być zmienia-
ne przez przeciąganie kursorem pełnych węzłów na 
wykresie. Krzywe poszczególnych faz mogą być nato-
miast kształtowane przez przeciąganie kursorem pu-
stych węzłów. Dodatkowo obwiednie modulacji mają 
parametr opóźnienia ataku (Δ), co pozwala przesunąć 
w czasie start każdej z nich. 

W tej sekcji (rys. 8) regulacji podlega głośność wyj-
ściowa syntezatora (Volume), zależność gło-
śności od siły uderzenia w klawisz (Velocity), 
tryb polifoniczny/monofoniczny (Poly/Mono), 
liczba głosów (Voices), płynne przechodzenie 
między wysokością dźwięków, portamento 
(Glide) oraz sama jakość brzmienia (Supreme, 
High, Normal i 80s; ta ostatnia emuluje brze-
mienie klasycznych syntezatorów z lat osiem-
dziesiątych), która – pamiętajmy – wpływa na 
obciążenie procesora przez syntezator Mai Tai.

Za pomocą kontrolki MOD/FX i ikony kla-
wiatury (rys. 9) uzyskujemy dostęp do widoku klawiatu-
ry z kółkiem odstrojenia Bend oraz modulacji Mod (rys. 
10). Kontrolki pozwalają podejrzeć aktualnie wybrane 

klawisze, samą pozycję kółek oraz umożliwiają nam gra-
nie za pomocą kursora. Z kolei parametr Bend reguluje 
liczbę półtonów odstrojenia, które wprowadza kółko 
odstrojenia.

Mai Tai ma 16 konfigurowalnych routingów modu-
lacji (rys. 11) w dwóch bankach po osiem (Mod A i Mod 
B). Źródłami sygnałów modulacji mogą być kontrolery 
MIDI (na przykład Pitch Bend, Mod Wheel i Aftertouch), 
generatory modulacji (na przykład LFO i obwiednie) lub 
wysokość albo dynamika (Velocity) granych lub odtwa-
rzanych nut.

Modulację przyporządkowujemy przez wybranie 
jej źródła w górnym wierszu komórki w celu modulacji  
w wierszu dolnym. Natężenie modulacji regulujemy su-
wakiem. Możliwa jest polaryzacja dodatnia i ujemna. 
Istnieje także możliwość wyboru parametru pośredniego, 
określającego jej głębokość. Na rysunku w komórkach 1  
i 2 przedstawiono modulację częstotliwości odcięcia filtra 
(Filter – Cutoff) za pomocą obwiedni modulacji (Env 2) 
oraz vibrato oscylatora 1 (oscylator wolnoprzebiegowy LFO 
1, stopniowany przez kółko modulacji Modwheel, modu-
lujący wysokość dźwięku oscylatora 1, OSC 1 – Pitch).

Przejdźmy do ostatniej sekcji, czyli ogniwa efektów. 
Sekcję podzielono na dwa panele. W pierwszym z nich, 

lub wyłączamy filtr oraz wybieramy jego tryb (Filter Mo-
de). Każdy z filtrów ma własną charakterystykę kształ-
towania dźwięku.

Do dyspozycji mamy filtr dol-
noprzepustowy o klasycznym 
brzmieniu (LP 24 dB Ladder), dol-
noprzepustowy o nowocześniej-
szym brzmieniu (LP 24 dB Zero), 
pasmowoprzepustowy (BP 12 dB Ladder) i górnoprzepusto-
wy (HP 12 dB Ladder).

Częstotliwość odcięcia (dla filtrów dolno- i górno-
przepustowych) lub centralną częstotliwość pasma 
przepuszczania sygnału (dla filtra pasmowoprze-
pustowego) regulujemy pokrętłem Cutoff. Rezonans 
(Res) odpowiada za podbicie pasma wokół częstotli-
wości odcięcia. Z kolei parametr Drive wpływa na na-
sycenie sygnału przez przesterowanie wejścia filtra 
(łagodniejsze brzmienie tego przesteru włączane jest 
przyciskiem Soft). Parametr Punch pozwala dodać tro-
chę perkusyjnego ataku na początku każdej nuty. Przy 
niskich ustawieniach dynamika nie jest zmieniana.  
Z kolei przy wyższych ustawieniach brzmienie staje się 
bardziej agresywne i łatwiej przebijające się w miksie. 
Pokrętło Vel (skrót od Velocity) reguluje reakcję często-
tliwości odcięcia na siłę uderzenia w klawisz. Pozostała 
jeszcze kontrolka Key, która powoduje większe otwo-
rzenie filtra dla dźwięków granych w wyższych reje-
strach klawiatury, co pozwala zachować jasność tych 
nut (keyboard tracking), a także stworzyć bardziej na-
turalne brzmienie dla całego zakresu klawiatury. 

Przyporządkowanie dwóch 
oscylatorów wolnoprzebiego-
wych LFO 1 i 2 (ang. Low Frequ-
ency Oscillator; rys. 6) do kon-
trolowania różnych parametrów 
w sekcji modulacji pozwoli nam na wprowadzanie 
dynamicznych zmian barwy, takich jak vibrato (modu-
lacja wysokości dźwięku), wah (modulacja częstotli-
wości odcięcia filtra) czy tremolo (modulacja poziomu 
głośności). Powyższa grafika przedstawia dostępne 
przebiegi: sinusoidę, trójkąt, piłę, prostokąt oraz loso-
wy przebieg schodkowy, sample-and-hold. Częstotli-
wość regulujemy pokrętłem Rate. Może być określana 
swobodnie (Free) bądź zsynchronizowana z tempem 
aranżu (Sync). Przycisk Key powoduje włączenie trybu 
restartu fazy LFO na początku każdej zagranej nuty. 
Parametr Delay sprawia, że amplituda LFO rośnie stop-
niowo od początku każdej nuty (np.: głębokość vibrato 
osiąga docelowy poziom dopiero po pewnym czasie).

Czas na generatory obwiedni 
(rys. 7), które są jednym z elemen-
tarnych części syntezy dźwięku  
i umożliwiają kształtowania am-
plitudy oraz brzmienia dźwięku  
w trakcie grania każdej nuty. 
Jak już wspomniałem wcześniej 
wśród trzech obwiedni ADSR 
tej sekcji jest jedna wzmacnia-
cza (Amp Env) i dwie modulacji  
(Env 2 i 3). Pierwsza kształtuje 
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FX A (rys. 12), dostępne są efekty modulacyjne (do wybo-
ru Chorus, Flanger, Phaser) oraz Delay i Reverb.

Parametry efektów modulacyjnych (rys. 13) obejmu-
ją opóźnienie (Delay) dla efektu Chorus i Flanger, przesu-
nięcie fazowe (Shift) dla efektu Phaser oraz sprzężenie 
zwrotne FB (Feedback) dla efektów Flanger i Phaser. 
Dodatkowo znajdują się tutaj kontrolki odpowiadające 
za szerokość efektu stereo (Width), częstotliwość mo-
dulacji efektu (Speed) z synchronizacją do tempa projek-
tu (Sync) oraz jego natężenie 
(Depth).

Efekt Delay (rys. 14) ma kilka trybów pracy stereofo-
nicznej: off (delay mono), panned (odbicia naprzemien-
nie prawy/lewy kanał; ping pong delay), dotted (odbicia 
naprzemiennie z różną rytmiką kanałów), double (od-
bicia naprzemienne w innym wariancie rytmicznym). 
Przycisk Reverb powoduje aktywację wysyłki sygnału 
po Delayu na pogłos, jeśli ten jest 
włączony.

Kontrolki Low i High odpowiadają za filtrację ni-
skich i wysokich tonów odbić efektu Delay. Czas odbić 
regulowany jest pokrętłem opisanym wartością ryt-
miczną (w synchronizacji z tempem aranżu), a na ich 
liczbę wpływa ustawienie sprzężenia zwrotnego efek-
tu FB (Feedback). Z kolei za poziom głośności odbić 
odpowiada pokrętło Mix.

Efekt Reverb (rys. 15) ma regulację czasu wybrzmiewa-
nia, będącego odzwierciedleniem wielkości pomieszczenia 
(Size). Dodatkowe parametry to czas pierwszego odbicia 
(Pre), tłumienie (Damp) odpowiedzialne za zanik wysokich 
tonów w torze pogłosowym oraz korekcja barwy pogłosu 
dla tonów niskich (Low) i wysokich (High). Poziom głośno-
ści sygnału pogłosowego ponow-
nie regulujemy pokrętłem Mix.

Drugi panel sekcji efektów (FX B – rys. 16) oferuje efekt 
bramkowania (Gater), korektor graficzny (EQ), przester 
(Distortion) oraz rytmiczne panoramowanie (Pan).

Efekt Gater (rys. 17) wprowadza ryt-
miczne bramkowanie sygnału. Ma 16 kro-

ków, które mogą być włączane lub wyłączane. Długość 
kroku to jedna czwarta segmentu o długości odpowia-
dającej wybranemu pokrętłem podziałowi rytmicznemu  
w synchronizacji z tempem aranżu. Dla łatwiejszej orien-
tacji początek każdego segmentu oznaczono jaśniejszym 
kolorem (przykładowo na rysunku każdy jaśniejszy słupek 
to początek ćwierćnuty; ustawiono podział 1/4). Jeśli krok 
jest wyłączony, sygnał zostaje w tym momencie wyciszony 
(głębokość wyciszenia jest regulowana pokrętłem Depth). 
Bramkowanie może odbywać się oddzielnie dla prawego  
i lewego kanału. Po aktywacji przycisku Stereo kroki zostają 
przypisane do odpowiedniego kanału (lewego bądź prawe-
go). Gater ma również wbudowane presety, które mogą być 
punktem wyjścia do naszej własnej edycji. Wyboru doko-
nujemy z rozwijanego menu.

Korektor graficzny EQ (rys. 18) pracuje  
w dwóch trybach: Lead i Bass. Zmieniają one 

częstotliwości dostępnych pasm korekcji. Po najechaniu kur-
sorem nad dane pasmo pojawi się jego częstotliwość oraz ak-
tualne wzmocnienie lub tłumienie. Poziomy ustawimy przez 
przeciąganie w górę i dół odpowiedniego pola.

Przester, inaczej Distortion (rys. 19), ma wybieralny cha-
rakter brzmieniowy, np. Soft Tube (emulacja brzmienia lam-
powego). Intensywność efektu wybieramy pokrętłem Drive.

Efekt rytmicznego panoramowania Pan (rys. 20) powo-
duje płynne panoramowanie sygnału syntezatora zgod-
nie z wybraną prędkością (Speed) w sposób swobodny lub  
w synchronizacji z tempem aranżu (przycisk Sync). Głębo-
kość efektu regulujemy pokrętłem Depth.

Patryk Korzonkowski
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Najnowsze interfejsy audio M-Audio M-Track 2X2 
i M-Track 2X2M!
  Transparentne przedwzmacniacze Crystal
  Przetworniki A/C, o najwyższej jakości 
 dźwięku w swojej klasie
  Rejestracja 2 ścieżek jednocześnie
  Połączenie z komputerem Mac lub PC przez 
 port USB/USB-C
  Bogaty pakiet oprogramowania: 
 DAW Steinberg Cubase LE, zestaw 
 instrumentów/brzmień AIR Music Technology 
 C-Series Virtual Instrument Suite (Strike, 
 Xpand!2 i Mini-Grand), 20 efektów AU/VST 
 dostępnych wcześniej jedynie w systemach 
 Pro Tools, procesory AIR Creative 
 FX Collection.

By wziąć udział w konkursie, 
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
na stronie www.audiostacja.pl/m-audio/m-track. 
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy 
dotychczasowi prenumeratorzy magazynu 
„AudioPlay” zarejestrowani na stronie
 www.audioplay.audiostacja.pl oraz osoby, które 
zarejestrują się do ostatniego dnia konkursu. 
Na odpowiedzi czekamy do 31.12.2016 roku.

Wygraj interfejs M-Audio 
M-Track 2X2 lub 2X2M!

Konkurs tylko dla prenumeratorów magazynu 
„AudioPlay”. Czyli dla wszystkich, bo każdy 
bezpłatnie może dołączyć do ich grona 
(szczegóły obok). Zwycięzcami będą autorzy 
dwóch najciekawszych, najbardziej kreatywnych 
odpowiedzi.
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ru Chorus, Flanger, Phaser) oraz Delay i Reverb.

Parametry efektów modulacyjnych (rys. 13) obejmu-
ją opóźnienie (Delay) dla efektu Chorus i Flanger, przesu-
nięcie fazowe (Shift) dla efektu Phaser oraz sprzężenie 
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dulacji efektu (Speed) z synchronizacją do tempa projek-
tu (Sync) oraz jego natężenie 
(Depth).
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nicznej: off (delay mono), panned (odbicia naprzemien-
nie prawy/lewy kanał; ping pong delay), dotted (odbicia 
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po Delayu na pogłos, jeśli ten jest 
włączony.

Kontrolki Low i High odpowiadają za filtrację ni-
skich i wysokich tonów odbić efektu Delay. Czas odbić 
regulowany jest pokrętłem opisanym wartością ryt-
miczną (w synchronizacji z tempem aranżu), a na ich 
liczbę wpływa ustawienie sprzężenia zwrotnego efek-
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dla tonów niskich (Low) i wysokich (High). Poziom głośno-
ści sygnału pogłosowego ponow-
nie regulujemy pokrętłem Mix.

Drugi panel sekcji efektów (FX B – rys. 16) oferuje efekt 
bramkowania (Gater), korektor graficzny (EQ), przester 
(Distortion) oraz rytmiczne panoramowanie (Pan).

Efekt Gater (rys. 17) wprowadza ryt-
miczne bramkowanie sygnału. Ma 16 kro-

ków, które mogą być włączane lub wyłączane. Długość 
kroku to jedna czwarta segmentu o długości odpowia-
dającej wybranemu pokrętłem podziałowi rytmicznemu  
w synchronizacji z tempem aranżu. Dla łatwiejszej orien-
tacji początek każdego segmentu oznaczono jaśniejszym 
kolorem (przykładowo na rysunku każdy jaśniejszy słupek 
to początek ćwierćnuty; ustawiono podział 1/4). Jeśli krok 
jest wyłączony, sygnał zostaje w tym momencie wyciszony 
(głębokość wyciszenia jest regulowana pokrętłem Depth). 
Bramkowanie może odbywać się oddzielnie dla prawego  
i lewego kanału. Po aktywacji przycisku Stereo kroki zostają 
przypisane do odpowiedniego kanału (lewego bądź prawe-
go). Gater ma również wbudowane presety, które mogą być 
punktem wyjścia do naszej własnej edycji. Wyboru doko-
nujemy z rozwijanego menu.

Korektor graficzny EQ (rys. 18) pracuje  
w dwóch trybach: Lead i Bass. Zmieniają one 

częstotliwości dostępnych pasm korekcji. Po najechaniu kur-
sorem nad dane pasmo pojawi się jego częstotliwość oraz ak-
tualne wzmocnienie lub tłumienie. Poziomy ustawimy przez 
przeciąganie w górę i dół odpowiedniego pola.

Przester, inaczej Distortion (rys. 19), ma wybieralny cha-
rakter brzmieniowy, np. Soft Tube (emulacja brzmienia lam-
powego). Intensywność efektu wybieramy pokrętłem Drive.

Efekt rytmicznego panoramowania Pan (rys. 20) powo-
duje płynne panoramowanie sygnału syntezatora zgod-
nie z wybraną prędkością (Speed) w sposób swobodny lub  
w synchronizacji z tempem aranżu (przycisk Sync). Głębo-
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Zadanie wcale nie było łatwe, 
ponieważ Greg miał spore wymaga-
nia. Chciał połączyć ogień z wodą, 
czyli znakomite brzmienie i łatwość 
obsługi (mówiąc delikatnie). Co wię-
cej, jego procesor miał zmieniać swój 
charakter w zależności od tego, jak 
bardzo miał wpływać na brzmienie. 
Czyli, mówiąc wprost, ta magiczna 
gałka nie robiła tylko „więcej”, ale 
również „inaczej” – w zależności od 
jej położenia miały się pojawiać inne 
składniki, w dodatku w różnym na-
tężeniu. Po ponad roku prac pojawił 
się pierwszy owoc współpracy Wells- 
–Waves  i był to VoiceCentric.

Greg Wells VoiceCentric
Jak sama nazwa wskazuje jest to 
procesor skoncentrowany na wokalu. 
Jego zadaniem jest przemienić su-
rowe nagranie w „wyprodukowaną” 
ścieżkę wokalową. Autor nie chce ofi-
cjalnie podać składników, które stoją 
za tym procesorem, ale w nieoficjal-
nej rozmowie wspomniał o korekcji, 
kompresji, exciterze i procesorze Mid
-Side. Więcej zdradzić nie chciał. 

Zgodnie z zamysłem autora plu-
gin ma przede wszystkim wielką gałkę 
nazwaną Intensity. To za nią kryją się 
rozbudowane algorytmy bazujące na 
kilku różnych procesach. W zależności 
od jej położenia wokal, będący przed-
miotem działania pluginu, traktowa-
ny jest przez różne działania z różną 
intensywnością. Im dalej w las, tym 
bardziej „wyprodukowany” dźwięk, co 
jest (choć nie zawsze) tym, czego szu-
kamy. Im bardziej popowy jest utwór, 
nad którym pracujemy, tym bardziej  
w prawo powinniśmy się udać. Może-
my też zaobserwować, że wskaźnik 

GGreg Wells to postać znana w środo-
wisku osób zajmujących się szeroko 
rozumianą produkcją muzyki. Ten 
Kanadyjczyk o klasycznym muzycz-
nym wykształceniu swoje pierwsze 
kroki w świecie muzycznym skiero-
wał ku klasyce i jazzowi, aby potem 
wnieść swoją wiedzę i doświadcze-
nie do muzyki popularnej. Producent  
i kompozytor przebojów Celine Dion, 
OneRepublic, Adele czy Katy Perry na 
pewno wie, co robi, więc także jego 
pomysł spoza „usług” realizacyjnych 
w końcu kogoś zainteresował.

Co prawda pierwsze podejście nie 
wypaliło – Greg myślał o czymś „re-
alnym”, czyli fizycznym urządzeniu 
zawierającym potrzebne komponen-
ty. Wzór brzmieniowy pochodził od 
łańcucha sprzętowego, jakim Greg 
posługiwał się w codziennej pracy: 
przedwzmacniacza, korekcji, kom-
presji i procesorów efektowych. Spo-
ro. A do tego pomysłodawca chciał, 
aby urządzenie było w zasięgu finan-
sowym przeciętnego zjadacza chle-
ba, czyli nie kosztowało więcej niż 
kilkaset dolarów. Pomysł okazał się 
niewykonalny – w każdym razie nie  
w tej cenie. Dopiero wtedy uwaga Gre-
ga padła na oprogramowanie, a zaraz 
potem pojawiła się firma Waves.

Waves, jak wiemy, ma w swej 
kolekcji dziesiątki pluginów emulu-
jących najróżniejsze składniki studia 
nagrań. Niektórzy producenci za nic  
w świecie nie chcą rozstać się z niektó-
rymi z nich, nawet jeśli powstały 10  
i więcej lat temu. Są po prostu dobre, 
użyteczne i robią, co do nich należy. 
Waves więc podjął się zadania „skon-
struowania” tego magicznego pudeł-
ka w formie wirtualnej.

Waves Greg Wells Series

GR (Gain Reduction) pokazuje coraz więcej kompresji, ale 
słyszymy też zmieniającą się korekcję częstotliwościową 
i wpływ na transjenty. Możemy też dodać jeszcze więcej 
kompresji przez przesunięcie w górę suwaka Input (i ewen-
tualnie korygując ogólny wzrost poziomu, obniżając suwak 
Output).

Procesor uzupełniony jest przez trzy dodatkowe 
gałeczki:

– Delay to proste echo typu taśmowego w najbar-
dziej popularnym ustawieniu czasowym (synkopowane 
ósemki) i z umiarkowanym feedbackiem. Trzeba przy-
znać, że parametry dopasowane są idealnie.

– Doubler to… doubler. Prosty i efektywny, ale znów 
bardzo muzyczny i idealnie współpracujący z pozostały-
mi elementami pluginu. Można go nie dodawać, dodać 
trochę lub dużo, jeśli pracujemy z chórkami.

– Reverb to pogłos typu Plate, czyli najbardziej po-
żądany w produkcji pop. Nie jest zbyt natarczywy, ale 
pięknie wypełnia przestrzeń. Podobno wzorowany jest 
na najnowszych pogłosach Wavesa, a to bardzo dobra 
rekomendacja.

Praca z GW VoiceCentric jest po prostu łatwa. Włącza-
my go na ścieżce wokalu (może to być wokal główny, ale 
też głosy dodatkowe czy chórki) i przekręcamy pokrętło 
Intensity, aż wokal brzmi dobrze. Potem dodajemy Delay, 
Doubler i Reverb do smaku. I już. Naprawdę! Okazuje się, że 
nawet wielcy producenci używają tego pluginu, a Greg Wells 
przysięga, że używa go we wszystkich swoich miksach.

Greg Wells MixCentric
VoiceCentric okazał się wielkim sukcesem, także komer-
cyjnym. W ubiegłym roku był to najlepiej sprzedający się 
plugin Wavesa. Twórcy więc poszli za ciosem i rozpoczęli 
prace nad kolejnymi procesorami, których jedynym zada-
niem było zrobić „lepiej”.

Następny w kolejce pojawił się procesor, mający sta-
nowić pierwszy etap masteringu. Jego zadaniem było 
przygotowanie miksu do ostatecznej obróbki za pomocą 
limitera. Ale może oddajmy głos Gregowi.

„Ten plugin to wynik wielu eksperymentów. Pod 
pozorną prostotą kryje się bardzo wiele ustawień, które 
pojawiają się i znikają w zależności od położenia jedynej 
gałki. Efektem zastosowania MixCentric jest miks, który 
brzmi jak fachowo potraktowany korekcją, kompresją, 
a nawet saturacją, czyli procesami stosowanymi przez 
najlepszych inżynierów miksu. Chciałbym mieć takie na-
rzędzie 20 lat temu!”.

W zasadzie nic dodać, nic ująć. MixCentric to jed-
na jedyna gałka i kolorowa lampka, która wskazuje 
intensywność procesu. No dobrze, mamy też wskaź-
nik Gain Reduction oraz suwaki poziomu wejściowego  
i wyjściowego, jeśli ktoś chce poeksperymentować z ilością 
kompresji. Ale to już naprawdę wszystko. Trudno jest opi-
sywać słowami efekt brzmieniowy, ale tutaj na usta ciśnie 
się podobne określenie jak przy VoiceCentric: miks brzmi jak 
„wyprodukowany”. Dodajmy swój ulubiony limiter i gotowe.

Czy to remedium na każdą sytuację, na zły miks? 
Oczywiście, że nie, ale jeśli nasz miks brzmi OK, a ma-
stering nie jest naszą mocną stroną, to wtedy zdecydo-
wanie tak.

Na początku był pomysł: a gdyby tak  
zbudować „magiczne pudełko”, którego  

zadaniem byłoby robić „lepiej” albo „więcej”? 
Które miałoby tylko jedno pokrętło nazwane 

„bardziej”? Taki właśnie pomysł nie  
dawał spokoju producentowi  

Gregowi Wellsowi ładnych parę lat

Magia jednej gałki
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Sztuka konwersacji  

Greg Wells VoiceCentric
Procesor wokalowy, w skład którego wchodzi korektor, 
kompresor, exciter i procesor Mid-Side, a reszta jest owiana 
tajemnicą. Natomiast działa całkiem jawnie.
Cena: 730 zł

Greg Wells MixCentric
Według autora przepuszczenie miksu przez tę wtyczkę 
oznacza jego korekcję, kompresję, a nawet saturację. Oba-
wiamy się, że ma rację, bo efekt zachwyca.
Cena: 980 zł

Greg Wells PianoCentric
Nadaje charakter fortepianowi lub pianinu, dostosowując 
go do gatunku muzyki, dzięki czemu idealnie siedzi ono  
w miksie.
Cena: 730 zł

Greg Wells ToneCentric
Plugin udowadniający, że nie trzeba być starym jak węgiel, 
by nadawać poszczególnym instrumentom, ich grupom  
i całym miksom vintage’owy charakter.
Cena: 129 USD

Greg Wells Signature Series
Dzieła (niemal) zebrane, w których znalazły się wszystkie 
wtyczki z wyjątkiem najnowszej ToneCentric.
Cena: 1720 zł

słuchu i sprawiają, że potraktowane 
nimi dźwięki odbieramy jako bardziej 
pełne, bliższe i takie bardziej… jak 
z płyty. Stąd ogromna popularność 
wszelkiej maści „staroci”, czyli urzą-
dzeń wyprodukowanych kilkadziesiąt 
lat temu lub nowych, ale wzorowa-
nych na starych klasycznych konstruk-
cjach. Oczywiście producenci ich wirtu-
alnych odpowiedników nie zasypiają 
gruszek w popiele i programują coraz 
to nowe pluginy, które mają emulo-
wać klasyczne kompresory, korektory 
czy nawet konsolety mikserskie. 

ToneCentric to takie trochę 
„wszystko w jednym”, gdzie pod 
niewinną i samotną gałką ukryte są 
najróżniejsze procesy z grupy „Tone”: 
kompresor lampowy z lat pięćdziesią-
tych (podejrzewamy, że chodzi o RCA 
BA6B), magnetofon, mikser zbudo-
wany na lampach (Universal Audio?) 
oraz pojedyncze elementy toru audio 
jak chociażby transformatory.

Plugin jest bardzo uniwersalny. 
Możemy go stosować niemal wszę-
dzie, a jego charakter zmieniać wspo-
mnianym pokrętłem. Spowoduje to, 
że brzmienie nie będzie jednorodne 
i przewidywalne, ponieważ nawet 
lekka zmiana gałki Tone wprowa-
dzi nowe elementy do obrabianego 
brzmienia.

Miałem okazję poznać osobi-
ście Grega Wellsa i spędzić z nim 
kilka dni, podglądając go przy pra-
cy nad miksem. On naprawdę uży-
wa tych pluginów! Z ich pomocą 
potrafi wyczarować niemal każdy 
żądany efekt i spowodować, że 
miks brzmi bardzo zawodowo. 
Oczywiście nawet najlepsze plu-
giny same nie zmiksują, ale nie-
zmiernie ułatwią nam pracę dzię-
ki wyeliminowaniu wszelkich po-
średników w postaci całych łań-
cuchów efektów, które normalnie 
stosuje się podczas pracy, a które 
z uwagi na ich skomplikowanie 
mogą przynieść więcej szkody niż 
pożytku przy nieumiejętnym trak-
towaniu. A skoro nawet taki wyja-
dacz jak Greg Wells (i jego koledzy 
z branży też) stosuje te (pozornie) 
proste narzędzia, to my też może-
my dać im szansę. A że to trochę 
jak oszukiwanie? Po prostu niko-
mu nie mówmy…

Piotr Dygasiewicz

Greg Wells PianoCentric
Każdy, kto używał w swoich miksach 
brzmień fortepianu czy pianina (nie 
mówiąc już o nagrywaniu „prawdzi-
wego” instrumentu), wie, że nie jest 
łatwo spowodować, aby instrument 
siedział w miksie. Wynika to z kilku 
przyczyn, a najważniejsze to ogrom-
na rozpiętość użytecznych częstotli-
wości oraz równie duża rozpiętość 
dynamiczna. Sprawy nie upraszcza 
fakt, że popularne piano może peł-
nić najróżniejsze role w utworze: ja-
ko instrument główny (lead), akom-
paniujący lub nawet jako efekt. Dla 
tych, którzy cierpią przy miksowaniu 
piana, Greg wymyślił PianoCentric.

Ten plugin jest trochę inny od po-
zostałych z rodziny Centric. Nie tylko 
bowiem robi lepiej, ale jego główny  
kontroler, czyli gałka nazwana In-
tensity w pozostałych pluginach, 
nazywa się tu po prostu Piano  
i jej neutralnym położeniem jest 
środek. W zależności od tego, jaki 
charakter ma mieć brzmienie pia-
na, pokrętło wędruje w prawo lub  
w lewo. Jeśli pracujemy nad miksem, 
gdzie piano ma walczyć z mocnymi 
bębnami czy gitarami, jedziemy  
w prawo. Brzmienie staje się bar-
dziej agresywne, ma więcej góry  
i silniej uwypuklone transjenty. Za-
czyna lepiej przebijać się z miksie  
i podkreśla swoją obecność. Jeśli 
zaś nasz utwór zawiera piano o ła-
godnej naturze, przekręcamy gałkę 
w lewo. Dźwięk staje się bardziej 
rozmyty, góra znika, a atak każdej 
nuty łagodnieje. Brzmienie jest 
bardziej lo-fi i swym charakterem 
przypomina nagrania realizowane 
przez stary mikrofon. 

Mamy tu też znajomych z Voice-
Centric, czyli Delay i Doubler. Znowu 
mają świetnie dobrane parametry  
i pomagają umieścić ścieżkę w prze-
strzeni miksu.

Greg Wells ToneCentric
To najnowszy plugin w kolekcji. Pu-
bliczność chciała więcej, więc dosta-
ła więcej! Tym razem mamy do czy-
nienia z narzędziem uniwersalnym, 
które można zastosować na niemal 
każdym źródle – począwszy od bęb-
nów przez gitary, bas, syntezatory 
czy podgrupy aż do całych miksów. 

Tym razem hasłem przewodnim 
jest nieśmiertelny „wintydż”, czyli 

nagraj muzę

dźwięk lamp i transformatorów. Nie 
od dziś wiadomo, że dodają one do 
dźwięku „tego czegoś” – nawet wia-
domo czego: zniekształceń. Ale są to 
zniekształcenia o specyficznym cha-
rakterze, które mile łechcą nasz zmysł 
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Nagrywanie w DNA
Czy można uczynić nagrywanie jeszcze wygodniejszym? Przyjrzyjmy się bliżej  

nowym mikserom rackowym PreSonusa

scen w mikserach, a także funkcja porównania A/B 
różnych konfiguracji EQ i procesorów dynamicznych 
dostępna na każdym z kanałów i szyn. Ponadto otrzy-
mujemy cztery procesory efektów, dwa pogłosy i dwa 
delaye, a każdy z własnym, dedykowanym torem mix. 
Nie zapominajmy o 15 dedykowanych, 31-pasmowych 
korektorach graficznych oraz 500-milisekundowym de-
layu dostępnym na ostatnich czterech wyjściach mix. 

Brzmienie to czysty PreSonus
Doskonale brzmiące miksy to wypadkowa wysokiej 
jakości komponentów oraz znakomitych algorytmów 
przetwarzania. Wystarczy podłączyć mikser z no-
wej serii, żeby usłyszeć szczegóły oraz otwartą, naj-
wyższą górę pasma. Obu spodziewalibyśmy się po 
znacznie droższych studyjnych konsoletach. Miksery 
StudioLive RML AI nagrywają i przetwarzają dźwięk  
w trakcie miksu z jakością do 96 kHz. Wykorzystano tu-
taj taki sam wysokiej klasy 64-bitowy silnik sumujący, 
który działa w programie DAW Studio One, nieustannie 
chwalonym za jakość przetwarzania dźwięku. Nowe, 
wysokiej klasy konwertery Burr-Brown na każdym wej-
ściu i wyjściu zapewniają dynamikę w zakresie do 118 dB 
i umożliwiają stabilną, naturalną rejestrację złożonego 
harmonicznie materiału, nie wprowadzając zniekształ-
ceń. Przedwzmacniacz mikrofonowy jest kluczowym 
elementem, jeśli chodzi o jakość nagrań. Miksery nowej 
serii wyposażono w specjalne, zapewniające precyzyjne 
i neutralne brzmienie, wysokonapięciowe przedwzmac-
niacze XMAX w klasie A na elementach dyskretnych. 

Zdalne sterowanie, nagrywanie i dużo więcej
Funkcje sieci przewodowej (LAN) i bezprzewodowej 
(Wi-Fi) umożliwiają zdalne nagrywanie i sterowanie  
w czasie rzeczywistym wszystkimi parametrami mik-
serów SL RML AI. Sterować mikserami możemy bez-
przewodowo z dowolnego miejsca w obiekcie, używając 
dołączonego do stołów darmowego oprogramowania 
do systemów Mac, Windows i iOS. Miksowanie w sieci 
przewodowej lub bezprzewodowej umożliwia program 
UC Surface. Z dostępnymi w programie narzędziami 
Smaart, analizatorem RTA i spektografem dostroimy 
system do pomieszczenia i łatwo znajdziemy proble-
my w miksie. Miksery świetnie integrują się z resztą 
systemu nagraniowego. W programie Studio One 3 
możemy sterować ustawieniami przedwzmacniaczy 
miksera, funkcjami odsłuchu, a także nagrywać efekty 
z niską latencją. Muzycy mogą kontrolować swoje mik-
sy w odsłuchach na scenie za pomocą aplikacji QMix-AI 
do urządzeń iPhone/iPod touch. Ustawienie i obsługa  
aplikacji nie nastręcza żadnych trudności. Z kolei  

W ramach nowej serii dostępne są dwa modele cy-
frowych stołów: StudioLive RML32AI i RML16AI. 
Większy, który zajmuje 4 poziomy w racku, oferuje 
24 blokowane wejścia mikrofonowe, 8 wejść Combo 
XLR/TRS (mikrofonowo-liniowych) i 16 wyjść XLR 
będących liniowymi wyjściami typu Aux służący-
mi przede wszystkim do monitoringu na scenie. SL 
RML16AI ma 16 blokowanych wejść XLR z cenionymi 
przedwzmacniaczami XMAX, z których 8 to wejścia 
Combo XLR/TRS i 8 wyjść Mix, a wszystko zamknięto 
w obudowie typu rack 3U. Całość uzupełnia 16 wejść 
cyfrowych realizowanych poprzez interfejs FireWire, 
AVB i Dante. Co ważne w mikserach dla każdego ka-
nału przewidziano ulokowane z przodu, indywidu-
lane, analogowe wejście mikrofonowe. Każdy kanał 
aux mix ma swoje dedykowane wyjście XLR Mix Out 
na panelu przednim. Dodatkowo jest ono zdublowa-
ne na złączach DB25 Mix Out 1-8 (SL RML16AI) i Mix 
Out 1-8/9-16 (SL RM32AI) dostępnych z tyłu mikse-
rów. Nasza praca przebiega szybko i bezproblemowo. 
Nie musimy zgadywać, na którym kanale znajduje 
się sygnał z danego wejścia lub który miks aux jest 
na wyjściu – wszystko zawsze działa tak samo. Aux 
mix 1 skierowany jest do wyjścia Mix Out 1, Aux 2 do  
Mix Out 2 i tak dalej. Na panelu przyłączy znajdzie-
my również parę wyjść głównych XLR z regulowanym 
poziomem wyjściowym, wyjście główne Mono/center 
(również z potencjometrem głośności) służące do na-
pędzania toru subbasowego, stereofoniczne wejście 
Tape in (RCA), gniazdo słuchawkowe oraz port USB 
do wszelkich aktualizacji mikroprogramowania stołu 
i ustanowienia połączenia bezprzewodowego. Po-
trzebny nam sygnał z głównego toru stereo w postaci 
cyfrowej? Nie ma problemu! Miksery serii RML AI są 
wyposażone w kartę cyfrową z wyjściem koncentrycz-
nym S/PDIF . Całość uzupełnia rząd 32 (16) diod wska-
zujących obecność sygnału, jego przesterowanie bądź 
załączenie napięcia fantomowego +48 V do mikrofo-
nów pojemnościowych.

Procesory sygnałów Fat Channel
Miksery StudioLive RML AI zapewniają więcej mocy 
DSP niż inne urządzenia w tej klasie. Do dyspozycji ma-
my pełną moc przetwarzania przez cały czas bez żad-
nych kompromisów. Dobrze znana z poprzednich kon-
strukcji producenta sekcja Fat Channel zawiera kom-
presor, limiter, expander/gate, filtr górnoprzepustowy 
na każdym kanale oraz korektor parametryczny na 
każdym kanale i torze. Znajdziemy również bibliotekę 
profesjonalnych i przydatnych presetów. Komfort pra-
cy zapewnia możliwość zapisywania i przywoływania 
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program Capture, który interfejsem 
i obsługą przypomina standardowe 
cyfrowe rejestratory w postaci twar-
dych dysków, został stworzony do 
łatwej i bezproblemowej rejestra-
cji koncertów. Nagrywanie odbywa 
się z jakością do 96 kHz. Co więcej, 
sceny miksera razem z nagraniami 
na żywo w Capture bez problemu 
otworzymy w Studio One 3 i do-
konamy dalszej edycji. To również 
jedyny program w swojej klasie ofe-
rujący funkcję wirtualnej próby, do 
której możemy użyć nagrań z po-
przednich prób i koncertów, by prze-
prowadzić kompletny test systemu 
w każdej sali jeszcze przed przy-
byciem zespołu! Ścisła integracja  
z zestawem darmowego i użytecz-
nego oprogramowania przynosi  
korzyści w postaci jeszcze łatwiej-
szego i dającego więcej radości mik-
sowania i nagrywania. 

Systemy sieciowe
Na pokładzie mikserów do dyspo-
zycji mamy kartę sieciową AVB. 
Możemy wykorzystać ją, aby połą-
czyć mikser serii RML AI z główną 
konsoletą StudioLive serii AI (FOH) 
i używać miksera w racku do kon-
troli odsłuchów oraz jako typowy 
stage box, oszczędzając sobie przy 
okazji masy długich przewodów. 
Dzięki protokołowi AVB możemy 
również przesyłać dźwięki w obie 
strony z konsolety i kontrolera 
DAW StudioLive CS18AI. Konsoleta 
CS18AI umożliwia pełne sprzętowe 
sterowanie wszystkimi funkcja-
mi miksera RML AI. Podobnie jak 
w przypadku klasycznych stołów 
SL AI, dysponując CS18AI i mikse-
rem nowej serii, możemy zostawić 
wejścia i wyjścia miksera w racku 
na scenie i miksować kilkadzie-
siąt metrów dalej, łącząc się lek-
kim kablem Ethernet, co eliminuje 
używanie osobnego stage boxa. 
Co więcej, obok opcji miksowania 
z użyciem czułych na dotyk zmo-
toryzowanych suwaków w CS18AI, 
stanowiący centrum miksu Stu-
dioLive RML możemy zintegrować  
z iPadem lub dużym wyświetla-
czem dotykowym Windows.

Elastyczności konfiguracji sprzy-
ja umieszczona z tyłu i dostępna 
jako opcja karta sieciowa DANTE. 

Powiększ wymiary, gdy zajdzie 
potrzeba
Miksery nowej serii umożliwiają 
stworzenie wielkoformatowej kon-
solety przy niedużym budżecie. 
Możemy połączyć dwa miksery 
StudioLive RML16AI albo RML32AI 
i RML16AI przez AVB, aby stwo-
rzyć maksymalnie 64-kanałowy 
system. Możemy zamontować je 
razem w szafie rackowej, ustawić 
po obu stronach sceny lub jeden na 
scenie, a drugi z przodu. Wszystkie 
64 kanały zarejestrujemy za pomo-
cą wspomnianego programu Captu-
re, a kontrola wszystkich kanałów 
odbywa się w jednym oknie aplika-
cji UC Surface. Możemy również na-
grywać kanały w trybie 86x66 przez 
FireWire w programie DAW, takim 
jak Studio One 3. System może ro-
snąć razem z naszymi potrzebami  
i budżetem. >>
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program Capture, który interfejsem 
i obsługą przypomina standardowe 
cyfrowe rejestratory w postaci twar-
dych dysków, został stworzony do 
łatwej i bezproblemowej rejestra-
cji koncertów. Nagrywanie odbywa 
się z jakością do 96 kHz. Co więcej, 
sceny miksera razem z nagraniami 
na żywo w Capture bez problemu 
otworzymy w Studio One 3 i do-
konamy dalszej edycji. To również 
jedyny program w swojej klasie ofe-
rujący funkcję wirtualnej próby, do 
której możemy użyć nagrań z po-
przednich prób i koncertów, by prze-
prowadzić kompletny test systemu 
w każdej sali jeszcze przed przy-
byciem zespołu! Ścisła integracja  
z zestawem darmowego i użytecz-
nego oprogramowania przynosi  
korzyści w postaci jeszcze łatwiej-
szego i dającego więcej radości mik-
sowania i nagrywania. 

Systemy sieciowe
Na pokładzie mikserów do dyspo-
zycji mamy kartę sieciową AVB. 
Możemy wykorzystać ją, aby połą-
czyć mikser serii RML AI z główną 
konsoletą StudioLive serii AI (FOH) 
i używać miksera w racku do kon-
troli odsłuchów oraz jako typowy 
stage box, oszczędzając sobie przy 
okazji masy długich przewodów. 
Dzięki protokołowi AVB możemy 
również przesyłać dźwięki w obie 
strony z konsolety i kontrolera 
DAW StudioLive CS18AI. Konsoleta 
CS18AI umożliwia pełne sprzętowe 
sterowanie wszystkimi funkcja-
mi miksera RML AI. Podobnie jak 
w przypadku klasycznych stołów 
SL AI, dysponując CS18AI i mikse-
rem nowej serii, możemy zostawić 
wejścia i wyjścia miksera w racku 
na scenie i miksować kilkadzie-
siąt metrów dalej, łącząc się lek-
kim kablem Ethernet, co eliminuje 
używanie osobnego stage boxa. 
Co więcej, obok opcji miksowania 
z użyciem czułych na dotyk zmo-
toryzowanych suwaków w CS18AI, 
stanowiący centrum miksu Stu-
dioLive RML możemy zintegrować  
z iPadem lub dużym wyświetla-
czem dotykowym Windows.

Elastyczności konfiguracji sprzy-
ja umieszczona z tyłu i dostępna 
jako opcja karta sieciowa DANTE. 

Powiększ wymiary, gdy zajdzie 
potrzeba
Miksery nowej serii umożliwiają 
stworzenie wielkoformatowej kon-
solety przy niedużym budżecie. 
Możemy połączyć dwa miksery 
StudioLive RML16AI albo RML32AI 
i RML16AI przez AVB, aby stwo-
rzyć maksymalnie 64-kanałowy 
system. Możemy zamontować je 
razem w szafie rackowej, ustawić 
po obu stronach sceny lub jeden na 
scenie, a drugi z przodu. Wszystkie 
64 kanały zarejestrujemy za pomo-
cą wspomnianego programu Captu-
re, a kontrola wszystkich kanałów 
odbywa się w jednym oknie aplika-
cji UC Surface. Możemy również na-
grywać kanały w trybie 86x66 przez 
FireWire w programie DAW, takim 
jak Studio One 3. System może ro-
snąć razem z naszymi potrzebami  
i budżetem. >>
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StudioLive RML16AI
Przedwzmacniacz mikrofonowy    

Rodzaj wejścia: 8 blokowanych gniazd XLR, symetryczne; 8 blokowanych wejść 
combo: mikrofon XLR – linia ¼” TRS

Pasmo przenoszenia: wyjście Direct (unity gain): 20 Hz–40 kHz, ±0,5 dBu
Pasmo przenoszenia: wyjście Main (unity gain): 20 Hz–20 kHz, ±0,5 dBu

Impedancja wejściowa: 1 kΩ
Zniekształcenia THD – wyjście Main (1 kHz przy unity gain): 0,005%, +4 dBu, 

20 Hz–20 kHz, unity gain, nieważone.
Odstęp sygnał/szum – wyjście Main (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, unity gain, 

A-ważone): 94 dB
Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (1 kHz, unity gain): 65 dB

Zakres regulacji wzmocnienia Gain (±1 dB): od 0 dB do +65 dB
Maksymalny poziom wejściowy (unity gain): +12 dBu

Zasilanie fantomowe (±2 VDC): 48 VDC, włączane dla kanału
Wejścia liniowe     

Rodzaj: gniazdo ¼” TRS (przez Combo), symetryczne
Maksymalny poziom wejściowy (min. wzm., 1 kHz@0,5% THD+N): 

+18 dBu, ±0,5 dB
Pasmo przenoszenia (A–D): 20 Hz–20 kHz, ±0,2 dB

Zakres dynamiki (min. wzm., A-ważone): >114 dB
Zakres dynamiki (śr. wzm., nieważone): >105 dB

THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-ważone): <0,005%
Impedancja wejściowa: 10 kΩ

Wejścia Tape     
Rodzaj: gniazda RCA, niesymetryczne (para stereo)

Maksymalny poziom wejściowy: +12 dBu
Wyjścia Main 

Rodzaj: wtyki XLR, symetryczne
Znamionowy poziom wyjściowy: +24 dBu

Impedancja wyjściowa: 100 Ω
Wyjścia Mix    

Rodzaj: wtyki XLR, symetryczne
Znamionowy poziom wyjściowy: +24 dBu

Impedancja wyjściowa: 100 Ω
Wyjście słuchawkowe    

Rodzaj: gniazdo ¼” TRS, aktywne stereo
Maksymalny poziom wyjściowy: 100 mW/kanał przy obciążeniu 60 Ω

Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz (± 0,5 dB)
THD+N: 0,01%, 1 kHz, maks. wzm., 20 Hz BW, nieważone

Odstęp sygnał szum (S/N Ratio): 96 dB, 1 kHz, maks. wzm., 20 Hz BW, nieważone
Przesłuchy systemu    

Z wejścia do wyjścia: -90 dB (Ref = +4 dBu, 1 kHz, nieważone)
Dla sąsiadujących kanałów: -87 dB (Ref = +4 dBu, 1 kHz, nieważone)

 Noise Gate / Expander
Zakres regulacji progu (Threshold): -84  dB–0 dB

Czas ataku: 0,02 s - 500 ms / 0,5 ms
Czas zwolnienia (Release): 0,05 s - 2 s

Regulacja Expandera (Attenuation): 2:1 (stały)
Regulacja bramki Noise Gate (Attenuation): -84–0 dB

Filtr: 2. rzędu; Q=0,7
Ustawienia Key Listen: Wył., 40 Hz–16 kHz

Kompresor
Zakres regulacji (Threshold): -56 dB–0 dB

Regulacja Ratio: 1:1–14:1
Czas ataku: 0,2 ms–150 ms

Czas zwolnienia (Release): 40 ms–1000 ms
Czasy Auto Attack i Release: Attack = 10 ms, Release = 150 ms

Typy nachylenia: twarde i miękkie kolano
Limiter

Próg działania (Threshold): -56 dB–0 dB / -28 dBFS
Ustawienie Ratio: ∞:1

Czas ataku: 20 ms
Czas podtrzymania: 10 ms

Czas zwolnienia (Release): 20 ms
Korektor parametryczny

Rodzaj: filtr półkowy 2. rzędu
Pasmo Low (Lowpass lub Bandpass): 36–465 Hz, ±15 dB

Pasmo Low Mid (Bandpass): 90 Hz–1,2 kHz, ±15 dB
Pasmo High Mid (Bandpass): 380 Hz–5 kHz, ±15 dB

Pasmo High (Highpass lub Bandpass): 1,4 kHz–18 kHz, ±15 dB
Q (przestrajane dla każdego pasma): 0,1–4 / Low Q= 0,55, Hi Q=2,0

Korektor graficzny
31-pasmowy, z regulacją 1/3-oktawy: częstotliwości (Hz): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1k, 1,3k, 1,6k, 2k, 2,5k, 3,2k, 4k, 5k, 

6,4k, 8k, 10k, 13k, 16k, 20k. Stałe ustawienie szerokości Q dla każdego pasma.
Podbicie/Tłumienie:  ±15 dB

Sekcja cyfrowa
Dynamika konwersji analog-cyfra A-C: 118 dB (A-ważone, 48 kHz)
Dynamika konwersji cyfra-analog A-C: 118 dB (A-ważone, 48 kHz)

FireWire: S800, 800 Mb/s
Wyjście S/PDIF: gniazdo RCA

Przetwarzanie wewnętrzne: 32-bity, zmiennoprzecinkowe
Częstotliwości próbkowania: 44,1, 48, 88,2, 96 kHz

Rozdzielczość bitowa A/C/A: 24
Poziom referencyjny dla 0 dBFS: +18 dBu

Zegar
Rodzaj: JetPLL™

Jitter: <20 ps RMS (20 Hz–20 kHz)
Poziom tłumienia jittera: >60 dB (1 ns wejście, 1 ps wyjście)

Zasilanie/warunki
Złącze: IEC

Poziom napięcia: 90–240 VAC
Wymagana moc stała: 200 W

Zalecana temperatura otoczenia: 0°–40° C
Wymiary i waga

Wysokość: 13,34 cm
Szerokość: 48,26 cm
Głębokość: 26,67 cm

Waga: 8,62 kg

StudioLive RML32AI
Przedwzmacniacz mikrofonowy    
Rodzaj wejścia: 24 blokowanych gniazd XLR, symetryczne; 8 blokowanych wejść 
combo: mikrofonowe XLR – linia ¼” TRS
Pasmo przenoszenia: wyjście Direct (unity gain): 20 Hz–40 kHz, ±0,5 dBu
Pasmo przenoszenia: wyjście Main (unity gain): 20 Hz–20 kHz, ±0,5 dBu
Impedancja wejściowa: 1 kΩ
Zniekształcenia THD – wyjście Main (1 kHz przy unity gain): 0,005%, +4 dBu, 
20 Hz–20 kHz, unity gain, nieważone
Odstęp sygnał/szum – wyjście Main (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, unity gain, 
A-ważone): 94 dB
Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (1 kHz, unity gain): 65 dB
Zakres regulacji wzmocnienia Gain (±1 dB): od 0 dB do +65 dB
Maksymalny poziom wejściowy (unity gain): +12 dBu
Zasilanie fantomowe (±2 VDC):  48 VDC, włączane dla kanału
Wejścia liniowe     
Rodzaj: gniazdo ¼” TRS (przez Combo), symetryczne
Maksymalny poziom wejściowy (min. wzm., 1 kHz@0,5% THD+N): 
+ 18 dBu, ±0,5 dB
Pasmo przenoszenia (A–D): 20 Hz–20 kHz, ±0,2 dB
Zakres dynamiki (min. wzm., A-ważone): >114 dB
Zakres dynamiki (śr. wzm., nieważone): >105 dB
THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-ważone): <0,005%
Impedancja wejściowa: 10 kΩ
Wejścia Tape
Rodzaj: gniazda RCA, niesymetryczne (para stereo)
Maksymalny poziom wejściowy: +12 dBu
Wyjścia Main 
Rodzaj: wtyki XLR, symetryczne
Znamionowy poziom wyjściowy: +24 dBu
Impedancja wyjściowa: 100 Ω
Wyjścia Mix
Rodzaj: wtyki XLR, symetryczne
Znamionowy poziom wyjściowy: +24 dBu
Impedancja wyjściowa: 100 Ω
Wyjście słuchawkowe    
Rodzaj: gniazdo ¼” TRS, aktywne stereo
Maksymalny poziom wyjściowy: 100 mW/kanał przy obciążeniu 60 Ω
Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz (± 0,5 dB)
THD+N: 0,01%, 1 kHz, maks. wzm., 20 Hz BW, nieważne
Odstęp sygnał szum (S/N Ratio): 96 dB, 1 kHz, maks. wzm., 20 Hz BW, nieważone
Przesłuchy systemu
Z wejścia do wyjścia: -90 dB (Ref = +4 dBu, 1 kHz, nieważone)
Dla sąsiadujących kanałów: -87 dB (Ref = +4 dBu, 1 kHz, nieważone)
Noise Gate / Expander
Zakres regulacji progu (Threshold): -84  dB–0 dB
Czas ataku: 0,02 s – 500 ms / 0,5 ms
Czas zwolnienia (Release): 0,05 s – 2 s
Regulacja Expandera (Attenuation): 2:1 (stały)
Regulacja bramki Noise Gate (Attenuation): -84–0 dB
Filtr: 2. rzędu; Q=0,7
Ustawienia Key Listen: Wył., 40 Hz–16 kHz
Kompresor
Zakres regulacji (Threshold): -56 dB–0 dB
Regulacja Ratio: 1:1–14:1
Czas ataku: 0,2 ms–150 ms
Czas zwolnienia (Release): 40 ms–1000 ms
Czasy Auto Attack i Release: Attack = 10 ms, Release = 150 ms
Typy nachylenia: twarde i miękkie kolano
Limiter
Próg działania (Threshold): -56 dB–0 dB / -28 dBFS
Ustawienie Ratio: ∞:1
Czas ataku: 20 ms
Czas podtrzymania: 10 ms
Czas zwolnienia (Release): 20 ms
Korektor parametryczny
Rodzaj: filtr półkowy 2. rzędu
Pasmo Low (Lowpass lub Bandpass): 36–465 Hz, ±15 dB
Pasmo Low Mid (Bandpass): 90 Hz–1,2 kHz, ±15 dB
Pasmo High Mid (Bandpass): 380 Hz–5 kHz, ±15 dB
Pasmo High (Highpass lub Bandpass): 1,4 kHz–18 kHz, ±15 dB
Q (przestrajane dla każdego pasma): 0,1–4 / Low Q= 0,55, Hi Q=2,0
Korektor graficzny
31-pasmowy, z regulacją 1/3-oktawy: Częstotliwości (Hz): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1k, 1,3k, 1,6k, 2k, 2,5k, 3,2k, 4k, 5k, 
6,4k, 8k, 10k, 13k, 16k, 20k. Stałe ustawienie szerokości Q dla każdego pasma.
Podbicie/Tłumienie: ±15 dB
Sekcja cyfrowa
Dynamika konwersji analog-cyfra A-C: 118 dB (A-ważone, 48 kHz)
Dynamika konwersji cyfra-analog A-C: 118 dB (A-ważone, 48 kHz)
FireWire: S800, 800 Mb/s
Wyjście S/PDIF: gniazdo RCA
Przetwarzanie wewnętrzne: 32-bity, zmiennoprzecinkowe
Częstotliwości próbkowania: 44,1, 48, 88,2, 96 kHz
Rozdzielczość bitowa A/C/A: 24
Poziom referencyjny dla 0 dBFS: +18 dBu
Zegar
Rodzaj: JetPLL™
Jitter: <20 ps RMS (20 Hz–20 kHz)
Poziom tłumienia jittera: >60 dB (1 ns wejście, 1 ps wyjście)
Zasilanie/warunki
Złącze: IEC
Poziom napięcia: 90–240 VAC
Wymagana moc stała: 200 W
Zalecana temperatura otoczenia: 0°–40° C
Wymiary i waga
Wysokość: 17,78 cm
Szerokość: 48,26 cm
Głębokość: 26,67 cm
Waga: 9,5 kg

nadaj ton

Możemy ją wykorzystać do nagry-
wania wielośladowego, wysyłając  
i odbierając dźwięki w sieci, a także 
połączyć się z setkami produktów 
wspierających DANTE – komputera-
mi Mac i PC z oprogramowaniem Au-
dinate Dante Virtual Soundcard oraz 
kolumnami głośnikowymi PreSonus 
StudioLive AI wyposażonymi w kartę 
PreSonus SL-Dante-SPK.

Warto zaznaczyć, że obsłu-
ga funkcji sieciowych w mikse-
rach serii RML jest bardzo prosta. 
Urządzenia w sieci łączymy lekkim 
kablem Ethernet CAT5e lub CAT6. 
Nie musimy przy tym tworzyć ad-
resów IP i wpisywać danych maski 
podsieci, ani nawet wiedzieć, co to 
jest… 

Ponieważ w przedsięwzięciach 
korporacyjnych, edukacyjnych oraz 
rządowych wymogiem są sieci zabez-
pieczane firewallem, nie zapominano 
również o rozwiązaniach eksperckich. 
Sieć szkieletowa wykorzystywana 
przez technologię PreSonus AI jest 
zarejestrowana w IANA (organizacja 
Internet Assigned Numbers Autho-
rity). Wystarczy, że otworzymy port 
47809, aby przez AI kontrolować 
przepływ danych w sieci. Jednak nie 
musimy tworzyć adresów IP. Jeżeli 
chcemy, możemy ręcznie przypisać 
statyczne adresy IP. 

Wszechstronne i wygodne
Miksery PreSonus  StudioLive RML 
AI to uniwersalne i wszechstronne 
urządzenia, które świetnie spraw-
dzą się na żywo i w studiu nagrań, 
w kościołach, szkołach, studiach 
nadawczych, salach koncertowych, 
a także w trasie jako część zestawu 
nagłośnieniowego. Doskonale zinte-
growane z najnowszym oprogramo-
waniem mają pokładowy interfejs 
do nagrywania wielościeżkowego, 
zaawansowane funkcje sieciowe 
AVB lub DANTE i wiele opcji stero-
wania. Możliwość kaskadowego łą-
czenia stołów zapewnia pracę przy 
większych projektach. Co istotne, 
są łatwe w obsłudze, więc możemy 
skupić się na miksowaniu, poświę-
cając znacznie mniej uwagi kwe-
stiom technicznym.

Patryk Korzonkowski
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StudioLive RML16AI
Przedwzmacniacz mikrofonowy    

Rodzaj wejścia: 8 blokowanych gniazd XLR, symetryczne; 8 blokowanych wejść 
combo: mikrofon XLR – linia ¼” TRS

Pasmo przenoszenia: wyjście Direct (unity gain): 20 Hz–40 kHz, ±0,5 dBu
Pasmo przenoszenia: wyjście Main (unity gain): 20 Hz–20 kHz, ±0,5 dBu

Impedancja wejściowa: 1 kΩ
Zniekształcenia THD – wyjście Main (1 kHz przy unity gain): 0,005%, +4 dBu, 

20 Hz–20 kHz, unity gain, nieważone.
Odstęp sygnał/szum – wyjście Main (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, unity gain, 

A-ważone): 94 dB
Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (1 kHz, unity gain): 65 dB

Zakres regulacji wzmocnienia Gain (±1 dB): od 0 dB do +65 dB
Maksymalny poziom wejściowy (unity gain): +12 dBu

Zasilanie fantomowe (±2 VDC): 48 VDC, włączane dla kanału
Wejścia liniowe     

Rodzaj: gniazdo ¼” TRS (przez Combo), symetryczne
Maksymalny poziom wejściowy (min. wzm., 1 kHz@0,5% THD+N): 

+18 dBu, ±0,5 dB
Pasmo przenoszenia (A–D): 20 Hz–20 kHz, ±0,2 dB

Zakres dynamiki (min. wzm., A-ważone): >114 dB
Zakres dynamiki (śr. wzm., nieważone): >105 dB

THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-ważone): <0,005%
Impedancja wejściowa: 10 kΩ

Wejścia Tape     
Rodzaj: gniazda RCA, niesymetryczne (para stereo)

Maksymalny poziom wejściowy: +12 dBu
Wyjścia Main 

Rodzaj: wtyki XLR, symetryczne
Znamionowy poziom wyjściowy: +24 dBu

Impedancja wyjściowa: 100 Ω
Wyjścia Mix    

Rodzaj: wtyki XLR, symetryczne
Znamionowy poziom wyjściowy: +24 dBu

Impedancja wyjściowa: 100 Ω
Wyjście słuchawkowe    

Rodzaj: gniazdo ¼” TRS, aktywne stereo
Maksymalny poziom wyjściowy: 100 mW/kanał przy obciążeniu 60 Ω

Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz (± 0,5 dB)
THD+N: 0,01%, 1 kHz, maks. wzm., 20 Hz BW, nieważone

Odstęp sygnał szum (S/N Ratio): 96 dB, 1 kHz, maks. wzm., 20 Hz BW, nieważone
Przesłuchy systemu    

Z wejścia do wyjścia: -90 dB (Ref = +4 dBu, 1 kHz, nieważone)
Dla sąsiadujących kanałów: -87 dB (Ref = +4 dBu, 1 kHz, nieważone)

 Noise Gate / Expander
Zakres regulacji progu (Threshold): -84  dB–0 dB

Czas ataku: 0,02 s - 500 ms / 0,5 ms
Czas zwolnienia (Release): 0,05 s - 2 s

Regulacja Expandera (Attenuation): 2:1 (stały)
Regulacja bramki Noise Gate (Attenuation): -84–0 dB

Filtr: 2. rzędu; Q=0,7
Ustawienia Key Listen: Wył., 40 Hz–16 kHz

Kompresor
Zakres regulacji (Threshold): -56 dB–0 dB

Regulacja Ratio: 1:1–14:1
Czas ataku: 0,2 ms–150 ms

Czas zwolnienia (Release): 40 ms–1000 ms
Czasy Auto Attack i Release: Attack = 10 ms, Release = 150 ms

Typy nachylenia: twarde i miękkie kolano
Limiter

Próg działania (Threshold): -56 dB–0 dB / -28 dBFS
Ustawienie Ratio: ∞:1

Czas ataku: 20 ms
Czas podtrzymania: 10 ms

Czas zwolnienia (Release): 20 ms
Korektor parametryczny

Rodzaj: filtr półkowy 2. rzędu
Pasmo Low (Lowpass lub Bandpass): 36–465 Hz, ±15 dB

Pasmo Low Mid (Bandpass): 90 Hz–1,2 kHz, ±15 dB
Pasmo High Mid (Bandpass): 380 Hz–5 kHz, ±15 dB

Pasmo High (Highpass lub Bandpass): 1,4 kHz–18 kHz, ±15 dB
Q (przestrajane dla każdego pasma): 0,1–4 / Low Q= 0,55, Hi Q=2,0

Korektor graficzny
31-pasmowy, z regulacją 1/3-oktawy: częstotliwości (Hz): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1k, 1,3k, 1,6k, 2k, 2,5k, 3,2k, 4k, 5k, 

6,4k, 8k, 10k, 13k, 16k, 20k. Stałe ustawienie szerokości Q dla każdego pasma.
Podbicie/Tłumienie:  ±15 dB

Sekcja cyfrowa
Dynamika konwersji analog-cyfra A-C: 118 dB (A-ważone, 48 kHz)
Dynamika konwersji cyfra-analog A-C: 118 dB (A-ważone, 48 kHz)

FireWire: S800, 800 Mb/s
Wyjście S/PDIF: gniazdo RCA

Przetwarzanie wewnętrzne: 32-bity, zmiennoprzecinkowe
Częstotliwości próbkowania: 44,1, 48, 88,2, 96 kHz

Rozdzielczość bitowa A/C/A: 24
Poziom referencyjny dla 0 dBFS: +18 dBu

Zegar
Rodzaj: JetPLL™

Jitter: <20 ps RMS (20 Hz–20 kHz)
Poziom tłumienia jittera: >60 dB (1 ns wejście, 1 ps wyjście)

Zasilanie/warunki
Złącze: IEC

Poziom napięcia: 90–240 VAC
Wymagana moc stała: 200 W

Zalecana temperatura otoczenia: 0°–40° C
Wymiary i waga

Wysokość: 13,34 cm
Szerokość: 48,26 cm
Głębokość: 26,67 cm

Waga: 8,62 kg

StudioLive RML32AI
Przedwzmacniacz mikrofonowy    
Rodzaj wejścia: 24 blokowanych gniazd XLR, symetryczne; 8 blokowanych wejść 
combo: mikrofonowe XLR – linia ¼” TRS
Pasmo przenoszenia: wyjście Direct (unity gain): 20 Hz–40 kHz, ±0,5 dBu
Pasmo przenoszenia: wyjście Main (unity gain): 20 Hz–20 kHz, ±0,5 dBu
Impedancja wejściowa: 1 kΩ
Zniekształcenia THD – wyjście Main (1 kHz przy unity gain): 0,005%, +4 dBu, 
20 Hz–20 kHz, unity gain, nieważone
Odstęp sygnał/szum – wyjście Main (Ref = +4 dB, 20 kHz BW, unity gain, 
A-ważone): 94 dB
Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego (1 kHz, unity gain): 65 dB
Zakres regulacji wzmocnienia Gain (±1 dB): od 0 dB do +65 dB
Maksymalny poziom wejściowy (unity gain): +12 dBu
Zasilanie fantomowe (±2 VDC):  48 VDC, włączane dla kanału
Wejścia liniowe     
Rodzaj: gniazdo ¼” TRS (przez Combo), symetryczne
Maksymalny poziom wejściowy (min. wzm., 1 kHz@0,5% THD+N): 
+ 18 dBu, ±0,5 dB
Pasmo przenoszenia (A–D): 20 Hz–20 kHz, ±0,2 dB
Zakres dynamiki (min. wzm., A-ważone): >114 dB
Zakres dynamiki (śr. wzm., nieważone): >105 dB
THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-ważone): <0,005%
Impedancja wejściowa: 10 kΩ
Wejścia Tape
Rodzaj: gniazda RCA, niesymetryczne (para stereo)
Maksymalny poziom wejściowy: +12 dBu
Wyjścia Main 
Rodzaj: wtyki XLR, symetryczne
Znamionowy poziom wyjściowy: +24 dBu
Impedancja wyjściowa: 100 Ω
Wyjścia Mix
Rodzaj: wtyki XLR, symetryczne
Znamionowy poziom wyjściowy: +24 dBu
Impedancja wyjściowa: 100 Ω
Wyjście słuchawkowe    
Rodzaj: gniazdo ¼” TRS, aktywne stereo
Maksymalny poziom wyjściowy: 100 mW/kanał przy obciążeniu 60 Ω
Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz (± 0,5 dB)
THD+N: 0,01%, 1 kHz, maks. wzm., 20 Hz BW, nieważne
Odstęp sygnał szum (S/N Ratio): 96 dB, 1 kHz, maks. wzm., 20 Hz BW, nieważone
Przesłuchy systemu
Z wejścia do wyjścia: -90 dB (Ref = +4 dBu, 1 kHz, nieważone)
Dla sąsiadujących kanałów: -87 dB (Ref = +4 dBu, 1 kHz, nieważone)
Noise Gate / Expander
Zakres regulacji progu (Threshold): -84  dB–0 dB
Czas ataku: 0,02 s – 500 ms / 0,5 ms
Czas zwolnienia (Release): 0,05 s – 2 s
Regulacja Expandera (Attenuation): 2:1 (stały)
Regulacja bramki Noise Gate (Attenuation): -84–0 dB
Filtr: 2. rzędu; Q=0,7
Ustawienia Key Listen: Wył., 40 Hz–16 kHz
Kompresor
Zakres regulacji (Threshold): -56 dB–0 dB
Regulacja Ratio: 1:1–14:1
Czas ataku: 0,2 ms–150 ms
Czas zwolnienia (Release): 40 ms–1000 ms
Czasy Auto Attack i Release: Attack = 10 ms, Release = 150 ms
Typy nachylenia: twarde i miękkie kolano
Limiter
Próg działania (Threshold): -56 dB–0 dB / -28 dBFS
Ustawienie Ratio: ∞:1
Czas ataku: 20 ms
Czas podtrzymania: 10 ms
Czas zwolnienia (Release): 20 ms
Korektor parametryczny
Rodzaj: filtr półkowy 2. rzędu
Pasmo Low (Lowpass lub Bandpass): 36–465 Hz, ±15 dB
Pasmo Low Mid (Bandpass): 90 Hz–1,2 kHz, ±15 dB
Pasmo High Mid (Bandpass): 380 Hz–5 kHz, ±15 dB
Pasmo High (Highpass lub Bandpass): 1,4 kHz–18 kHz, ±15 dB
Q (przestrajane dla każdego pasma): 0,1–4 / Low Q= 0,55, Hi Q=2,0
Korektor graficzny
31-pasmowy, z regulacją 1/3-oktawy: Częstotliwości (Hz): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1k, 1,3k, 1,6k, 2k, 2,5k, 3,2k, 4k, 5k, 
6,4k, 8k, 10k, 13k, 16k, 20k. Stałe ustawienie szerokości Q dla każdego pasma.
Podbicie/Tłumienie: ±15 dB
Sekcja cyfrowa
Dynamika konwersji analog-cyfra A-C: 118 dB (A-ważone, 48 kHz)
Dynamika konwersji cyfra-analog A-C: 118 dB (A-ważone, 48 kHz)
FireWire: S800, 800 Mb/s
Wyjście S/PDIF: gniazdo RCA
Przetwarzanie wewnętrzne: 32-bity, zmiennoprzecinkowe
Częstotliwości próbkowania: 44,1, 48, 88,2, 96 kHz
Rozdzielczość bitowa A/C/A: 24
Poziom referencyjny dla 0 dBFS: +18 dBu
Zegar
Rodzaj: JetPLL™
Jitter: <20 ps RMS (20 Hz–20 kHz)
Poziom tłumienia jittera: >60 dB (1 ns wejście, 1 ps wyjście)
Zasilanie/warunki
Złącze: IEC
Poziom napięcia: 90–240 VAC
Wymagana moc stała: 200 W
Zalecana temperatura otoczenia: 0°–40° C
Wymiary i waga
Wysokość: 17,78 cm
Szerokość: 48,26 cm
Głębokość: 26,67 cm
Waga: 9,5 kg

nadaj ton

Możemy ją wykorzystać do nagry-
wania wielośladowego, wysyłając  
i odbierając dźwięki w sieci, a także 
połączyć się z setkami produktów 
wspierających DANTE – komputera-
mi Mac i PC z oprogramowaniem Au-
dinate Dante Virtual Soundcard oraz 
kolumnami głośnikowymi PreSonus 
StudioLive AI wyposażonymi w kartę 
PreSonus SL-Dante-SPK.

Warto zaznaczyć, że obsłu-
ga funkcji sieciowych w mikse-
rach serii RML jest bardzo prosta. 
Urządzenia w sieci łączymy lekkim 
kablem Ethernet CAT5e lub CAT6. 
Nie musimy przy tym tworzyć ad-
resów IP i wpisywać danych maski 
podsieci, ani nawet wiedzieć, co to 
jest… 

Ponieważ w przedsięwzięciach 
korporacyjnych, edukacyjnych oraz 
rządowych wymogiem są sieci zabez-
pieczane firewallem, nie zapominano 
również o rozwiązaniach eksperckich. 
Sieć szkieletowa wykorzystywana 
przez technologię PreSonus AI jest 
zarejestrowana w IANA (organizacja 
Internet Assigned Numbers Autho-
rity). Wystarczy, że otworzymy port 
47809, aby przez AI kontrolować 
przepływ danych w sieci. Jednak nie 
musimy tworzyć adresów IP. Jeżeli 
chcemy, możemy ręcznie przypisać 
statyczne adresy IP. 

Wszechstronne i wygodne
Miksery PreSonus  StudioLive RML 
AI to uniwersalne i wszechstronne 
urządzenia, które świetnie spraw-
dzą się na żywo i w studiu nagrań, 
w kościołach, szkołach, studiach 
nadawczych, salach koncertowych, 
a także w trasie jako część zestawu 
nagłośnieniowego. Doskonale zinte-
growane z najnowszym oprogramo-
waniem mają pokładowy interfejs 
do nagrywania wielościeżkowego, 
zaawansowane funkcje sieciowe 
AVB lub DANTE i wiele opcji stero-
wania. Możliwość kaskadowego łą-
czenia stołów zapewnia pracę przy 
większych projektach. Co istotne, 
są łatwe w obsłudze, więc możemy 
skupić się na miksowaniu, poświę-
cając znacznie mniej uwagi kwe-
stiom technicznym.

Patryk Korzonkowski
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Nagłośnienie dla nomadów
Częstym zmartwieniem muzyków grających w plenerze jest nagłośnienie.  

Na przykładzie nowości Laneya wskazujemy pożądane cechy takiego rozwiązania 

Z pewnością należy rozglądać się za czymś nie za dużym, 
nie za małym i na pewno nie za ciężkim. Poza tym nagło-
śnienie powinno mieć własne zasilanie i możliwość pod-
łączenia jak największej liczby instrumentów, wokali oraz 
innego nagłośnienia.

Bardzo zbliżona do tego opisu jest jesienna nowość 
marki Laney: przenośny głośnik PA Audiohub Freestyle 
4x4 zasilany bateriami. To właściwie multiinstrumental-
ne combo. Niewątpliwą zaletę tej konstrukcji stanowi wa-
ga: zaledwie 6,5 kg. AH4x4 można zabrać ze sobą wszę-
dzie. Nawet filigranowa gitarzystka nie powinna mieć 
problemu z jego przeniesieniem, ponieważ do zestawu 
jest dołączona dedykowana torba, którą wygodnie wie-
sza się na ramieniu. Combo wyposażono w cztery głośniki 
niskotonowe i jeden wysokotonowy, zapewniające kry-
stalicznie czysty dźwięk. Audytorium, które jest w stanie  

Laney Audiohub Freestyle 4x4 przejdź na odbiór

Cechy AH4x4
  Wejście Aux (mini-jack)
  Efekty: wysokej jakości cyfrowe Reverb, Echo
  Korekcja: presety EQ flat, bass, loud i vocal
  Wejścia: 2x jack/XLR, 2x wejście jack, Aux In, obsługa Bluetooth.
  W pełni przenośny: tak
  Działanie na bateriach: 8x AA lub 3x bateria litowo-jonowa
  24 godziny ciągłej pracy na bateriach. Wydajność dla publiczności do 80 osób
  Woofery 4x4” i głośnik wysokotonowy
  Funkcja zapobiegania powstawaniu sprzężeń zwrotnych: Anti Feedback oraz gniazda Link In/Out Sockets
  Montaż na statywie typu Plug & Play: nie wymaga żadnej konfiguracji
  Wymiary (wys. x szer. x gł. mm): 540x175x175
  Waga: 6,5 kg

odebrać to niezwykle selektywne pasmo, przez inżynierów  
Laney zostało określone na 80 osób. Do dyspozycji mamy 
2 wejścia jack/XLR, 2 wejścia jack, wejście AUX, Bluetooth. 
To wszystko sprawia, że nasze instrumentarium może być 
naprawdę bardzo rozbudowane, zważywszy na to, że do 
kolumny można również podłączyć drugi zestaw AH4x4 
oraz subwoofer. Łącze Bluetooth umożliwia wyemitowa-
nie dowolnego podkładu dla zespołu. Można też po pro-
stu słuchać swojej ulubionej muzyki, używać zestawu do 
konferencji czy różnego rodzaju imprez plenerowych. 

Zazwyczaj nagłośnienie tego rodzaju jest w stanie 
na swoim zasilaniu wytrzymać kilka godzin. AH4x4 ma 
innowacyjną technologię połączenia 3 akumulatorów lito-
wo-jonowych z typowymi bateriami 8x AA, które można 
stosować na przemian, ale w sumie pozwalają pracować 
na pełnym obciążeniu 24 godziny. Dodatkowo do dyspo-
zycji jest również zwykły  9-woltowy zasilacz. 

Konstrukcja AH4x4 pozwala nam postawić głośnik na 
stojaku tyczce, co niewątpliwie poszerza horyzont dźwię-
ku dla odbiorców. Na pokładzie znajdziemy equalizer oraz 
pętle cyfrowych efektów FX, Reverb i Delay.

Cóż można chcieć więcej? Należy brać i grać wszędzie 
tam, gdzie przyjdzie nam ochota!

Mariusz Teodorczuk
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Ustawiane na kilka sposobów
Kompaktowe aktywne kolumny głośnikowe najczęściej są konstrukcjami  

z głośnikiem średnioniskotonowym (wooferem) o średnicy 10, 12 lub 15 cali.  
I na tym właściwie kończą się podobieństwa

Kolumny poszczególnych firm konkurują ze sobą mocą wbudowanych wzmac-
niaczy, średnicą przetwornika wysokotonowego, dyspersją kątową, pasmem 
przenoszenia, liczbą i typem wejść i wyjść, dodatkowymi funkcjami w posta-
ci filtrów, korektorów i możliwością współpracy z urządzeniami mobilnymi, 
wreszcie kształtem i wielkością obudowy oraz materiałem, z którego została 
wykonana.  

Sprawdźmy, jak PreSonus podszedł do konstrukcji wszechstronnego i ela-
stycznego w konfiguracji zestawu głośnikowego, który jest dodatkowo prosty 
w obsłudze. 

Aż 1200 W!
Nowa rodzina kolumn głośnikowych serii AIR składa się z trzech aktyw- 
nych kolumn szerokopasmowych AIR10, AIR12 i AIR15 oraz aktywnych  

subwooferów z otworem AIR15s i AIR18s. Kolumny  
w ramach rodziny mają szereg cech wspólnych. Wszystkie 
modele zamknięto w skrzyniach z tworzywa sztucznego, 
a głośniki chroni wysokiej trwałości stalowa maskowni-
ca. Dysponują również tą samą mocą (moc dynamiczna 
1200 W!). W serii AIR wykorzystano silne strony wzmac-
niaczy w klasie D i klasie A/B, uzyskując optymalną 
wydajność w całym paśmie przetwarzania obu prze-
tworników. Wzmacniacz o mocy 500 W (moc ciągła)  
w klasie D zastosowany dla 10-, 12- i 15-calowego (odpo-
wiednio kolumny AIR10/12/15) przetwornika niskotono-
wego umożliwia wydajny i czytelny przekaz w paśmie 
dolnym. Z kolei 200-watowy (moc ciągła) wzmacniacz 
w klasie A/B użyty do 1-calowego (AIR10) i 1,35-calowe-
go (modele AIR12/15) przetwornika wysokotonowego 
pozwala uzyskać naturalne i przejrzyste (AIR!) brzmienie 
częstotliwości najwyższych. Taka kombinacja wzmacnia-
czy zapewnia pełne i atrakcyjne brzmienie o skuteczności 
na poziomie nawet do 121 dB SPL, w zakresie częstotliwo-
ści 66 Hz–20 kHz dla kolumny AIR10, 123 dB w zakresie  
51 Hz–20 kHz dla AIR12 oraz 124 dB w paśmie przenosze-
nia 47 Hz–20 kHz dla AIR15. 

Oszczędność w presetach
O nietuzinkowości nowych kolumn świadczy obecność 
procesora sygnałowego DSP pozwalającego łatwo skonfi-
gurować głośniki. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. 
Do wyboru mamy fabryczne ustawienia. Po ich wyborze 
kolumny mogą pracować jako główne odsłuchy na pod-
łodze, odsłuchy sceniczne lub monitory do odtwarzania 

PreSonus AIR

Większość subwooferów emituje dźwięki wielokierunkowo wokół całej kolumny, 

co utrudnia odsłuch i może powodować sprzężenia na scenie. Właściwe ich ustawienie 

pomaga utrzymać energię z dala od sceny i skierować ją tam, gdzie trzeba, czyli w stronę 

publiczności. Ponieważ większość subwooferów z przyczyn praktycznych jest omnikierun-

kowa, kiedy dwa subwoofery ustawiamy po obu stronach sceny w typowej konfiguracji 

stereo, może to skutkować kumulacją energii. Dzieje się tak, ponieważ sygnały z obu 

sumują się w tym samym czasie i w takiej samej fazie, tworząc „pasy energii”. W lewo lub 

w prawo od tego centrum powstają natomiast pasy ciszy. 

Ustawiając subwoofery w konfiguracji kardioidalnej, zyskujemy bardziej kierunkowe 

brzmienie w stronę publiczności i odsuwamy energię od sceny. W serii AIR wygląda to 

bardzo prosto. Stawiamy razem dwa AIR15s lub AIR18s i górny skierujmy w stronę sceny. 

Następnie dla górnego subwoofera w procesorze DSP wybieramy preset Cardioid. W ten 

sposób dwa subwoofery AIR grają kierunkowo w charakterystyce kardioidalnej, co pomaga 

zapanować nad energią z najniższego pasma. Możemy wybrać układ end-fire, aby jeszcze 

bardziej ukierunkować dźwięk. Ustawmy dwa AIR15s/18s jeden za drugim, kierując 

je w stronę, w którą chcemy wysłać energię. Następnie wybieramy preset 

Endfire w tylnym panelu AIR15s/18s. Subwoofery AIR mają regulację 

opóźnienia i polaryzacji fazy, więc łatwo stworzymy jeszcze bardziej 

złożone systemy.

 Prawidłowe ustawienie subwooferów

 PreSonus AIR10
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przejdź na odbiór

muzyki (np. dla DJ-ów). Na tym nie koniec. Dostępne są też presety z podbi-
ciem basu i cieplejszym brzmieniem oraz szereg algorytmów poprawiających 
czytelność mowy. Podczas walki z niedostatkami akustycznymi pomiesz-
czenia zbawienna okazuje się regulacja tonów wysokich i niskich. Podbicie 
lub stłumienie tych zakresów o 10 dB. Do wyboru mamy również ustawienia 
zoptymalizowane pod kątem sposobu montażu kolumn na statywie, wspor-
niku lub instalacji podwieszonej. 

Weźmy pod lupę jeden z ciekawszych algorytmów procesora DSP, ja-
kim jest Monitor. Jeśli stawiamy kolumny przy twardej powierzchni, takiej 
jak ściana, lub na podłodze, najniższe częstotliwości emitowane z tyłu  

obudowy rozchodzą się po pomieszczeniu. To efekt tak 
zwanej półotwartej przestrzeni, który może powodować 
podbicie poziomu najniższych, basowych częstotliwo-
ści nawet o 6 dB! Nie unikniemy tego przy monitorach 
podłogowych. W większości monitorów scenicznych tej 
klasy możemy stłumić zakres najniższych częstotliwo-
ści za pomocą filtra górnoprzepustowego, ale to tylko 
połowiczne rozwiązanie. W kolumnach serii AIR wspo-
mniany preset wykorzystano do przestrojenia głośnika 
i kompensacji poziomu basu. Procesor DSP pozwala 
zachować całą energię w dolnym paśmie, przy jednocze-
snym stłumieniu częstotliwości sprawiających problem, 
i tym samym uniknąć sprzężeń. 

Uniwersalność opcji montażu i wejść
Wykonane z odlanego tworzywa pełnopasmowe kolum-
ny AIR10/12/15 można zamontować na kilka sposobów. 
To sprawia, że są wyjątkowo uniwersalne. Wielokształtna 
obudowa ma gumowe, antypoślizgowe nóżki do ustawie-
nia kolumn w pozycji pionowej jako główne monitory, oraz 
antypoślizgowe podstawki po boku do ustawienia pod ką-
tem w roli monitorów scenicznych. Wykorzystując punkty 
mocowania M10 (2 górne, 1 boczny), możemy zawiesić 
monitory na ścianie bądź belce lub tworzyć konstrukcje 
ustawione na ziemi. Dodatkowo wszystkie kolumny daje 
się zamontować na trójnogu lub nad subwooferem z se-
rii AIR, wykorzystując opcjonalną sztycę. Zintegrowane 
dwupozycyjne złącze montażowe umożliwia zmianę wy-
sokości głośników. Możemy je nachylić pod kątem 7,5  ̊lub 
zostawić w pozycji 0 .̊ Wszystkie kolumny dla łatwiejsze-
go transportu wyposażono w uchwyty górne, natomiast 
dwa większe modele zaopatrzono również w wygodne  
i ergonomiczne uchwyty boczne. 

Pełnopasmowe kolumny głośnikowe z nowej linii 
uzbrojono w zestaw wejść dla różnych źródeł sygnału. Do 
dyspozycji mamy dwa wejścia kombinowane, mikrofo-
nowo-instrumentalne XLR/TRS, z przedwzmacniaczem 
mikrofonowym w klasie A i niezależną regulacją Gainu dla 
każdego. Złącze 1/8” umożliwia podłączenie sygnałów 
ze smartfonów, tabletów i innych urządzeń konsumenc-
kich. Co ciekawe sygnały te można łączyć z sygnałem >>

PreSonus na rynku sprzętu nagłośnieniowego zadebiutował rodziną aktywnych, 

współosiowych zestawów StudioLive Active Integration (AI). Trzeba przyznać, że był to 

debiut z przytupem. Współpraca z Davidem Gunnessem, znanym inżynierem z Fulcrum 

Acoustic, zaowocowała trójdrożnymi systemami scenicznymi o precyzyjnym 

brzmieniu… monitorów studyjnych! Później przyszła pora na modele oznaczone 

symbolem ULT (Ultra Long Throw). Tym razem producent zaskoczył rekordowo dalekim 

zasięgiem wynikającym z najszerszego w tym przedziale cenowym rozpraszania 

poziomego (110°) oraz skupionej dyspersji pionowej (50°). Obracany głośnik Pivot X110 

rozwiązał też kłopot z nagłośnianiem wąskich i wysokich sal, minimalizując wczesne 

odbicia i zapewniając bardziej kierunkowe pokrycie.

  Historia dźwiękowych zaskoczeń

PreSonus AIR12

PreSonus AIR15
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muzyki (np. dla DJ-ów). Na tym nie koniec. Dostępne są też presety z podbi-
ciem basu i cieplejszym brzmieniem oraz szereg algorytmów poprawiających 
czytelność mowy. Podczas walki z niedostatkami akustycznymi pomiesz-
czenia zbawienna okazuje się regulacja tonów wysokich i niskich. Podbicie 
lub stłumienie tych zakresów o 10 dB. Do wyboru mamy również ustawienia 
zoptymalizowane pod kątem sposobu montażu kolumn na statywie, wspor-
niku lub instalacji podwieszonej. 

Weźmy pod lupę jeden z ciekawszych algorytmów procesora DSP, ja-
kim jest Monitor. Jeśli stawiamy kolumny przy twardej powierzchni, takiej 
jak ściana, lub na podłodze, najniższe częstotliwości emitowane z tyłu  

obudowy rozchodzą się po pomieszczeniu. To efekt tak 
zwanej półotwartej przestrzeni, który może powodować 
podbicie poziomu najniższych, basowych częstotliwo-
ści nawet o 6 dB! Nie unikniemy tego przy monitorach 
podłogowych. W większości monitorów scenicznych tej 
klasy możemy stłumić zakres najniższych częstotliwo-
ści za pomocą filtra górnoprzepustowego, ale to tylko 
połowiczne rozwiązanie. W kolumnach serii AIR wspo-
mniany preset wykorzystano do przestrojenia głośnika 
i kompensacji poziomu basu. Procesor DSP pozwala 
zachować całą energię w dolnym paśmie, przy jednocze-
snym stłumieniu częstotliwości sprawiających problem, 
i tym samym uniknąć sprzężeń. 

Uniwersalność opcji montażu i wejść
Wykonane z odlanego tworzywa pełnopasmowe kolum-
ny AIR10/12/15 można zamontować na kilka sposobów. 
To sprawia, że są wyjątkowo uniwersalne. Wielokształtna 
obudowa ma gumowe, antypoślizgowe nóżki do ustawie-
nia kolumn w pozycji pionowej jako główne monitory, oraz 
antypoślizgowe podstawki po boku do ustawienia pod ką-
tem w roli monitorów scenicznych. Wykorzystując punkty 
mocowania M10 (2 górne, 1 boczny), możemy zawiesić 
monitory na ścianie bądź belce lub tworzyć konstrukcje 
ustawione na ziemi. Dodatkowo wszystkie kolumny daje 
się zamontować na trójnogu lub nad subwooferem z se-
rii AIR, wykorzystując opcjonalną sztycę. Zintegrowane 
dwupozycyjne złącze montażowe umożliwia zmianę wy-
sokości głośników. Możemy je nachylić pod kątem 7,5  ̊lub 
zostawić w pozycji 0 .̊ Wszystkie kolumny dla łatwiejsze-
go transportu wyposażono w uchwyty górne, natomiast 
dwa większe modele zaopatrzono również w wygodne  
i ergonomiczne uchwyty boczne. 

Pełnopasmowe kolumny głośnikowe z nowej linii 
uzbrojono w zestaw wejść dla różnych źródeł sygnału. Do 
dyspozycji mamy dwa wejścia kombinowane, mikrofo-
nowo-instrumentalne XLR/TRS, z przedwzmacniaczem 
mikrofonowym w klasie A i niezależną regulacją Gainu dla 
każdego. Złącze 1/8” umożliwia podłączenie sygnałów 
ze smartfonów, tabletów i innych urządzeń konsumenc-
kich. Co ciekawe sygnały te można łączyć z sygnałem >>

PreSonus na rynku sprzętu nagłośnieniowego zadebiutował rodziną aktywnych, 

współosiowych zestawów StudioLive Active Integration (AI). Trzeba przyznać, że był to 

debiut z przytupem. Współpraca z Davidem Gunnessem, znanym inżynierem z Fulcrum 

Acoustic, zaowocowała trójdrożnymi systemami scenicznymi o precyzyjnym 

brzmieniu… monitorów studyjnych! Później przyszła pora na modele oznaczone 

symbolem ULT (Ultra Long Throw). Tym razem producent zaskoczył rekordowo dalekim 

zasięgiem wynikającym z najszerszego w tym przedziale cenowym rozpraszania 

poziomego (110°) oraz skupionej dyspersji pionowej (50°). Obracany głośnik Pivot X110 

rozwiązał też kłopot z nagłośnianiem wąskich i wysokich sal, minimalizując wczesne 

odbicia i zapewniając bardziej kierunkowe pokrycie.

  Historia dźwiękowych zaskoczeń

PreSonus AIR12

PreSonus AIR15
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>> wewnętrznego miksera kolumn AIR i za pomocą syme-
trycznego wyjścia XLR przesyłać do innych kolumn gło-
śnikowych serii AIR. 

Mocny, czysty, precyzyjny bas
Subwoofery AIR15s i AIR18s zaprojektowano do współ-
pracy z szerokopasmowymi kolumnami nowej linii. Oba 
modele wytwarzają potężną dawkę czystego precyzyj-
nego uderzenia w paśmie basowym. Model AIR15s wy-
posażono w 15-calowy przetwornik niskotonowy napę-
dzany 1200-watowym (moc dynamiczna) wzmacniaczem  
w klasie D, który zapewnia mocne i detaliczne brzmienie  
w najniższym zakresie, aż do 35 Hz. AIR18s ma odpo-
wiednio 18-calowy przetwornik i dół pasma od 30 Hz. 
Subwoofery są przenośne (odpowiednio 32 i 38 kg), więc 
znakomicie sprawdzą się w instalacjach mobilnych i sta-
cjonarnych. Również w tym wypadku nie mogło zabrak-
nąć bogatego zestawu regulacji brzmienia. Oba suby wy-
posażono w łatwe w obsłudze regulatory i presety DSP. 
Możemy zaprogramować je do typowej pracy w systemie 

Łatwe w obsłudze presety DSP: 

 DJ – odtwarzanie muzyki,

 FOH – normalne ustawienie dla systemu z przodu,

 Enhance – poszerzone pasmo najniższe zapewnia cieplejsze brzmienie,

 Monitor – preset zoptymalizowany dla monitorów podłogowych,

 Speech – gdy najważniejsza jest czytelność mowy.

Dodatkowe presety i kontrolery:

 Stand – do pozycji na sztycy lub trójnogu,

 Bracket – przy montażu na ścianie,

 Suspend – przy montażu podwieszanym.

Funkcje ułatwiające użytkowanie:

 Wielokątowa obudowa – ustawienie typowe lub pod kątem jako monitor sceniczny,

 Wygodne, ergonomiczne uchwyty,

 Gniazdo 35 mm dla sztycy z możliwością nachylenia pod kątem 7,5˚,

 Punkty montażowe M10 do instalacji podwieszanych,

 Wyłączany wskaźnik LED na panelu przednim, 

 Wytrzymała obudowa z tworzywa,

 Wysokiej trwałości stalowa maskownica.

 Prawidłowe ustawienie subwooferów

PreSonus AIR15s

PreSonus AIR18s
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PreSonus AIR15s

PreSonus AIR18s
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przejdź na odbiór

  AIR10 AIR12 AIR15 AIR15s AIR18s
 Rodzaj kolumny Aktywna 2-drożna Aktywna 2-drożna Aktywna 2-drożna Aktywna z otworem Aktywna z otworem

 Przetwornik niskotonowy (LF) 10” (cewka 2”) 12” (cewka 2,5”) 15” (cewka 2,5”) 15” (cewka 3”) 18” (cewka 3”)

 Przetwornik wysokotonowy (HF) 1” ciśnieniowy 1,35” ciśnieniowy 1,35” ciśnieniowy      

 Typ wzmacniacza Klasa D (LF),  Klasa D (LF),  Klasa D (LF), 

  Klasa A/B (HF) Klasa A/B (HF) Klasa A/B (HF) Klasa D Klasa D (LF)    

 Moc ogólna 1200 W  1200 W 1200 W 1200 W 1200 W

  dynamiczna dynamiczna dynamiczna dynamiczna dynamiczna

     (600 W ciągła) (600 W ciągła)

 Moc – przetwornik niskotonowy 500 W ciągła 500 W ciągła 500 W ciągła

 Moc – przetwornik wysokotonowy 200 W ciągła  200 W ciągła 200 W ciągła

 Pasmo przenoszenia (-3 dB) 66 Hz–20 kHz 51 Hz–20 kHz 47 Hz–20 kHz 35 Hz–160 Hz 35 Hz–150 Hz

 Pasmo przenoszenia (-10 dB) 55 Hz–20 kHz 48 Hz–20 kHz 40 Hz–20 kHz

 Maksymalny poziom SPL 121 dB 123 dB 124 dB 126 dB 126 dB    

 Dyspersja nominalna 90˚x 60˚ 90˚x 60˚ 90˚x 60˚      

 Wejścia 2 x XLR/TRS  2 x XLR/TRS 2 x XLR/TRS 2 x XLR/TRS 2 x XLR/TRS 

  combo mikrofon/ combo mikrofon/ combo mikrofon/ linia combo linia combo

  linia  linia linia

  1 x 1/8” TRS stereo 1 x 1/8” TRS stereo 1 x 1/8” TRS stereo      

 Wyjścia 1 x XLR Mix  1 x XLR Mix  1 x XLR Mix  2 x XLR Link  2 x XLR Link    

 Funkcje DSP ekran LCD z EQ  ekran LCD z EQ ekran LCD z EQ ekran LCD z EQ ekran LCD z EQ

  i zestawem  i zestawem i zestawem i zestawem i zestawem

  presetów  presetów presetów presetów presetów 

 Obudowa tworzywo  tworzywo tworzywo

  formowane  formowane formowane sklejka 15 mm sklejka 15 mm

  ciśnieniowo ciśnieniowo ciśnieniowo

 Maskownica  1,2 mm stalowa 1,2 mm stalowa 1,2 mm stalowa 1,5 mm stalowa 1,5 mm stalowa

 Uchwyty 1 górny  1 górny, 1 boczny 1 górny, 2 boczne 2 boczne 2 boczne    

 Punkty podwieszenia 2 górne, 1 boczny 2 górne, 1 boczny 2 górne, 1 boczny      

 Mocowanie sztycy Dwie pozycje  Dwie pozycje Dwie pozycje  Otwór do mocowania Otwór do mocowania

  (0˚, 7,5˚) (0˚, 7,5˚) (0˚, 7,5˚) sztycy sztycy    

 Zasilanie 115 V/230 V ~50/60  115 V/230 V ~50/60 115 V/230 V ~50/60 115 V/230 V ~50/60 115 V/230 V ~50/60

  przełączane przełączane przełączane przełączane przełączane    

 Wymiary (mm) 370x360x59,5 430x420x700 500x470 x785 700x520x710 750x590 x760  

 Waga (kg) 13 17 21  32  38 

przednim bądź podbić pasmo basowe, wybierając usta-
wienie Mo’Bass. Możemy również wybrać konfigurację 
szeregową, zmienić polaryzację, użyć filtra dolnoprze-
pustowego do przestrojenia częstotliwości zwrotnicy, 
dobrać poziom wyjściowy wzmacniacza mocy, a nawet 
wyłączyć wskaźnik LED na maskownicy lub ustawić go, 
by świecił tylko wtedy, gdy działa limiter zabezpieczają-
cy. Wszystkich zmian parametrów dokonujemy jednym 
przyciskiem!

Oba subwoofery zamknięto w obudowie z wytrzyma-
łej, brzozowej sklejki. Są lżejsze i bardziej kompaktowe, niż 
wskazywałaby na to drzemiąca w nich moc. AIR15s/18s 
wyposażono w zintegrowane złącza do dostępnych w ze-
stawie kółek, podstawki do stackowania subów jeden na 
drugim oraz wygodne uchwyty po obu stronach. Złącza 
aktywnych głośników niskotonowych obejmują dwa wej-
ścia combo XLR i 1/4” TRS o poziomie liniowym z regulacją 
czułości oraz gniazda do łączenia z kolumnami pełnopa-
smowymi lub kolejnymi subwooferami w większych sys-
temach. Podobnie jak w przypadku kolumn umieszczony  
z przodu LED-owy wskaźnik zasilania można wyłączyć  
w przypadku dyskretnej instalacji. Co istotne głośniki 
niskotonowe sprawdzą się również w pracy z innymi ko-
lumnami szerokopasmowymi, nie tylko modelami serii 
AIR. Bez względu na to, jaki głośnik wybierzemy, żeby bas 
zabrzmiał mocno i wyraźnie, subwoofer trzeba zestroić  
i wyrównać czasowo z kolumną. Sprawę znacznie  

ułatwia regulowana funkcja opóźnienia sygnału, umożliwiająca wyrówna-
nie czasowe naszego systemu trójdrożnego w sytuacji, gdy szerokopasmo-
wa kolumna ustawiona jest na subwooferze, umocowana na sztycy lub po 
prostu stoi obok. Całość dopełnia przestrajany filtr dolnoprzepustowy, dzięki 
któremu precyzyjnie dostrajamy częstotliwości zwrotnicy w systemie. 

Suma wszystkich zalet
Wyposażone w dwa rodzaje wzmacniaczy mocy, starannie zaprojektowane 
presety DSP, uniwersalne sposoby mocowania, zestaw przydatnych wejść 
z wewnętrznym mikserem i inne profesjonalne funkcje, kolumny głośni-
kowe nowej serii są doskonałym wyborem do przenośnych i stałych insta-
lacji dźwiękowych. Najlepszą rzeczą w głośnikach jest ich pełne i atrakcyj-
ne brzmienie, zaskakująco nisko schodzący bas i naturalna góra pasma,  
a wszystko w skrzyniach, które z łatwością zmieścimy na tylnym siedze-
niu naszego samochodu. Jeżeli zależy nam na większej ilości basu, roz-
szerzamy zestaw kolumn o jeden z dwóch dostępnych subów zapewnia-
jących klarowną i naturalną reprodukcję dźwięków w najniższym zakresie 
pasma. 

Nowa linia nagłośnienia doskonale sprawdza się wszędzie tam, gdzie 
trzeba nagłośnić mowę, instrumenty bądź tak zwaną muzykę mechaniczną. 
Niestraszne im lokale muzyczne, szkoły, domy kultury, konferencje, prezen-
tacje, warsztaty, a nawet kościoły. W dodatku obsługa jest na tyle intuicyjna, 
że poradzimy sobie bez sięgania po instrukcję. PreSonus nie wymyślił sprzętu 
nagłośnieniowego na nowo, ale zrobił go lepiej i za mniejsze pieniądze. Nowe 
paczki są już dostępne do posłuchania w najlepszych sklepach muzycznych  
w Polsce. Warto sprawdzić!

Patryk Korzonkowski
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Od czasów, gdy zostałeś basistą w swym pierwszym 
zespole – bo nikt inny nie chciał – rola i postrzeganie 
basisty nieco się zmieniło. Kiedyś był to anonimowy 
gość stojący przy bębniarzu. Teraz basiści bywają 
gwiazdami. Co byś poradził początkującym basistom, 
by sprostali wyzwaniom współczesności?
Sposób przepływu informacji w dzisiejszych czasach 
sprawia, że zatraciło się w muzyce coś takiego jak 
mainstream. Pęd ku określonej stylistyce był zauwa-
żalny jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Obecnie 
zniknął, co widać choćby po sprzedaży płyt. Niekie-
dy zespoły pomijane przez media mainstreamowe 
sprzedają ich więcej niż te ciągle grane. Promocyjną 
rolę starych mediów w dużej części przejął inter-
net. Podobnie jest nie tylko z basistami, ale i innymi  

instrumentalistami. Mianem na wskroś nowoczesnego basisty można 
określić Nathana Navarro specjalizującego się w dubstepowych elektro-
basach granych na żywym instrumencie, ale jest nim także „Lee” Sklar, 
choć ma już swoje lata. Dlatego moim zdaniem pojęcie „nowoczesności” 
odchodzi do lamusa, bo niezbyt precyzyjnie opisuje rzeczywistość.

Jednak obecnie jest chyba wymagana większa elastyczność. W jednym 
z wywiadów mówiłeś, że jako muzyk sesyjny czasami musisz zmierzyć 
się z materiałem czy sposobem grania, którego nie trawisz. Czy to znaczy, 
że w trosce o wszechstronność należy od czasu do czasu ćwiczyć coś, 
czego się nie znosi?
Mamy wtedy większe prawdopodobieństwo realizacji swoich planów. Oczy-
wiście są dwie drogi. Pierwsza – możemy zaryzykować, postawić wszystko 
na jedną kartę i powiedzieć sobie: „Jestem określonym muzykiem i mo-
ja technika będzie polegała na tym, że uderzam w gitarę głową”. I jeśli 5-7  

Kolejne barwy    do palety

O źródłach inspiracji, instrumencie, z którego trudno wydobyć dźwięk, oraz  
prostym patencie na sukces w muzyce rozmawiamy z Wojtkiem Pilichowskim,  
basistą, kompozytorem i producentem 
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kolegów przyjdzie do mnie do mieszkania, rozsiądzie się 
na wersalce, będzie bić brawo i mnie taki sukces zado-
wala, mogę czuć się spełniony jako artysta. Jeśli mam 
zespół grający bluesa i ten zespół odpala, czemu mam 
ćwiczyć technikę slap, skoro ona w bluesie kompletnie 
nie siedzi? Jeżeli jednak myślimy o sobie jako o arty-
stach, to przez nauczenie się nowej techniki dodajemy 
kolejną barwę do swojej palety. Tak należy to postrzegać. 
Im więcej wiemy o muzyce, tym więcej ciekawych ludzi 
poznamy. Z kolei spotkania z nimi zwiększają naszą wie-
dzę muzyczną.

Masz jakiś świeży przykład takiej inspiracji?
Podczas trasy po Ameryce Południowej w każdym kra-
ju grałem z innym zespołem, bo dla organizatora było 
to tańsze niż wożenie jednego składu. Niesamowite, 
że w Chile, Brazylii, Kolumbii i Meksyku spotykałem 
innych muzyków, którzy grali moje kawałki za każdym 
razem inaczej.

To chyba ciekawe doświadczenie: spojrzeć na swoją 
muzykę oczami przedstawicieli innej kultury?
Dokładnie tak. Z jednej strony mój stały skład daje mi 
superkomfort. Jednak podczas grania z innymi muzy-
kami okazuje się, że można zrozumieć zupełnie inaczej 
harmonię w solówce. Nagle ja zaczynam akompaniować 
gościowi zupełnie inaczej albo on akompaniuje pod mo-
ją solówkę w taki sposób, w jaki jeszcze nigdy Wojtek 
Olszak mi nie zagrał. To też jest dla mnie zaskoczenie. 

Egzotyczne wyjazdy to jednak dość wyjątkowe źródło 
inspiracji. Skąd jeszcze ją czerpiesz?
Dla mnie może być nią wszystko. Oczywiście inspirują 
mnie płyty wielkich i uznanych basistów. Jedne mi się 
podobają, inne nie. Rzecz mojego gustu, co nie znaczy, 
że nie mam szacunku i uznania dla kunsztu także tych, 
których muzyka mi się zwyczajnie nie podoba. Czasami 
jednak przychodzi jakiś 16-latek i gra coś na basie w taki 
sposób, że w życiu bym nie wpadł, że można w ten spo-
sób to zrobić. Dla mnie taką siłą napędową są młode, 

płyty cały czas i jest wielka. W ogóle lubię słuchać innej 
muzyki. Choćby deadmou5a. To kreator elektro, który na-
leży do kompletnie innego świata. Cenię muzykę elektro, 
ponieważ zawiera formę artykulacji nieosiągalną na ży-
wym instrumencie. To stanowi dla mnie inspirację. 

To by wyjaśniało, dlaczego nie jesteś typowym basistą, 
który ogranicza się do instrumentu, wzmacniacza  
i efektów. Sięgasz po bardziej zaawansowaną tech-
nologię i zapuszczasz się na tereny przez gitarzystów 
czy basistów rzadko eksplorowane, a w sumie bardzo 
wzbogacające brzmienie i możliwości.
Tak było z pewnością w przypadku płyty „Intro”. Miała 
mieć charakter fusion, a przy tym wyzbyć się tych ele-
mentów brzmienia, z których korzystałem dotąd.

Stwierdziłeś, że wyjdziesz ze swojej strefy komfortu?
Bardziej chodziło o wykorzystanie brzmienia elektro  
w muzyce fusion. Zadanie okazało się skomplikowane. 
Kupowałem różne urządzenia, wyrzucałem je. W koń-
cu znalazłem elektro, jakie chciałem, ale i tak ciężar 
płyty oparłem na normalnym dźwięku gitary basowej. 
Udało mi się stworzyć własną stylistykę mieszającą 
fusion, muzykę instrumentalną, momentami jazzo-
wą, opartą też na improwizacji, ale wykorzystującą 
kompletnie nieużywane dotąd brzmienia. Natomiast 
na końcu specjalista od masteringu zgłosił poważny 
problem: trudno efektem side-chain, czyli pompują-
cym kompresorem, zmasterować materiał zawierający 
żywe instrumenty i brzmienia elektro. Cieszę się jed-
nak, że szukałem nowego. Jestem z tej płyty bardzo  

Wojtek Pilichowski  

Basista, kompozytor i producent. Pierwszą płytę solową nagrał 
w 1994 roku. Od tego czasu ukazało się jego 14 solowych albumów, 
które rozeszły się w nakładzie 100 tysięcy egzemplarzy. Jako muzyk 
sesyjny brał udział w nagraniu 200 płyt o łącznym nakładzie 
6 milionów egzemplarzy. Aż 16 razy wybrano go najlepszym polskim 
basistą. Jest liderem dwóch własnych projektów: Pilichowski Band 
i Pilichowski Trio. Wydał dwa podręczniki nauki gry na gitarze 
basowej oraz jeden kurs na DVD. Jego kompozycje są wykonywane 
przez muzyków na całym świecie.
źródło: www.pilichowski.pl

Nie dla kolegów 

Niektórzy muzycy w pędzie do wiedzy bardzo często popadają w lekką 
paranoję i stają się artystami dla własnych kolegów: więźniami przy-
jaźni czy ustaleń ze studiów czy szkół muzycznych. Uważają, że w pe-
wien sposób nie wypada zagrać, ponieważ w akademiku było przyjęte, 
że tak się nie gra albo że to jest za proste. Każdy z nas kiedyś zostawał 
muzykiem. I stało się to nie dlatego, że w wieku 13 lat usłyszał akord 
zmniejszony i uznał, że właśnie to go kręci. Bodźcem do tego była 
usłyszana piosenka albo widok jakichś popaprańców tarzających się 
na scenie. Czyste emocje, jakiś żywioł i tyle. Kiedy już stałem się tym 
artystą tworzącym własną muzykę, chciałbym nie odklejać się od 
tych zwykłych, prostych emocji, które kierowały mną wówczas i które 
mogą teraz przemówić do innych. Czasami mogą to być bardzo zawiłe 
sytuacje i rytmiczne, i harmoniczne, i melodyczne, ale czasami warto 
powrócić do bazy.

Kolejne barwy    do palety
bardzo często nieznane kapele, które wymyślają rzeczy, 
nie mając nic do stracenia. Przełamują stereotypy nie 
tylko stylistyczne, ale także stereotypy brzmienia swo-
ich instrumentów. 

Możesz podać przykład?
W 2007 roku pojawiła się płyta „Cross” zespołu Justice. 
Myślę, że za tę płytę na wydziale realizacji dźwięku gość 
powinien dostać dwóję. Gdy pierwszy raz jej posłuchałem, 
zastanawiałem się, czy mam dobrą kopię. Słucham tej 
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>> zadowolony. A liczba zaproszeń na festiwale zagranicz-
ne do Stanów, Ameryki Południowej i Azji świadczy, że 
warto szukać w sobie.

Z tego, co mówisz, wynika, że szukasz jej nie tylko 
w sobie, ale i w sprzęcie.
Przy płycie „Intro” szukałem czegoś świeżego i nowego. 
Specjalnie do jej nagrania kupiłem wzmacniacz Aguila-
ra z serii AG z głośnikiem z serii GS. Wydaje się, że to 
są drobiazgi, ale to tylko pozór. Zmiana wzmacniacza, 
zmiana brzmienia to jakby odnowienie jakości. Preampy 
Aguilara spokojnie dały radę w sygnale liniowym, ale na 
tej płycie korzystaliśmy z niego tylko w kilku miejscach, 
gdzie trzeba było wyseparować wysoką częstotliwość  
i dodać ją na innym tracku inaczej skompresowaną.  
A poza tym płyta została nagrana na dwa mikrofony.  
I tak się zaczęła przygoda z Aguilarem. Właśnie wtedy 
odezwał się do mnie Dave Avenius z propozycją, czy nie 
chciałbym zostać basistą używającym Aguilara. Uśmia-
liśmy się serdecznie, bo właśnie sobie kupiłem.

Kawaleria jak zwykle przybyła za późno? 
Nie do końca, bo ta współpraca owocuje. Obecnie jestem 
szczęśliwym posiadaczem siedmiu kolumn i czterech 
wzmacniaczy Aguilara i zabawa jest fantastyczna. Ko-
rzystam z różnych gitar, bo używam Mayonesa, używa-
łem też instrumentów Adriana Maruszczyka, mojego 
przyjaciela basisty, który konstruuje znakomite basy.  
W jakimś kawałku użyłem gitary basowej Alembic. 
Gdzieś potrzebowałem brzmienia z mocnym dołem 
z przystawką piezo i do tego użyłem MusicMana. Jak 
się ma 30 basówek, to jakoś trzeba amortyzować ten 
sprzęt, wymyślać dla niego zastosowanie. (śmiech) Moż-
na oczywiście używać efektów, ale tam, gdzie to możli-
we, staram się omijać cyfrę. Chciałbym, by to wyjściowe 
brzmienie mojego instrumentu pojawiało się z głośnika. 
Oczywiście całość jest obrabiana cyfrowo. 

Od tej cyfry w dzisiejszych czasach chyba trudno 
uciec?
Tak, choć właśnie próbuję to zrobić. Płyta, nad którą już 
zacząłem pracować i którą zamierzam wydać w przy-
szłym roku, będzie nagrywana na szeroką taśmę i na niej 
miksowana. To duże wyzwanie. Zwłaszcza kiedy sobie 
pomyślę, że po nagraniu trzeba będzie czekać na przewi-
nięcie taśmy, żeby nagrać jeszcze jeden take. I płyta na 
setkę. Kompletnie odwrócenie się od płyt „Intro” i „Elec-
trostep”. Ale jest na to zajawka i klaruje się skład: Tomek 
Machański, Michał Trzpioła, no i Wojtek Olszak, bo stara 
miłość nie rdzewieje. Będzie fortepian, bas, gitara i bęb-
ny. Analogowo tak, że o matko! 

Ale na „Intro” też zdarzyło ci się zagrać analogowo.
Rzeczywiście. W Kazachstanie kupiłem sobie dombrę, 
ludowy instrument. Przez cztery godziny ćwiczyłem dwu-
taktowy fragment, by na niej zagrać. I udało się, jest na 
płycie, choć to bardzo dziwny instrument.

Dużo takich rzeczy kupujesz?
Niedużo. Teraz mam taki slapstick. Tak na to mówię. Wiel-
ka aluminiowa kanciasta rura, która ma tylko jedną stru-
nę w postaci płaskiej, cienkiej taśmy stalowej. Nie mam  

zielonego pojęcia jak tego użyć. Ale kupiłem. Brzmi cudacz-
nie. Można na tym wydobyć maksymalnie do czterech sen-
sownych dźwięków, bo potem zwyczajnie nie brzmi.

Biorąc pod uwagę, że pracujesz nad płytą akustyczną 
i analogową, to może być coś świeżego. 
Twoje problemy jako gwiazdy różnią się jednak 
od problemów początkujących basistów, którzy mają 
zazwyczaj od czterech do sześciu strun i też im 
czasami nie brzmi. A nawet jak brzmi, pełnią 
w zespole rolę służebną i daleko im do nagrywania 
własnych płyt. Co byś im poradził?
Nawet kiedy gram swoje solowe rzeczy, niekoniecznie 
opierają się na moim instrumencie. Gdy gitarzysta gra 
solo, służę mu pomocą. Chodzi o to, żeby się w tym od-
naleźć. Oczywiście są występy solowe, w których celuje 
Krzysztof Ścierański. Jest znakomity i umie pokolorować 
godzinny koncert tak, że nikomu nie przeszkadza, że na 
scenie stoi jedna osoba. Natomiast ja nawet przy swoich 
solowych projektach pracuję z innymi ludźmi. Najważ-
niejsze jest znalezienie sposobu, aby przykuć uwagę 
słuchacza, a potem cieszyć się jego radością. Dla mnie 
jest to konkretne i wymierne. 

Sztuka konwersacji  

Stacje komercyjne w zasadzie ograniczyły się teraz do oprawy muzycznej 
reklam. Kropka. Natomiast myślę, że jest wielu ludzi, dla których muzyka 
stanowi sens życia i chcą docierać do emocji, które nie leżą na wierzchu, 
jak w przypadku piosenek discopolowych. W nich też są emocje, tylko 
skierowane do innych ludzi. Ja lubię rozmawiać z ludźmi. Nawet prosta 
rozmowa potrafi nas zaprowadzić w ciekawe sytuacje, których byśmy się 
nie spodziewali. Siadamy do kawy, a rozmawiamy o horyzoncie zdarzeń 
w czarnej dziurze. I myślę, że muzyka jest trochę taką konwersacją 
z ludźmi. Jeśli komuś odpowiada bardziej zawiły sposób dyskusji, 
to ja się cieszę.

Wzbogacanie języka  

Kiedy zacząłem nagrywać sesje w Stanach, okazało się, że praca tam 
i wykorzystanie sidemana znaczy co innego niż u nas. Z jednej strony 
jestem używany jako basista typowo sesyjny, który ma zagrać 
konkretnym brzmieniem konkretną partię. Z drugiej strony często 
zleceniodawcy chcą wykorzystać moją osobowość w swoich 
aranżacjach. To jest porywające. Kapitalna sytuacja, która rodzi 
zupełnie nowe. Podoba mi się tam także to, że na przykład w ciągu 
jednego tygodnia pracuję z kreatorami elektro i nagrywam coś dla 
wytwórni Alive Naturalsound Records, która większość swoich rzeczy 
wydaje na winylach i stylistycznie mieści się między hard rockiem 
a bluesem. Odnajdywanie się w tak różnych stylach jest fajne. Dzięki 
temu wzbogacam swój język muzyczny.

Zanim dojdzie do występu przed publicznością trzeba 
trochę poćwiczyć na instrumencie. Pozostaje jeszcze 
kwestia jak to robić. W jednym z wywiadów wspomi-
nałeś, że basówka podczas ćwiczeń wcale nie służy do 
wydobywania jak najniższych dźwięków.
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Faktycznie gitara basowa w tym standardowym pojęciu 
zawiera konkretne pasmo i konkretne wysokości dźwię-
ków. One rzeczywiście są niskie, natomiast miałem na 
myśli to, żeby w poszukiwaniu własnej artykulacji ćwi-
czyć bez dodawania tak zwanego mułu. Nie zamulać 
barwy, by była jasna, klarowna. Może nie będzie nada-
wała się w miksie do kapeli, natomiast będziemy wyraź-
nie słyszeli, gdzie popełniamy błędy.

Jednak nawet bezbłędne granie nie gwarantuje sukcesu. 
Podczas prowadzonych zajęć z młodymi basistami 
zdarzyło ci się powiedzieć, że z 20 uczestników – jak 
dobrze pójdzie – zawodowcami zostanie dwóch lub 
trzech. Co byś powiedział pozostałym?
Życie właśnie to skorygowało. Z 10 lat temu wyprodu-
kowałem płytę „No bass, no fun”, bo zamarzyło mi się 

szarpnij strunę

zrobić płytę młodym, nieznanym wówczas basistom. 
Znalazło się na niej 16 osób i aż siedem z nich zostało 
zawodowymi muzykami: Paweł Bomert, Łukasz Dude-
wicz, Wojtek Famielec, Michał Grott, Bartek Królik, Pier-
wiastek i Bartek Wojciechowski. Ten procent jest poraża-
jąco wysoki. Trochę mnie to zaskoczyło.  

Mnie by nie zaskoczyło. W końcu nie każdy dostaje 
zaproszenie na płytę od Wojtka Pilichowskiego.
Nie wiem, czy ta płyta im pomogła w karierze. Szczerze 
mówiąc, nie sądzę. Ale dla mnie jest to przeogromna  

Inny świat 

Amerykański rynek muzyczny 
w porównaniu z polskim 
w pewnych aspektach jest zupełnie 
inną planetą. Z jednej strony jest 
czymś zupełnie normalnym, że 
muzycy nawet po czterdziestce 
wynajmują wspólnie dom, żeby 
w living roomie zrobić sobie salę prób 
i po prostu ćwiczyć. Z drugiej strony 
duże firmy produkcję muzyczną 
traktują w sposób bardzo dziwny. 
Zrobioną kompozycję można oddać 
pod opiekę jakiemuś publishingowi, 
ale z drugiej strony z tych pojedynczych 
kawałków są wykorzystywane 
pojedyncze instrumenty, czasami 
tylko fragment wokalu. Trochę takie 
sprzedawanie na części. To sprawia, 
że ten rynek staje się bogatszy. 
Ludzie przez to nawzajem 
się inspirują, że można zajrzeć 
w środek czyjejś aranżacji 
i to wykorzystać. Zresztą teraz coraz 
więcej jest dostępnych śladów 
ze starych nagrań 
z lat sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych. 

satysfakcja, że słyszę i jestem w stanie rozpoznać ta-
lent. Nie czuję się ojcem, wujkiem czy jakimkolwiek 
krewniakiem ich sukcesu. To jest moja własna prywatna 
satysfakcja. Zanim inni ich docenili, ja już to wiedziałem 
parę lat wcześniej. I się nie myliłem.

Niektórzy jednak nie mają okazji spotkać się z tobą. 
Czy masz dla nich jakiś prosty patent na stanie się 
dobrym basistą?
Jest jeden, którym się dzielę od wielu lat: wystarczy ćwiczyć 
10 lat po 10 godzin dziennie. Wiele osób myśli, że to jest 

żart, ale to nie jest żart. Ja wcale nie jestem wybitnie utalen-
towanym człowiekiem. Po prostu dużo ćwiczyłem.

Rzeczywiście po 10 godzin?!
Dziesięć i więcej. Mieliśmy z zespołem taki supernapię-
ty okres, kiedy próby dochodziły do kilkunastu godzin 
dziennie. Nie ma w tym nic dziwnego. Myślę, że sztuka  
i artyzm to jedno. Z drugiej strony to, co robimy, wymaga 
konsekwencji i grubej roboty. Bez pracy nie ma kołaczy. 
(śmiech)

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Pilichowski Band 2016. 
Od lewej: Michał Trzpioła, Tomek Machański, 

Kasia Stanek, Wojtek Pilichowski, Wojtek Olszak.
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DDobór strun jest sprawą bardzo indywidualną. Oczywiście 
zależy od ich brzmienia, na które składają się: materiał 
rdzenia i owijki, ich kształt, grubość i sposób nawinięcia. 
Jednak nie mniejszy wpływ mają inne czynniki obiektywne 
i subiektywne. Z tych pierwszych można wymienić brzmie-
nie instrumentu, bo te same struny założone na dwie różne 
basówki brzmią nieco inaczej. Czasem pokryją jej niedo-
statki, a czasem je uwypuklą. Czynnikiem subiektywnym 
jest z pewnością gust samego basisty. Mamy nadzieję, że 
poniższy przewodnik po strunach do basówek na przykła-
dzie produktów Rotosounda pozwoli szybciej odnaleźć się  
z gąszczu strun i dobrać ich odpowiedni rodzaj.

Warto zacząć od klasyki, czyli strun stalowych (Swing  
Bass 66). Są to struny z sześciokątnym rdzeniem  
i z okrągłą stalową owijką. Dają bardzo jasny dźwięk,  

Jasne raz, proszę!

Rotosound

a przy tym lekko konturowe brzmienie: mają dużo góry 
oraz sporo dołu. Jeśli gitara gra środkiem, idealnie rów-
noważą dźwięk.

Jeśli szukamy dużo ciemniejszego brzmienia, powin-
niśmy skorzystać ze strun z sześciokątnym rdzeniem  
i owijką z czystego niklu (Swing Bass 66LN). Mają bardzo 
wyraźne środkowe pasmo. Jeśli instrument gra jasno, na 
przykład za sprawą klonowej podstrunnicy, będzie dawał 
ciekawy, drapiący dźwięk z dużą ilością środka.

Poszukiwanie pośredniej barwy dźwięku kieruje  
w stronę strun z rdzeniem sześciokątnym i owijką sta-
lową niklowaną (Rotobass). Otrzymujemy dość jasne 
brzmienie z ładnym dołem, więcej środka niż przy stru-
nach stalowych i dzięki temu większy balans.

Wszystkie z tych strun mają bardzo wyraźny atak  
i trochę krótszy sustain ze względu na sześciokątny rdzeń 
i klasyczną budowę.

Niektórzy nie lubią dźwięków powstających podczas 
przesuwania palców po strunach. Dla nich powstały modele 
strun ze stalową owijką prasowaną lub szlifowaną, by stała 
się płaska. Są bardziej gładkie, dzięki czemu znakomicie 
nadają się do grania cichych pasaży w studiu. Twórca Roto-
sounda wyszedł z założenia, że masa struny ma wpływ na 

Solo Bass 55
Struny ze stalowym rdzeniem 

i prasowaną stalową owijką 

opracowane w 1977 roku. Pozwalają 

szybciej przesuwać palce po 

strunach, ponieważ minimalizują 

ich odgłos. Znakomite do grania 

w studiu. Grali na nich między 

innymi Steve Kilbey i Jonas Hellborg.

Cena: 221,70 zł/opak 4-st.

Swing Bass 66
Struny ze stalowym rdzeniem i stalową 

lub niklowaną okrągłą owijką, do

których powstania przyczynił się John 

Entwistle z The Who. Zyskały 

odpowiadające mu brzmienie dzięki 

dobraniu odpowiedniej grubości 

rdzenia. Nadal są najpopularniejsze 

wśród strun do basówek. Grali na nich 

m.in. Geddy Lee, Billy Sheehan, Jaco 

Pastorius, Duff McKeegan i John Paul 

Jones. Cena: 129,40 zł/opak. 4-st.

Jazz Bass 77
Owijka tych strun jest wykonana 

z taśmy ze stopu Monel 400. 

Dzięki temu podczas grania na nich 

zredukowany jest odgłos przesuwania 

palców. Z drugiej strony dają one dużo 

głębsze, cieplejsze brzmienie od strun 

Solo Bass 55. Korzystali z nich m.in. 

Roger Walters, Phil Lynott i Sting.

Cena: 249,70 zł/opak. 4-st.

Tru Bass 88
Struny specjalnie zaprojektowane 

w 1962 roku do Black Bisona, gitary 

Jima Burnsa. Z nimi brzmienie basówki 

jest najbardziej zbliżone do kontraba-

su. Z wierzchu mają owijkę ze stali 

nierdzewnej, ale pod nią znajduje się 

taśma z czarnego nylonu. Grali na nich 

m.in. Herbie Flowers, Bruce Foxton, 

Graham Maby i Paul MacCartney.

Cena: 249,70 zł/opak. 4-st.
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Do gitary basowej można kupić takie struny jak 
wszyscy. Jednak czy to najlepsze rozwiązanie  
w poszukiwaniu własnej drogi i stylu?  
Naszym zdaniem nie

50
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Nexus Coated
Struny pokrywane polimerami. 

Im właśnie zawdzięczają ciemne 

brzmienie, ale i długowieczność, 

ponieważ są odporne na kurz, 

naskórek palców itp. Wraz z nimi 

znika także problem dźwięków 

towarzyszących przesuwaniu 

palców po strunach.

Cena: 98,50/opak. 4-st.

Rotosound szarpnij strunę
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brzmienie, więc jej szlifowanie uznał za niewłaściwe. Dlate-
go znalazł inne rozwiązanie – prasowanie owijki (pressure 
wound), które zmaterializowało się w postaci Solo Bass 55. 
Struny te dają nieco ciemniejsze brzmienie od nieprasowa-
nych. Ponieważ mają okrągły rdzeń, dają znacznie dłuższy 
sustain, ale kosztem mniejszego ataku.

Ich wersją premium są struny flatwound wykonane 
ze stopu Monel 400 (Jazz Bass 77). Są droższe od stalo-
wych pressure wound. Zapewne wynika to z użytego ma-
teriału, ale także ze sposobu wytwarzania – Rotosound 
nadal produkuje je w tradycyjny sposób na maszynach 
skonstruowanych w latach sześćdziesiątych. Mają ciepłe, 
ciemne, głębokie brzmienie. 

Jednak gdy lubimy grać na skręconych tonach i ocze-
kujemy od gitary brzmienia jeszcze ciemniejszego, po-
winniśmy sięgnąć po struny ze stalową owijką pokrytą 
taśmą z czarnego nylonu (Tru Bass 88). Dzięki nylonowi 
są gładkie, więc sprawdzają się podczas cichego grania  
w studiu, a dzięki stalowej owijce działają z przetworni-
kami elektromagnetycznymi. Dają bardzo ciepły dźwięk, 
któremu znacznie bliżej do kontrabasu niż basu. Znako-
micie nadają się do fretlessów, zwłaszcza semi-hollow. 
Dobrze się na nich gra palcami lub kostką. Znacznie mniej 
nadają się do klangowania.

Ostatnią grupą strun, o której warto wspomnieć, i to 
raczej nie tylko ze względu na brzmienie, to struny po-
krywane polimerami (Nexus Coated). Ich zaletą przede 
wszystkim jest trwałość. Wykonane są ze stopu niklu,  
a przy tym brzmią nieco ciemniej od strun niepokrywa-
nych. Powłoka sprawia jednak, że nie brudzą się, dzięki 
czemu długo zachowują brzmienie.

Oczywiście przy doborze strun chcielibyśmy od razu 
trafić na te, które nam pasują. Duża część osób kupi takie, 
jakie polecają koledzy. Nie zawsze nasz gust będzie po-
dobny do ich gustu. Jednak nie ma tego złego, co by na do-
bre nie wyszło. Zacznijmy od stalowych lub niklowanych, 
posłuchajmy jak grają i eksperymentujmy w poszukiwa-
niu własnego brzmienia. Po dwóch, najdalej trzech wy-
mianach powinniśmy znaleźć takie, które będą idealne.

Hubert Miziołek

Rotobass
Popularne struny

z sześciokątnym 

rdzeniem i owijką 

wykonaną z niklowanej 

stali. Mają bardzo 

jasne brzmienie. 

Cena: 110,90 zł/opak. 4-st.

Pobierz bezpłatnie 
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Pobierz BEZPŁATNIE aplikację z Google 
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Firma jedynie potwierdziła wstępne informacje. Wzna-
wia, to znaczy wznawia. Oznacza to, że w fabryce Mooga 
w Karolinie Północnej w USA zaczną znowu powstawać 
syntezatory Minimoog Model D, w tej samej specyfikacji, 
na tych samych podzespołach, o brzmieniu czy wyglądzie 
nie wspominając. Jak się szybko okazało, decyzja ta była 
strzałem w dziesiątkę, bo po początkowej dezorientacji 
potencjalni klienci zaczęli sobie uświadamiać, że oto będą 
mieli szansę nabyć jedyny w swoim rodzaju rarytas, czy-
li najsłynniejszy w historii syntezator, na którym tworzyli  
i tworzą najwięksi, w dodatku nówkę sztukę, z gwarancją 
i bez konieczności comiesięcznej wizyty w serwisie w celu 
nastrojenia bądź naprawy. Na rynku zapanował entuzjazm.

Próby do D…
Choć dostawy nowego starego instrumentu dopiero się 
rozpoczynają, niektórzy szczęśliwcy mieli już okazję po-
grać na tym syntezatorze, a inni, wliczając piszącego te 
słowa, mogli nawet porównać nową i starą wersję. I co?  
I nic! To znaczy, nic się nie zmieniło. No dobrze, trochę tak, 

ale zanim porozmawiamy o zmianach, spójrzmy w przeszłość i spróbujmy zro-
zumieć, dlaczego Minimoog był i jest przedmiotem pożądania wielu mężczyzn 
(i kobiet).

W latach sześćdziesiątych XX wieku Robert Moog był już znany na rynku, 
ale raczej wśród zamożnych muzyków i instytucji. Oferował bowiem systemy 
modularne, które nie były tanie ani tym bardziej przenośne. Moog zastana-
wiał się, jak spowodować, by syntezator stał się bardziej dostępny i rozpo-
czął eksperymenty z modułami własnej konstrukcji, wyjętymi z konstrukcji 
modularnych. Zbudował niewielką obudowę, umieścił w niej klawiaturę,  
a powyżej instalował różne moduły i łączył je na stałe wewnętrznymi po-
łączeniami. Najpierw powstała pierwsza wersja, nazwana Model A, potem 
druga (Model B), trzecia (wiadomo), aż wreszcie czwarta, którą inżynier uznał 
za optymalną. W Modelu D umieścił trzy oscylatory, przy czym jeden mógł 
pracować jako generator wolnych przebiegów (LFO), który modulował inne 
parametry instrumentu. Dalej znalazł się prosty mikser, gdzie można było re-
gulować proporcje między oscylatorami, ale także wbudowanym generatorem 
szumu i dodatkowym wejściem zewnętrznym, gdzie podłączało się dowolne 
źródło dźwięku (np. gitarę). Następnie pojawił się filtr drabinkowy (Ladder Fil-
ter) – TEN filtr – a potem prosta sekcja wzmacniacza sterowanego napięciem 
(VCA) z obwiednią, którą otrzymał też filtr. I to w zasadzie wszystko. Dodatkowo 

Stary jak nowy

Minimoog Model D

Kiedy w maju tego roku firma Moog zapowiedziała, że wznawia produkcję legendarnego 
Minimooga Model D, na rynku zapanowała konsternacja. Co to znaczy: wznawia? 

Wprowadza nowy model, nową wersję? Wariację na temat? A w ogóle po co, kiedy na 
rynku królują pluginy bądź analogi nowej generacji, jak choćby Moog Sub 37?
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z lewej strony panelu sterującego pojawiła się prosta sekcja modulacji, przy 
klawiaturze znalazły się zaś dwa kółka do zmiany wysokości dźwięku (Pitch 
Bender) i modulacji (Modulation).

Powrót do analoga
Można by zapytać: co spowodowało, że Minimoog stał się najpopularniejszym 
instrumentem wszech czasów? W zasadzie do końca nie wiadomo, ale może-
my spróbować.

Przede wszystkim instrument rozpoczynał rewolucję. Wcześniej synteza-
tory były wielkie, ciężkie, drogie i bardzo trudne w programowaniu. Trzeba było 
znać strukturę instrumentu (oscylator – mikser – filtr – wzmacniacz oraz mo-
dulacja), aby wydobyć z niego nawet najprostszy dźwięk. Do tego każda zmia-
na wymagała przepinania kabli łączących poszczególne moduły, co nie było 
ani proste, ani wygodne. Robert Moog postawił wszystko na głowie – moduły 
połączył na stałe (stąd określenie „hardwired”), a wszelkie opcje regulowało 
się przełącznikami i potencjometrami, więc uzyskanie brzmienia było proste  
i szybkie, a jego zmiana wygodna. Do tego instrument był mały i łatwo prze-
nośny. A także dużo tańszy!

Wszystko to nie miałoby większego znaczenia, gdyby Minimoog nie 
brzmiał dobrze. A brzmiał po prostu znakomicie! Połączenie oscylatorów ste-
rowanych napięciem (VCO) ze słynnym filtrem Mooga (VCF) dawało mocne  
(a nawet monumentalne) i jednocześnie ciepłe brzmienie pełne harmonicz-
nych i… cóż, życia! Instrument pokochali nawet ci, którzy do syntezatorów 
podchodzili z osinowym kołkiem, a sceny zapełniły się charakterystycznymi 
drewnianymi pudełkami w podnoszonym panelem.

Przez te wszystkie lata Minimoogi nie straciły na popularności, pomimo 
tego iż na początku lat osiemdziesiątych zostały wycofane z produkcji. Po 
chwilowym zachłyśnięciu się technologią cyfrową (Yamaha DX7 i tak dalej) 

świat obudził się z kacem i stwierdził, że to nie to i że tylko 
analogowe instrumenty brzmią jak instrumenty właśnie, 
a nie komputery. Oczywiście dzisiaj korzystamy z obydwu 
technologii, ale nie da się ukryć, że bas czy lead z synte-
zatora analogowego nie da się porównać z niczym innym. 
A Minimoog nie dość, że był w pełni analogowy, to jesz-
cze wyróżniał się wśród tych instrumentów szczególnie 
pełnym i atrakcyjnym brzmieniem. Wszystko to spowo-
dowało, że pod koniec lat dziewięćdziesiątych Minimoogi 
wróciły do łask, a że za popytem idzie wzrost ceny, za 
antyczne już instrumenty płacono niebotyczne stawki na 
serwisach aukcyjnych. Dzisiaj trudno jest kupić Model D  
w znośnym stanie za mniej niż 5 tysięcy dolarów. Oczywi-
ście można taniej, ale wtedy trzeba szykować się na spore 
koszty serwisowe.

Biorąc to wszystko pod uwagę, firma Moog zdecydo-
wała o wznowieniu produkcji. Nie było to łatwe, ponieważ 
wiele części popularnych 40 lat temu dzisiaj już się nie pro-
dukuje, a i technologia wykonania płytek drukowanych czy 
nawet panelu czołowego wymagała starodawnego (czytaj: 
kosztownego) podejścia. Jednak wygląda na to, że się uda-
ło. Instrument wygląda i brzmi jak oryginał, a w dodatku 
jest nowiutki, a jego drewno jest drewnem. Nawet pachnie 
jak oryginał (wiem, bo jestem stary i pamiętam).

Powiew nowości
A różnice? Są, ale bardziej użytkowe niż estetyczne lub, 
nie daj Boże, brzmieniowe. W oryginale klawiatura pozba-
wiona była dynamiki, a dzisiaj ma zarówno dynamikę, jak 
i aftertouch, co znakomicie poszerza ekspresję gry. Należy 
dodać, że klawiaturę dostarcza firma Fatar.

Instrument otrzymał dedykowany LFO, czyli nie mu-
simy już „zabierać” trzeciego oscylatora, aby uzyskać 
efekty modulacyjne. Super. 

Jeśli chodzi o połączenia ze światem zewnętrznym, 
mamy teraz do dyspozycji dedykowane wyjścia napięcio-
we (CV) do nowego LFO, a także wysokości (Pitch), wy-
zwalania (Gate), dynamiki gry (Velocity) oraz aftertouch. 
Jest też nowoczesne (ha, ha) gniazdo MIDI, więc połącze-
nie z komputerem nie wymaga już stosowania dodatko-
wych przetworników MIDI-CV.

Wielu użytkowników oryginału stosowało pewien 
trik, aby uzyskać pełniejsze i bardziej agresywne brzmie-
nie. Łączyli bowiem wyjście filtra z wejściem na zewnętrzy 
sygnał (patrz opis miksera), co powodowało swoisty ro-
dzaj przesterowania. Teraz dodatkowy kabelek nie jest już 
potrzebny, bo funkcje tę możemy włączyć przełącznikiem 
– tak jak w nowych modelach Sub Phatty czy Sub 37. 

Żadna ze zmian nie wpłynęła na charakter instru-
mentu. To wciąż TEN Model D i TO brzmienie. Pełne cie-
pła, a jak trzeba agresji, wypełniające dół, środek lub górę 
miksu w niepowtarzalny sposób, łatwo rozpoznawalne 
lub całkiem z kosmosu. Ciężko opisać słowami coś, co 
jest nieopisywalne, więc najlepiej posłuchać samemu. Ale 
uwaga! Zaczniesz rozglądać się za nisko oprocentowanym 
kredytem lub wystawisz pół swojego dobytku na Allegro. 
Żeby nie było, że nie ostrzegałem.

Piotr Dygasiewicz 
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GGłośniki, które służą do odsłuchu, zwane dla niepoznaki 
monitorami, to fascynujący temat. Niby wszyscy wszyst-
ko wiedzą, znają się na pasmach, średnicach i decybelach, 
ale jak przychodzi co do czego, to wielu z nas ma problemy 
z uzyskaniem zrównoważonego brzmienia, które jest ab-
solutną podstawą prawidłowego odsłuchu. Aby więc uła-
twić zbliżenie się do ideału, postanowiłem zejść na ziemię 
i pochodzić na czworakach.

Znaleźć miejsce
W teorii sprawa jest prosta. Kupujemy monitory najlep-
sze, na jakie nas stać, a następnie ustawiamy je w naszym 
studiu według odwiecznej zasady trójkąta równoboczne-
go, która mówi, iż odległość monitorów od siebie ma być 
taka sama, jak ich odległość od naszej głowy – innymi 
słowy układ monitory-nasza głowa ma tworzyć trójkąt 
równoboczny. Jeśli ktoś nie wie, co to jest, proszę zapytać 
własnych dzieci lub młodszego rodzeństwa. 

Lecz powyższa zasada to tylko „jedna z” i powinniśmy 
poznać też kilka innych, a także poświęcić trochę czasu na 
prawidłowe usytuowanie monitorów. Warto się przyło-
żyć, bo od tego, jak dobrze wykonamy naszą pracę, będzie 
zależała jakość odsłuchu, czyli jakość naszych produkcji 
(zakładając, że nie jesteśmy głusi).

Zacznijmy od tego, GDZIE monitory mają stanąć. 
Podstawową zasadą jest to, że nasze stanowisko pracy 

Nawet mistrzostwo w geometrii nie gwarantuje idealnego dopasowania 
odsłuchu w domowym studiu. Oto kolejna garść podpowiedzi, jak radzić sobie  

w trudnym pomieszczeniu przy wsparciu subwoofera

powinno być umiejscowione na krótszym boku pokoju (zakładając, że nasze 
studio znajduje się w pokoju o kształcie prostokąta), dzięki czemu dźwięk 
emitowany przez monitory będzie miał dalej do przeciwległej ściany, co osła-
bi ewentualne niekorzystne odbicia i rezonanse. Musimy też wziąć pod uwa-
gę odległość monitorów/biurka od ściany za monitorami. Jeśli to możliwe, 
powinna ona wynosić minimum 50 cm lub nawet więcej. Dlaczego? Dlatego, 
że zmniejszymy wtedy niekorzystne zjawisko rezonowania (czytaj: wzmac-
niania) niskich częstotliwości w wyniku odbić dźwięku promieniującego  
z tyłu monitora. Tak, monitor emituje dźwięki w każdą stronę, także do tyłu, 
na boki, a nawet w górę i w dół, więc im dalej będzie znajdował się od innych 
powierzchni, tym lepiej. 

Wiele monitorów pozwala obniżyć poziom najniższych tonów, co w części 
niweluje kumulację basu. Jednak najlepiej jest zawsze zacząć od jak najlepsze-
go ustawienia, ingerencję w sam dźwięk zostawiając na koniec.

Bardzo ważną kwestią jest także ustawienie monitorów symetryczne 
względem bocznych ścian (względem przedniej i tylnej – wręcz przeciwnie), 
gdyż wpływ bocznych odbić też jest spory. Jeśli musimy z nim żyć, to przynaj-
mniej wyrównajmy go w kanałach. 

Wracając do rezonansu niskich częstotliwości: pamiętajmy o tym, że 
monitor będzie przenosił je „przez dotyk” na powierzchnię, na której stoi. 
Stąd tak ważne jest zastosowanie izolujących elastycznych podstawek lub 
statywów głośnikowych, najlepiej dużych i ciężkich. Akurat w tym wypad-
ku miłośnicy hi-fi mają rację… Zwróćmy też uwagę na ewentualne rezo-
nanse pojawiające się w całkiem niespodziewanych miejscach (klawiatury, 
drzwi, a nawet elementy mebli). Trochę gąbki, piasku lub pakuł pomoże 
temu zaradzić.

Ustawiamy m
onito

ry
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z poradnika wujka Piotrka

Zejście do parteru
W numerze 4/2016 pisaliśmy o subwooferach. W skró-
cie: w niektórych pomieszczeniach nie da się prawi-
dłowo ustawić monitorów pod kątem ich neutralności  
w niskim paśmie. Zawsze pojawią się tzw. mody, które 
będą odpowiedzialne za nienaturalne wzmocnienie jed-
nych częstotliwości przy osłabieniu innych. W efekcie 

wykres pasma przenoszenia w dole będzie wyglądał jak 
sinusoida. Odpowiedzialne będą za to niewielkie wymia-
ry pomieszczenia i bliskość rezonujących powierzchni. 
Możemy temu zaradzić przez zastosowanie subwoofera,  
a robimy to tak.

Dzięki filtrowi górnoprzepustowemu dostępnemu 
w niemal każdym subwooferze obcinamy dolne często-
tliwości kierowane do monitorów. Mówimy tu o progu 
70–120 Hz w zależności od pokoju. „Dół” będzie kierowa-
ny jedynie do głośnika subbasowego. Można zapytać: i co, 
to spowoduje, że mody znikną? Oczywiście, że nie, ale ten 
zabieg niejako oddzieli najniższe częstotliwości od mo-
nitorów, które muszą stać w określonym miejscu. A sub-
woofer możemy postawić, gdzie tylko chcemy, ponieważ 
częstotliwości basowe nie mają tak kierunkowego charak-
teru jak wszystkie powyżej. Możemy więc znaleźć takie 
ustawienie subwoofera, gdzie mody, choć nie przestaną 
się pojawiać, będą „słyszalne” w zupełnie innym punk-
cie pomieszczenia, a nie tam, gdzie siedzimy! I cały trik 
polega na tym, aby „nasze” miejsce było jak najbardziej 
neutralne. Ale jak znaleźć optymalne położenie suba? Są 
dwa sposoby.

Pierwszy, bardziej naukowy, to wykonywanie nastę-
pujących po sobie pomiarów odpowiedzi częstotliwościo-
wej pomieszczenia za pomocą mikrofonu pomiarowego  
i odpowiedniego oprogramowania. Świetnie sprawdzi 
się w tej roli aplikacja ARC firmy IK Multimedia. Tak dłu-
go przestawiamy subwoofer, aż pomiar wskaże, że linia 
przedstawiająca pasmo przenoszenia jest najbardziej 
płaska (całkiem płaska nie będzie nigdy). Jeśli nie dyspo-
nujemy tego typu sprzętem, instalujemy subwoofer na 
fotelu, na którym siedzimy podczas pracy, w dodatku na 
wysokości naszej głowy. Trochę pomysłowości i damy ra-
dę. Następnie włączamy miks, który dobrze znamy, scho-
dzimy do parteru i rozpoczynamy wędrówkę po pokoju  
z głową przy podłodze. Tam, gdzie wszystko zabrzmi naj-
lepiej, tam gdzie dźwięk będzie najbardziej zrównoważo-
ny pasmowo, tam powinien stanąć nasz subwoofer. 

Metoda dość karkołomna, ale sprawdzona. Zamiast 
miksu możemy też zastosować „sweep”, czyli płynne 
przemiatanie wszystkich częstotliwości od dołu do gó-
ry, wsłuchując się, czy nigdzie nie ma żadnych „górek”  
i „dołków” pod względem głośności określonych często-
tliwości. Niektórzy używają do tego miernika SPL (Sound 
Pressure Level) lub nawet odpowiedniej apki w smartfo-
nie. Nie będzie to superdokładny pomiar, ale na pewno  
w dużym stopniu ułatwi podjęcie właściwej decyzji. 

Pamiętajmy też o jednym. Nie ma idealnego odsłu-
chu. Kombinacja głośników, pomieszczenia, ścian, staty-
wów, mebli, okien itd. to nieskończona liczba zmiennych, 
które w taki czy inny sposób BĘDĄ koloryzować (znie-
kształcać) dźwięk. Ważne, abyśmy dokonali jak najlep-
szych ustawień, a następnie trzymali się ich i nauczyli, jak 
brzmią miksy w naszym pokoju. Przez ciągle porównywa-
nie ich do produkcji komercyjnych wyrobimy sobie odpo-
wiedni punkt odniesienia i nawet spory wpływ pomiesz-
czenia nie będzie ciążył na naszej pracy.

Wujek Piotrek

Advanced Room Correction System (ARC System 2) – połączenie mikrofonu 
pomiarowego, oprogramowania pomiarowego i wtyczki korygującej, poprawiającej 
wiarygodność dźwięku i akustykę studia.
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przemiatanie wszystkich częstotliwości od dołu do gó-
ry, wsłuchując się, czy nigdzie nie ma żadnych „górek”  
i „dołków” pod względem głośności określonych często-
tliwości. Niektórzy używają do tego miernika SPL (Sound 
Pressure Level) lub nawet odpowiedniej apki w smartfo-
nie. Nie będzie to superdokładny pomiar, ale na pewno  
w dużym stopniu ułatwi podjęcie właściwej decyzji. 

Pamiętajmy też o jednym. Nie ma idealnego odsłu-
chu. Kombinacja głośników, pomieszczenia, ścian, staty-
wów, mebli, okien itd. to nieskończona liczba zmiennych, 
które w taki czy inny sposób BĘDĄ koloryzować (znie-
kształcać) dźwięk. Ważne, abyśmy dokonali jak najlep-
szych ustawień, a następnie trzymali się ich i nauczyli, jak 
brzmią miksy w naszym pokoju. Przez ciągle porównywa-
nie ich do produkcji komercyjnych wyrobimy sobie odpo-
wiedni punkt odniesienia i nawet spory wpływ pomiesz-
czenia nie będzie ciążył na naszej pracy.

Wujek Piotrek

Advanced Room Correction System (ARC System 2) – połączenie mikrofonu 
pomiarowego, oprogramowania pomiarowego i wtyczki korygującej, poprawiającej 
wiarygodność dźwięku i akustykę studia.
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NNaturalnym stanem wozu transmisyjnego Thomson HD4 
należącego do Polsatu jest udział w imprezach. By go 
zwiedzić i poznać pracę obsługujących go ludzi, musieli-
śmy poczekać aż przyjedzie z Bytowa, skąd transmitował 
mecz miejscowej Bytovii ze Śląskiem Wrocław w Pucha-
rze Polski, i zatrzyma się w tunelu Stadionu Narodowe-
go w Warszawie, gdzie dzień później miał obsługiwać 
koncert „Roztańczony PGE Narodowy”. Jest uniwersalny, 
więc nadaje się do obsługi imprez sportowych, eventów  
i koncertów. 

Trzy dni imprezowania
Imprezy dzielą się na standardowe i niestandardowe. Do 
pierwszych należą mecze siatkówki. Wtedy zazwyczaj 
wystarczą 4 godziny przygotowań: godzina instalacji i trzy 
sprawdzania sprzętu, podczas których jest czas na usu-
nięcie ewentualnych awarii. Obsługa stosuje zasadę, że 
niczego nie robi się w wozie na ostatnią chwilę.

Impreza niestandardowa taka jak „Roztańczony PGE 
Narodowy” jest znacznie większym wyzwaniem. Wóz 

Studio deluxe na kółkach

Choć jest to jeden z najdroższych samochodów w kraju, nie bywa obiektem  
westchnień miłośników motoryzacji. Choć jego wyposażenie należy  
do najnowocześniejszych w kraju, wóz ma już kilkanaście lat. Choć niekiedy korzysta  
z niego kilkadziesiąt krajów, nie opuszcza granic Polski. W dodatku jest wprost  
stworzony do jeżdżenia na imprezy 

obowiązkowo instaluje się dzień wcześniej. Jeśli koncert 
jest o 20.00 i trwa do północy, praca kończy kolejnego dnia 
około 4.00 nad ranem, bo trzeba odinstalować sprzęt. 
Podczas tak dużych imprez dla wozu pracuje do 50 osób: 
realizatorzy, operatorzy kamer, technicy.

Na początku powstaje dokumentacja. Określa się, 
gdzie wóz ma stanąć, skąd weźmie zasilanie i ile kabli 
trzeba będzie ciągnąć do sceny. Oprócz tego realizator  

Skrzynia samochodu 
ma 16 lat. Pierwotnie 
była granatowa.
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dźwięku, nagrywania na wieloślady, a potem do każdego 
zespołu, wykonawcy lub fragmentu programu przygoto-
wuje sobie preset ustawień: które mikrofony są podnie-
sione, które otwarte, a które zamknięte. Zapisuje barwy 
poszczególnych instrumentów w każdym z zespołów. 
Potem podczas występu sztuka polega na tym, by mikro-
fony trafiały we właściwe ręce. Inaczej zapisane presety 
na nic się nie zdadzą.

Do wizji realizatorów należy dobrać środki technicz-
ne. Wóz transmisyjny zawsze podróżuje wraz z wozem 
pomocniczym, gdzie są przewożone kamery, systemy 
transmisji bezprzewodowej audio, różnego rodzaju mi-
krofony (w tym potrzebne na scenie lub planie mikrofony 
nagłowne, lavaliery i efektowe DPA), kable, baterie oraz 
pozostały sprzęt na plan. Należy sprawdzić, czy zgroma-
dzony tam sprzęt wystarczy do obsługi, a jeśli nie, spro-
wadzić go z magazynu w Warszawie lub zorganizować 
na miejscu imprezy.

Oprócz tego należy zaplanować łączność, bez której 
cała wyrafinowana technika pozostanie martwa. Ma za-
pewnić komunikację między realizatorem dźwięku, jego 
asystentami na planie od mikrofonów, dotrzeć do wszyst-
kich stanowisk od światła, reżysera podczas prób, nagło-
śnienia, multimediów. To zadanie dla inżynierów wozu.  
W realizacji wszystkich projektów wspomagają ich: tech-
nik wozu i technicy na planie, zwani w Polsacie bombi-
kami od nazwiska pierwszego pracownika pełniącego tę 
funkcję. Na planie jest ich minimum dwóch. Rozciągają 
kable, rozstawiają i mocują kamery, czyli wykonują niby 
proste prace, ale posiadają dużą wiedzę techniczną. 

Pierwszego dnia muszą być sprawdzone wszystkie 
instalacje i wizja. Trzeba przygotować do pracy kamery, by 
dawały jednakowy obraz. Potem są one używane do kon-
troli oprawy świetlnej imprezy. Opracowuje się ją w porze 
koncertu, by była dobrana do warunków zewnętrznych. Jej 
jakość kontroluje się na kamerach, by widzom zapewnić 
najlepszą jakość. Ponieważ jest to impreza telewizyjna, na 
którą zaproszono publiczność, widzowie są najważniejsi. 
Jeśli byłaby to impreza przeznaczona dla publiczności  
i tylko transmitowana przez telewizję, oprawa byłaby do-
bierana dla ludzi na koncercie.

W dzień koncertu obsługa wozu pracuje od 7.00 przy 
instalacji dźwięku. Przy „Roztańczonym PGE Narodo-
wym” instalacja nie była skomplikowana, ponieważ pod-
czas tego rodzaju imprez dość często tylko wokalista śpie-
wa na żywo, a muzyka jest odtwarzana. Co innego, gdy są 
zespoły czy orkiestry grające na żywo. Od 9.00 zaczyna się 
gotowość i próby: techniczna, generalna, wykonów, mu-
zyczna. W tym czasie testuje się także łączność i relacje 
między ludźmi.

Każdy utwór musi być najpierw spróbowany mu-
zycznie dla realizatorów dźwięku, potem dla realizato-
rów wizji pod kamery, by ustalić ujęcia. Podczas próby 
realizator wizji wskazuje, jakie ujęcie ma zostać użyte,  
a asystentka precyzyjnie zapisuje, w jakim momencie – 
na przykład po jakim słowie – ma wejść która kamera. 
Potem wspólnie to korygują i asystentka podczas reali-
zacji przypomina realizatorowi ujęcia do każdego utwo-
ru. Słyszą ją operatorzy i realizator, dlatego łączność jest 
tak ważna. Oni to robią według planu ujęć. Oprócz tego 

gościnne występy

Permanentna modernizacja

Cyfrowy wóz transmisyjny Thomson HD4 ma 16 m długości i waży 36 ton. W 2000 
roku zbudowała go dla Polsatu firma Thomson. Pracował wtedy w technologii SD, 
formacie 4:3 i obsługiwał 8 kamer. Najnowsza modernizacja rozpoczęła się 5 lat 
temu i pochłonęła 5–7 milionów euro. Zostało wymienione wszystko, w tym 
miksery wizji (80 wlotów wizyjnych) i dźwięku (144 wloty mikrofonowe) oraz 
okablowanie. Ze starego wyposażenia została tylko buda i agregat prądotwórczy 
Fischer Panda z silnikiem Mercedesa. Zamknięto go w podwójnej komorze, więc jest 
całkowicie wyciszony. Ma moc 50 kVW i przy pełnym zbiorniku pozwala na zasilanie 
systemu przez 12 godzin. Wóz jest teraz przystosowany do pracy w standardzie HD 
i formacie 16:9. Obsługuje do 18 kamer (14 stacjonarnych + 2 bezprzewodowe 
+ 2 minikamy). Jego serce stanowi obecnie mikser Studer, z którego można zapisać 
ślady na program Magic Samplitude. Ostatnie ogniwo obróbki dźwięku przed 
emisją stanowi System 6000 TC Electronic ze znakomitymi algorytmami 
odpowiadającymi za dynamikę sygnału audio. 

wizji określa, w jakich miejscach mają stanąć kamery, jakich potrzebu-
je ujęć, jakich użyć obiektywów, gdzie wybudować podesty, podstawić 
podnośniki, powiesić line-camy na sznurach czy kranach zdjęciowych. Te 
ostatnie zasilane są z baterii wytrzymujących do 2 godzin. Wymagają wy-
miany akumulatorów w trakcie transmisji, więc trzeba też ustalić miej-
sce, gdzie to się odbędzie. Z kolei realizator dźwięku do każdego zespołu 
ma zapisany zestaw ustawień na mikserze. Do całego koncertu robi sobie 
projekt pod tę imprezę: liczba wejść, przyjmowanych sygnałów, rejestracji  

Skrzynia samochodu 
ma 16 lat. Pierwotnie 
była granatowa.

Początek przygotowań do koncertu „Roztańczony PGE Narodowy”.

Studio wizji wozu.
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jest cały scenariusz imprezy, który mówi, że po utworze 
będzie wypowiedź z określonej kamery, przejście na kon-
kurs ogłaszany przez innego prezentera w innym miejscu, 
zapowiedź utworu, materiał i znów pokazanie utworu. 
Tuż przed wejściem na antenę następuje krótka przerwa.

Niezależne realizacje
Podczas imprez na żywo dźwięk realizują niezależnie trzy 
osoby w trzech miejscach i dla trzech grup odbiorców: 
publiczności na koncercie, widzów przed telewizorami  
i na odsłuchy na scenie (do ucha lub na głośniki). W wo-
zie realizowane są dźwięk i obraz dla telewizji. Dźwiękiem 
zajmuje się do trzech osób. Pierwsza czuwa nad stroną 
muzyczną, druga – publicystyczną, czyli mikrofonem wo-
kalowym i mikrofonami prowadzących, a trzecia – pod-
kładami, na przykład dżinglami. 

Oprawa zależy od rodzaju imprezy. Jeśli organizuje ją 
telewizja i ma być blok reklamowy, w jego trakcie jest prze-
widziany mniej ważny fragment widowiska, który zostaje 
przecięty. Tuż przed powrotem na antenę jest cisza.

Mikser wizyjny ma dwie konsole sterujące, więc wi-
zja też może być realizowana równocześnie w dwóch 
wersjach. W przypadku dużych imprez czasami oprócz 
realizacji telewizyjnej robi się równoległą na beamy. 
Podczas koncertu „Roztańczony PGE Narodowy” była 
to grafika dekoracyjna i zbliżenia na twarze artystów, bo 
publiczność była daleko od sceny i mogła ich nie widzieć. 
Podczas mistrzostw świata w siatkówce również były 
dwie równoległe realizacje: na głównym kanale grafika 
międzynarodowa, a w przerwach szerokie plany zgodnie 
z przepisami FIBA, na drugim – polska grafika, a w prze-
rwach studio z polskimi ekspertami. W wozie siedział 
wtedy nawet trzeci realizator wizji, który pomagał przy 
powtórkach.

Wyznawcy redundancji
Wóz jest zasilany za pośrednictwem UPS-ów, które 
wraz z transformatorami zapewniają jego pełną izolację  
galwaniczną. Dzięki temu unika się pętli masowych, za-
kłócających dźwięk (brumy) i wizję (pasy). Technika na 
planie, do której wóz jest podłączany – jak nagłośnienie 
beamów czy plazm – jest separowana osobnymi urządze-
niami. W razie awarii UPS-y przy nowych bateriach mogą 
podtrzymać pracę do 15 minut. To wystarcza do bezpiecz-
nego wyłączenia wozu.

– W komputerze domowym w momencie odcięcia za-
silania jest niewielkie ryzyko, że padnie dysk twardy albo 
inna jego część – mówi Tomasz Maliszewski, inżynier wozu 
odpowiedzialny za dźwięk. – Tutaj urządzenia pracują na 
ciągłym nadpisywaniu danych na dysku, plików, na których 
się pracuje. Każda zmiana jest regularnie przetwarzana na 
dyski lub komputery. To powoduje, że ryzyko uszkodzenia 
danych jest bardzo duże. Podczas przywracania zasilania 
musimy wczytać wszystkie presety ustawień. Dla każdego 
programu są one bardzo skomplikowane. Bez nich rozpo-
częcie transmisji po uruchomieniu wozu zajęłoby nie 5 mi-
nut a 40.

Thomson HD4 ma jeszcze agregat prądotwórczy – 
rozwiązanie we współczesnych wozach niestosowane. 
Przypomina o czasach, gdy w miejscach transmisji trudno 
było o prąd. Po przełączeniu się na agregat przy pełnym 
zbiorniku można pracować do 12 godzin. To jeden z wielu 
dowodów, że w wozie transmisyjnym podczas relacji na 
żywo jednym z najważniejszych pojęć jest redundancja.

– Obecnie wprowadzamy redundancję zasilania drogi 
prądowej, która prowadzi na plan – mówi Tomasz Mali-
szewski. – Prowadzone są dwa kable zasilające i na pla-
nie jest zainstalowane mikrosekundowe podtrzymanie 
podczas przełączania. Gdy jeden z tych kabli zostanie 
uszkodzony na przykład przez wózek, automatycznie je-
go funkcję przejmuje drugi.

W przypadku transmisji na żywo z poważniejszych 
wydarzeń sygnał z wozu transmisyjnego też jest dublo-
wany. Program nadaje się wtedy przez szerokopasmowe 
łącze internetowe z gwarantowaną przepustowością, 
które zapewnia lepszą jakość i zawiera odseparowa-
ne kanały łączności oraz pakiety internetu dla potrzeb 
obsługi, nie zmniejszające jednak przepustowości dla 
głównego przekazu sygnału do ośrodka. Zawsze jednak 
staje wtedy obok niego wóz satelitarny, który nadaje rów-
nolegle. Jego sygnał jest nieco gorszej jakości, ale stabil-
niejszy, dlatego jest traktowany jako źródło rezerwowe.  
W razie problemów z internetem realizator w studiu mo-
że płynnie przejść na transmisję satelitarną.

Spokojnie, to tylko awaria
Oczywiście życie potrafi zaskoczyć mimo redundancji. 
Podczas nadawania meczu ze stadionu Śląska Wrocław 
dla Ekstraklasy Polskiej urządzenie z redundantnym za-
silaniem zawiodło. Zwarcie nastąpiło na fizycznym wej-
ściu elektrycznym, które się spaliło. Drugiego zasilacza 
nie dało się uruchomić bez podniesienia bezpiecznika,  
a tego nie dało się zrobić bez likwidacji zwarcia. 

– W takich sytuacjach liczą się predyspozycje, bo jest 
to praca na żywym organizmie – mówi Tomasz Maliszew-
ski. – Trzeba zareagować szybko i wytypować najsłabsze 

>>

Jak w łodzi podwodnej
Na pokładzie wozu panują zasady jak w łodzi podwodnej. Ponieważ wóz jest  
upakowany drogim sprzętem, nie wolno wnosić jedzenia i napojów, a zwłaszcza  
ulubionej przez obsługę coli. Cola ma bardzo silne właściwości żrące, gdy chodzi  
o cynę i układy elektroniczne. Ewentualne rozlanie napoju grozi nie tylko  
uszkodzeniem wartego miliony euro sprzętu, który nadaje się wtedy do wyrzucenia, 
ale także przerwaniem transmisji. 

Niepozorne 
pudełko po lewej 
to System 6000, 
odpowiadający 
za dynamikę 
sygnału audio.
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to grafika dekoracyjna i zbliżenia na twarze artystów, bo 
publiczność była daleko od sceny i mogła ich nie widzieć. 
Podczas mistrzostw świata w siatkówce również były 
dwie równoległe realizacje: na głównym kanale grafika 
międzynarodowa, a w przerwach szerokie plany zgodnie 
z przepisami FIBA, na drugim – polska grafika, a w prze-
rwach studio z polskimi ekspertami. W wozie siedział 
wtedy nawet trzeci realizator wizji, który pomagał przy 
powtórkach.

Wyznawcy redundancji
Wóz jest zasilany za pośrednictwem UPS-ów, które 
wraz z transformatorami zapewniają jego pełną izolację  
galwaniczną. Dzięki temu unika się pętli masowych, za-
kłócających dźwięk (brumy) i wizję (pasy). Technika na 
planie, do której wóz jest podłączany – jak nagłośnienie 
beamów czy plazm – jest separowana osobnymi urządze-
niami. W razie awarii UPS-y przy nowych bateriach mogą 
podtrzymać pracę do 15 minut. To wystarcza do bezpiecz-
nego wyłączenia wozu.

– W komputerze domowym w momencie odcięcia za-
silania jest niewielkie ryzyko, że padnie dysk twardy albo 
inna jego część – mówi Tomasz Maliszewski, inżynier wozu 
odpowiedzialny za dźwięk. – Tutaj urządzenia pracują na 
ciągłym nadpisywaniu danych na dysku, plików, na których 
się pracuje. Każda zmiana jest regularnie przetwarzana na 
dyski lub komputery. To powoduje, że ryzyko uszkodzenia 
danych jest bardzo duże. Podczas przywracania zasilania 
musimy wczytać wszystkie presety ustawień. Dla każdego 
programu są one bardzo skomplikowane. Bez nich rozpo-
częcie transmisji po uruchomieniu wozu zajęłoby nie 5 mi-
nut a 40.

Thomson HD4 ma jeszcze agregat prądotwórczy – 
rozwiązanie we współczesnych wozach niestosowane. 
Przypomina o czasach, gdy w miejscach transmisji trudno 
było o prąd. Po przełączeniu się na agregat przy pełnym 
zbiorniku można pracować do 12 godzin. To jeden z wielu 
dowodów, że w wozie transmisyjnym podczas relacji na 
żywo jednym z najważniejszych pojęć jest redundancja.

– Obecnie wprowadzamy redundancję zasilania drogi 
prądowej, która prowadzi na plan – mówi Tomasz Mali-
szewski. – Prowadzone są dwa kable zasilające i na pla-
nie jest zainstalowane mikrosekundowe podtrzymanie 
podczas przełączania. Gdy jeden z tych kabli zostanie 
uszkodzony na przykład przez wózek, automatycznie je-
go funkcję przejmuje drugi.

W przypadku transmisji na żywo z poważniejszych 
wydarzeń sygnał z wozu transmisyjnego też jest dublo-
wany. Program nadaje się wtedy przez szerokopasmowe 
łącze internetowe z gwarantowaną przepustowością, 
które zapewnia lepszą jakość i zawiera odseparowa-
ne kanały łączności oraz pakiety internetu dla potrzeb 
obsługi, nie zmniejszające jednak przepustowości dla 
głównego przekazu sygnału do ośrodka. Zawsze jednak 
staje wtedy obok niego wóz satelitarny, który nadaje rów-
nolegle. Jego sygnał jest nieco gorszej jakości, ale stabil-
niejszy, dlatego jest traktowany jako źródło rezerwowe.  
W razie problemów z internetem realizator w studiu mo-
że płynnie przejść na transmisję satelitarną.

Spokojnie, to tylko awaria
Oczywiście życie potrafi zaskoczyć mimo redundancji. 
Podczas nadawania meczu ze stadionu Śląska Wrocław 
dla Ekstraklasy Polskiej urządzenie z redundantnym za-
silaniem zawiodło. Zwarcie nastąpiło na fizycznym wej-
ściu elektrycznym, które się spaliło. Drugiego zasilacza 
nie dało się uruchomić bez podniesienia bezpiecznika,  
a tego nie dało się zrobić bez likwidacji zwarcia. 

– W takich sytuacjach liczą się predyspozycje, bo jest 
to praca na żywym organizmie – mówi Tomasz Maliszew-
ski. – Trzeba zareagować szybko i wytypować najsłabsze 

>>

Jak w łodzi podwodnej
Na pokładzie wozu panują zasady jak w łodzi podwodnej. Ponieważ wóz jest  
upakowany drogim sprzętem, nie wolno wnosić jedzenia i napojów, a zwłaszcza  
ulubionej przez obsługę coli. Cola ma bardzo silne właściwości żrące, gdy chodzi  
o cynę i układy elektroniczne. Ewentualne rozlanie napoju grozi nie tylko  
uszkodzeniem wartego miliony euro sprzętu, który nadaje się wtedy do wyrzucenia, 
ale także przerwaniem transmisji. 

Niepozorne 
pudełko po lewej 
to System 6000, 
odpowiadający 
za dynamikę 
sygnału audio.
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gościnne występy 

ogniwo całej drogi, gdy widzisz, co się stało. Co się dzieje? 
Cisza na antenie. Dlaczego nie ma łączności? Sprawdza-
my matrycę. Po podejściu do matrycy widać: spalone, sto-
pione. Ale nie możemy podnieść bezpiecznika. Zasilanie 
nie działa. Dlaczego nie działa? Wyrwanie kabla. Działa! 
A jeżeli to nie jest to, to idzie się dalej.

Dwa lata temu podczas „Tańca z gwiazdami” wóz 
stracił zasilanie jednej fazy na samym początku progra-
mu. Na antenie pojawił się zamrożony obraz czołówki  
i cisza. Brak prądu oznaczał również brak łączności – nie 
można było poinformować studia, co się stało. Wtedy 
błyskawiczną analizę przeprowadził Marek Krakowiak, 
inżynier wozu odpowiedzialny za wizję. Okazało się, że 
zawiódł jeden z UPS-ów. Został natychmiast przełączo-
ny w tryb pass-by, czyli ominięty. Szczęśliwie nie padły 
presety i po 6 minutach wóz był gotów, by powtórnie 
wejść na antenę.

– Przy podnoszeniu wozu musimy pamiętać, że 
współczesna technika to tak naprawdę zespół kompu-
terów – mówi Marek Krakowiak. – Trudno powiedzieć, ile 
tu jest procesorów, bo nie mamy fizycznie komputera. 
Jest komputer graficzny, macierz dyskowa. Nawet mikser 
czy kamera to jest ileś procesorów. Tor kamerowy ma 8–9 
procesorów, a mikser telewizyjny – 40–50. Uruchomienie 
tych urządzeń wymaga czasu, bo one muszą zainstalo-
wać oprogramowanie.

Warto dodać, że systemem operacyjnym kompu-
terów w wozie po niedawnym upgradzie jest Windows 
XP. Wcześniej był Windows 2000. Nikt nawet nie myśli  
o Windows 10, bo tu liczy się stabilność.

Typowy weekend: wtorek–środa
Niedogodnością jest tryb pracy, ponieważ tylko jednego 
można być pewnym: od września do czerwca nie będzie 
wolnych weekendów. Sprzęt kosztuje mnóstwo pienię-
dzy, więc musi pracować. Załogi wozów, które prowa-
dzą transmisje sportowe, są w domu we wtorek i środę. 
Albo wyjeżdżają na 1,5 tygodnia. Zespół Thomsona HD4 
ostatnio najpierw pracował przez 15 dni po 12–13, a potem  
10 dni po 3–4 godziny. Podczas wakacji mogą się trafić 
3 imprezy, ale może i 30. Trzeba urlop dostosowywać do 
planu produkcyjnego.

Jednak nawet w domu człowiek nie jest bezpieczny. 
Winna jest… nowoczesność!

– Przy taśmach nie zdarzało się, żeby materiał nagra-
ny był nieczytelny – mówi Marek Krakowiak.– Obecnie gdy 
rejestruje się 10 czy 12 śladów wizyjnych, nagle na monta-
żu jakiś plik się nie czyta. Jeśli nie jesteśmy w wozie, mu-
simy jechać do garażu, włączyć go i udostępnić plik – jak 
w karetce.

Ale na pytanie, czy nie chciałby jeździć mniej zaawan-
sowanym technicznie wozem, dzięki czemu uczestniczył-
by w mniejszej liczbie imprez, do tego łatwiejszych, Marek 
Krakowiak odpowiada:

– Co prawda jest ciężko, ale przyjemnie mieć świado-
mość, że dzięki pracy mojej i kolegów 4–5 milionów Pola-
ków przed telewizorami może oglądać imprezę. A jeśli ro-
bimy mistrzostwa świata, sygnał bierze od nas 80 krajów. 
To daje satysfakcję!

Katarzyna Miłek, Konrad Majchrowski i Dariusz J. Michalski

Do zadań specjalnych
Wóz obsługuje największe wydarzenia sportowe (obsługa 
głównej hali podczas mistrzostw świata w siatkówce; relacja 
na cały świat), festiwale (Top Trendy, Sopot Festival, 
Solidarity of Arts), eventy i programy cykliczne („Taniec 
z gwiazdami”, „Top Chef”, „Twoja twarz brzmi znajomo”). 
Programy montowane zajmują o wiele więcej miejsca 
na dyskach niż relacje z imprez na żywo, które są rejestrowane 
tylko do archiwum. Chodzi o zapis każdego ujęcia kamery, 
które potem reżyser może wykorzystać do montażu. 
Macierz dyskowa o pojemności do 10 TB mieści 4 odcinki 
programu w 12 śladach. Po czterech dniach montażyści 
muszą potwierdzić, że pliki można odczytać lub są 
zmontowane, by można było je nadpisać.

Tomasz Maliszewski, inżynier 
dźwięku, przed mikserem dźwięku.

Marek Krakowiak, inżynier wizji wozu Thomson HD4, 
przed konsoletą miksera wizji. Sam mikser znajduje się z tyłu wozu.
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JJeśli ktoś chciał poznać wszystkie 
oblicza ambientu, z powodzeniem 
28–29 października mógł spędzić 
kilkanaście godzin na sali widowi-
skowej kaliskiego Centrum Kultury  
i Sztuki. Słuchacze dostali kilkana-
ście koncertów o stylistyce tak różnej 
jak kontemplacyjna, inspirowana bli-
skim kontaktem z przyrodą muzyka 
włoskiej sławy ambientu Alio Die  
i dynamiczna, ekspresyjna, emanują-
ca witalnością muzyka Agressivy 69, 
do której utworów część publiczności 
tańczyła pod sceną. Były wielkie po-
wroty po długim rozstaniu ze sceną, 
jak w przypadku psychoindustrial-
nego Rigor Mortis, który w tym roku 
powrócił z nową płytą po 20 latach 
milczenia. Usłyszeć można było cie-
kawe eksperymenty formalne grupy 
Lud Hauza. W ich panoramie dźwię-
kowej nowoczesna technika i elektro-
niczne brzmienie istnieją na równych 
prawach z instrumentami ludowymi  

Miłośnicy ambientu, muzyki elektronicznej  
i eksperymentalnej dostali uderzeniową dawkę 
ulubionych dźwięków okraszonych dodatkowymi 
atrakcjami

5. Kalisz Ambient Festiwal gościnne występy

Trzy w jednym i odgłosami dartej gazety. Można było też posłuchać kre-
ślonych głosem kolaży Sebastiana Madejskiego. Bliskie 
popu Sexy Suicide sąsiadowało z ciężkim, przesyconym 
buntem wobec cywilizacji industrialem Jakuba S. Mroczną 
zazwyczaj muzykę Accomplice Affair rozświetliło brzmie-
nie skrzypiec. Był Vladimir Kirsch z utworami wpadający-
mi w industrial, ale w projekcie Aghiatrias wraz z Tomem 
Saivonem łączył go między innymi z muzyką klasyczną. 
Była muzyka eksperymentalna w wykonaniu Limited Lia-
bility Sounds, łącząca syntezatory z dźwiękami nagrywa-
nymi w terenie.

Niemal każdemu występowi towarzyszyły czarno
-białe zdjęcia, filmy czy animacje. Wyjątkami były Sexy 
Suicide i Agressiva 69, w których na scenie królowały ko-
lorowe światła i dymy wkomponowane w prezentowaną 
muzykę.

Bogactwo brzmień emanujące ze sceny wylewało się 
także poza salę widowiskową. Występy dzieliły przerwy, 
podczas których można było skorzystać z czegoś nie 
tylko dla ciała, ale i dla ducha. O ciała dbał miejscowy 
bufet. Duch mógł przenieść się w inne wymiary muzy-
ki za sprawą wystawy instrumentów, głównie gitar na 
jednym ze stoisk. Magazyn „AudioPlay” uzupełniał ten 
pokaz prezentacją dwóch klawiatur sterujących: efek-
towną Akai Advance 61 i nowatorską Roli Seabord Ri-
se, które można było wypróbować w akcji. I korzystały  
z tego także osoby, które na co dzień nie mają nic wspól-
nego z tworzeniem muzyki. Można było również kupić 
płyty z muzyką alternatywną wydane przez wytwórnię 
Requiem Records. Jednak już samo oglądanie poligrafii 
do nich sprawiało czystą przyjemność. Czuło się potężną 
dawkę kreatywności połączonej z zabawą formą. W do-
datku ciekawy efekt był osiągany niekiedy zadziwiająco 
skromnymi środkami. 

Drugiego dnia festiwalu odbył się też wernisaż Tomka 
Pileckiego, który świat idei stara się zamknąć w czarno
-białych zdjęciach oprawionych w drewno. Niekiedy zdję-
cia są wykończone techniką enkaustyczną, czyli pokryte 
mieszanką wosku pszczelego i żywicy demerowej, co na-
daje im malarskiej głębi. Surowe, niepozbawione brudu 
prace niekiedy wywołujące zadumę i nostalgię, a niekiedy 
niepokój, klimatem bardzo pasowały do sporej części mu-
zyki prezentowanej na scenie.

Nie wszystkie punkty programu udało się zrealizo-
wać w zakładanej formie. Na przewidziane po północy 
afterparty zorganizowane w lokalu nieopodal centrum 
sztuki nie dotarła znakomita większość artystów, przez 
co widzowie byli skazani na dzielenie się wrażeniami  
z występów we własnym gronie, a przy okazji na pozna-
wanie lokalnych form nocnego życia.

Mimo obfitości atrakcji i wrażeń byłem zdziwiony, gdy 
dowiedziałem się, że jeden z widzów jechał samochodem 
z Anglii dwa dni, by zasiąść na widowni. Jego determinacja 
dobrze wróży organizatorom. Stojący na ich czele Przemy-
sław Rychlik już teraz zaprasza na kolejną edycję, która 
ma odbyć się za rok i znów w gościnnych murach kaliskie-
go Centrum Kultury i Sztuki.

Sebastian Łośfo
t.
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Limited Liability Sounds

Sexy Suicide

Agressiva 69

Lud Hauza

Prace Tomka Pileckiego.

Testowanie Roli Seaboard Rise, podczas 
którego powstał preset basu.
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Egzaminy ze Studio One 3 się odbyły, wyniki są 
co najmniej dobre. Co było przyczyną: wybitna grupa, 
znakomite metody, wyjątkowo prosty program czy 
prosty test?
Przede wszystkim program jest bardzo prosty. Dodawanie 
efektów czy instrumentów polega na drag & drop.

Nie było żadnych elementów, z którymi uczniowie 
mieliby jakiś problem?
Wręcz przeciwnie. Ten program jest odbierany jako bar-
dzo intuicyjny w obsłudze. Wszystko mamy na wierzchu, 
pod ręką. Tylko na początku trzeba ogarnąć, co się dzieje 
na ekranie. Nie przypominam sobie, by ktoś miał z tym 
problem. Poza tym pytania egzaminacyjne dotyczyły rze-
czy, które wałkowaliśmy na każdych zajęciach, bo u mnie 
zajęcia zawsze są praktyczne: mało teorii, a dużo pracy na 
programie. Dzięki temu uczniowie wszystko sobie utrwa-
lają. A poza tym pracują też w domu. Po każdych zajęciach 
zadaję im prace domowe, a skoro już nie mogą się wykrę-
cić, że nie mają programu…

Bo w ramach programu PreSonus Training Center 
każdy go ma…
Dlatego teraz każdy robi pracę domową: miesza gatun-
ki, dodaje instrumenty. Jak omawiamy jakiś gatunek, 
uczniowie dostają projekt do domu i mogą dokładnie 
prześledzić, jak jest wykonany. Wszystkie elementy 
pochodzą ze Studio One 3, a właśnie o to chodzi, by 
uczeń mógł sam otworzyć projekt bez żadnych kombi-
nacji. Sam byłem zaskoczony, jak dużo jest tych sam-
pli i loopów. Znalazłem nawet wokal rapera. Na końcu 

O dotychczasowym egzaminie  
ze Studio One 3, znaczeniu pracy  
w domu i planach na przyszłość  
rozmawiamy z Markiem  
Truszkowskim, wykładowcą  
Akademii Realizacji Dźwięku

Praktyka 
czyni mistrza

uczniowie robią projekt. Jak się nie boją, robią swój od 
zera, ale zazwyczaj na pierwszym roku wolą dostać coś 
na początek, by podstawić brzmienia, zmienić melodię. 
Z drugiej strony, choć praca w domu na pewno miała 
duży wpływ na wyniki egzaminu, nie ukrywam, że test 
nie mógł być trudny. W końcu zdawało się na pierw-
szy poziom. Obecnie przygotowujemy równocześnie 
egzaminy na poziomy drugi i trzeci. Tam na pewno nie 
będzie już tak łatwo.

Pierwszy egzaminem był testem on-line. 
Kolejne podobno mają mieć także część praktyczną.
Walczę o to. W przypadku wszystkich innych DAW-ów 
certyfikat zdaje się w postaci testu, czyli wybierania odpo-
wiedzi A, B, C lub D. Chciałbym, by właśnie u nas pojawiła 
się także część praktyczna – dla mnie najważniejsza. Stu 
pytań można się wyuczyć, w ostateczności sobie na ręce 
zapisać (śmiech), a praca z programem weryfikuje rzeczy-
wistą wiedzę.

To jest na tyle duży program, że niektóre rzeczy 
można zrobić na kilka sposobów. Czy będzie określenie, 
czego należy użyć? Czy będzie ważny tylko efekt pracy?
Raczej to drugie, bo ważny jest efekt. Grunt, żeby się wie-
działo, jak go osiągnąć.

Zapewne wyznacznikiem sprawności poruszania się po 
programie będzie nie tylko efekt, ale i czas wykonania.
No właśnie. Będę musiał podzielić zadanie na stopnie 
trudności i czas, jaki będzie potrzebny do realizacji. 

Do tego praca na DAW-ie jest swego rodzaju 
twórczością. A trudno ocenić twórczość bez pewnej 
dozy uznaniowości. 
Zdaję sobie sprawę, że opracowanie skali ocen nie będzie 
łatwe. Będę siedział przed Studio One i próbował. Ponie-
waż grupa ma przeciętnie 15 osób, zadań powinno być 
minimum 30. Porozmawiam też z Adamem Pietruszko, 
który zajmuje się w Akademii sound designem i wykrę-
caniem brzmień, by przygotował zadania polegające na 
zrobieniu określonych brzmień w Mai Taiu. Jednak wiem, 
że się wkopałem. To był mój pomysł, więc poniosę kon-
sekwencje. (śmiech)

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Jeszcze więcej praktyki
By uczniowie nie dostawali tylko certyfikatu na koniec, ARD realizuje dwa działania. 
Pierwsze to książka, do której będzie załączona płyta z próbkami dźwiękowymi w 
MP3 i pliku SO3, które pokażą jak na przykład zrobić fachowo przejście. Każdy istotny 
element zyska taką ilustrację. Drugą jest projekt „Współpraca” prowadzony przez 
Marka Truszkowskiego. Każda grupa uczniów wybierze jeden projekt tworzony przez jej 
uczestników. Potem będzie on wspólnie realizowany przez wszystkich członków grupy 
łącznie z nagraniem żywych instrumentów i wokali w studiu oraz wyprodukowaniem 
miksu i mastera u zawodowca. Dzięki temu oprócz świadectwa zyskają na koniec roku 
zrealizowany projekt, którym będą mogli się pochwalić.
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ŻŻyjemy w świecie nastawionym na „mieć”. Jesteśmy 
oceniani według stanu posiadania, nasz status rzadko 
określany jest wiedzą, poziomem kultury czy inteligen-
cją, a najczęściej poprzez to co widać, czyli majątkiem, 
samochodem lub modnym ubraniem. Stąd trudno się 
dziwić młodym (i nie tylko) ludziom, którzy często wy-
bierają bardziej dochodowe zajęcia czy kierunki studiów  
i przez większość życia tkwią we frustracji spowodowanej 
ciągłym dążeniem do udowodnienia sobie i innym, że „je-
stem człowiekiem sukcesu”.

Wszelkie pasje z dzieciństwa czy młodości staramy 
się odstawiać na dalszy plan, motywując to tym, że po-
winniśmy być „odpowiedzialni”: zdobyć wykształcenie, 
pracę, wziąć kredyt na mieszkanie i mieć nadzieję, że kie-
dyś w przyszłości powrócimy do uniesień młodości, czyli 
na przykład założymy zespół rockowy, nagramy płytę  
i wyruszymy w trasę albo zbudujemy studio i powróci-
my do produkcji muzyki. Niestety często kończy się na  

nie na żartyJak żyć (z muzyki)?
Podążanie za pasją na początku może  
nie popłaca, ale w ostatecznym rozrachunku  
powinniśmy wyjść na swoje
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marzeniach, a nawet jeśli faktycznie w jesieni życia po-
wrócimy do marzeń z dawnych lat, to już nie to zdrowie, 
już spać się chce i generalnie nie mamy siły.

Z drugiej strony jeśli postanowimy jednak pozostać 
przy naszych pasjach i od początku związać swoje życie 
(w tym zawodowe) z tym, co kochamy, to najprawdo-
podobniej powinniśmy się szykować na życie w ciągłym 
niedoczasie i względnym niedostatku, bo przecież „nie 
da się żyć z muzyki”. Owszem, świat jest pełen przykła-
dów wielkich sukcesów i karier, ale statystyki są w tym 
przypadku bezlitosne i szansa na NASZ sukces jest mała  
i uzależniona od milionów elementów, w tym porządnego 
łutu szczęścia.

Nie ma więc ratunku? Czy musimy wybierać między 
frustracją a frustracją?

Być może niekoniecznie. 
Ostatnio miałem okazję spędzić trochę czasu z produ-

centem muzycznym, który może o sobie powiedzieć, że 
odniósł sukces, w dodatku międzynarodowy. Jego piosen-
ki są grane na całym świecie, ma w swym cv sporo bardzo 
znanych nazwisk i na brak pracy nie narzeka. A w dodatku 
robi to, co kocha. Oto jego recepta.

Jeśli jesteś młody, kochasz muzykę i stajesz właśnie 
przed decyzją, co dalej robić w życiu, nie wybieraj zgniłe-
go kompromisu. Zdecyduj, że zostajesz z muzyką. Nie-
ważne, czy jesteś muzykiem, instrumentalistą, kompo-
zytorem, wokalistą czy „mikserem” – rób to, co kochasz. 
Pieniądze? Na początku ich nie będzie. Ale jesteś młody 
(młoda) i, wierz mi, nie potrzebujesz superciuchów, sa-
mochodu, apartamentu i obiadów w restauracji. Potrze-
bujesz się rozwijać, a rozwój nastąpi wyłącznie przez na-
ukę i trening. Potrzebujesz dużo czasu, aby z człowieka 
pełnego pasji stać się także fachowcem. Dziesięć, może 
piętnaście lat. 

Ale w pewnym momencie zauważysz, że ludzie sa-
mi zaczną przychodzić, abyś im pomógł/pomogła. Roz-
wiązać problem, nagrać coś, wyprodukować. Bo będziesz  
w tym dobry/a. Twoje nazwisko zacznie krążyć w branży  
i stanie się synonimem porządnej roboty i klasy. I zanim 
się obejrzysz, będziesz wybierać sobie klientów.

Brzmi jak bajka? Może, ale tak to się najczęściej dzieje. 
Tu naprawdę nie ma cudów. Nawet Justin Bieber zaczynał 
od grania na gitarze na ulicy.

I kolejna rada naszego bohatera: pozostań życzliwym 
człowiekiem. Nie wymądrzaj się, nie krytykuj, ucz się 
od każdego, kogo spotkasz na swojej drodze. Każdy coś 
umie. Ważne, aby to dostrzec i wykorzystać we własnej 
pracy czy twórczości. Nawet najwięksi geniusze w dzie-
jach (Bach, Mozart czy Beatlesi) bardzo dużo pracowali  
z innymi i uczyli się od nich każdego dnia. Ego jest fajne, 
ale pycha kroczy przed porażką.

Już widzę te twarze pełne rozczarowania. „To tylko ty-
le?!”. Tak, tyle. To nie rocket science, jak mówią Anglosasi. 
Życie jest w sumie dość proste, tylko my je czasem niepo-
trzebnie komplikujemy.

Rób to, co kochasz, bo wtedy będziesz się chętnie 
uczyć. A jak już się nauczysz, to wygrałeś. Bo kiedy Ty się 
uczyłeś, inni grali w gry lub siedzieli na piwie.

Piotr Dygasiewicz






