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Spróbuj  
grać na Roli 
O klawiaturach, które 
ekspresją dorównują gitarom 
str. 40

Tom Cat  
i Rhythm Wolf
Bębniarze 
zadziwiająco łatwi 
w obsłudze 
str. 46

Paweł 
„Drak” Grzegorczyk
Dlaczego Hunter koncertuje 
po wydaniu płyty str. 12

Ze studia na scenę
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W każdej twórczości chodzi o prawdę. Tyle że istnieje 
prawda czasu i prawda ekranu. Aranżacja wypraco-

wana podczas prób czy nagrań studyjnych może na scenie 
zabrzmieć gorzej lub tylko inaczej, co wystarczy do rozcza-
rowania publiczności. Dlatego zapytaliśmy profesjonali-
stów jak zrobić, by brzmieć live równie dobrze, jak w stu-
diu. Paweł „Drak” Grzegorczyk, lider Huntera, uważa, że 
koncerty powinny być przeżyciem (str. 12). Dlatego muzyka 
wierna wersji studyjnej, ale znacznie mocniejsza i bardziej 
intensywna, musi być opakowana w show. Krzysztof Po-
lesiński, szef ekipy technicznej zespołu Pectus, zdradza,  
w jaki sposób zapewnia niemal całkowitą powtarzalność  
występów w najróżniejszych warunkach scenicznych  
(str. 17). A Grzegorz Piotrowski, producent, kompozytor  
i aranżer, prezentuje całkowicie odmienne podejście  
(str. 22). Wersje live swoich utworów bardzo zmienia. Wy-
chodzi z założenia, że wersja studyjna i grana live wyma-
gają użycia innych środków. Do tego pokazujemy, że moż-
na miksować na scenie bez miksera (str. 28), prezentujemy 
sceniczne zwierzę Nord Stage’a 2EX (str. 44), przedstawia-
my bębniarzy Tom Cata i Rhythm Wolfa, którzy grają za-
wsze w punkt (lub zawsze obok, jeśli ich tak nastawimy; 
str. 46), przedstawiamy myMix (str. 48), dzięki któremu  
w miksie zawsze dobrze się usłyszymy, i pokazujemy ko-
lumny PreSonus ULT o zasięgu przydatnym na niejednej 
scenie (str. 52). Na koniec wujek Piotrek radzi, co zrobić, 
by publiczność słuchająca muzyki elektronicznej live nie 
uznała grającego muzyka za martwego (str. 56).

Oczywiście mamy także coś dla tych, którzy z zasady 
nie robią scen. Dla początkujących producentów frapujący 
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poradnik jak zepsuć brzmienie, by utwór nabrał charakte-
ru (str. 25) oraz tradycyjnie kolejna lekcja PreSonus Studio 
One 3 (str. 30). Tym razem ruszamy na ścieżkę aranżera. 
Dla gitarzystów mamy fascynującą historię, jak How chy-
trze grał na cytrze i co z tego wynikło (str. 36). Klawiszow-
cy już wkrótce dorównają ekspresją wykonań gitarzystom 
dzięki rewolucyjnym klawiaturom Roli (str. 40). Jeśli wy-
biorą sprzęt Akai lub M-Audio, poczują się jak prawdziwe 
VIP-y 2.0 (str. 42). To powinno u nich wywołać tanie efek-
ciarstwo, dzięki załączonemu do pakietu VIP zestawowi 
efektów o wartości 1000 dolarów. A na koniec dzielimy się 
spostrzeżeniem, jaka musi być kompozycja, by uwiodła 
słuchaczy (str. 62).

Sceniczne i kompozycyjne rady można szybko zasto-
sować w praktyce, bowiem do 6.06 trwają zgłoszenia do 
konkursu Cekcyn Electronic Music Festival (szczegóły na 
www.cekcynfestival.pl/#/konkurs), który odbędzie się  
22–23 lipca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody 
rzeczowe oraz występ na dużej scenie przed licznie zgro-
madzoną publicznością.

Poczytaj, zagraj i nagraj 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 AppStore 
i Google Play. Do lektury kolejnego numeru zapraszamy już na początku lipca.

Kreska z k     uczem



4

 46  Akai Tom Cat & Rhythm Wolf: 
  Dwaj bębniarze elektroniczni
Prosty pomysł na stworzenie całkiem 
bogatej sekcji rytmicznej, gdy w okolicy 
nie ma perkusisty

przejdź na odbiór
 48  myMix: Pierwsze słyszę
Rozwiązanie, dzięki któremu 
w odsłuchu zespołu każdy muzyk 
będzie miął swoją partię na pierwszym 
planie

 52  PreSonus ULT: Monitory 
  dalekiego zasięgu
Dwie kolumny szerokopasmowe 
i subwoofer, nad których konstrukcją 
czuwali specjaliści z WorxAudio 

z poradnika  
wujka Piotrka
 56  Elektronika na żywo
Zestaw praktycznych wskazówek, 
co zostawić do grania na żywo i jak 
zadbać o stronę wizualną

gościnne występy
 59  Fan: Wszystko kompetentnie
W każdym dziale doradza specjalista, 
a wybór dostępnego sprzętu robi wrażenie
 60  Guitarproshop.pl: Kawa i czas
Pod wirtualnym adresem niebanalne 
gitary i całkiem realna kawa. Wszystko 
na warszawskim Powiślu

nie na żarty
 62  Opowiedz mi coś!
O tym, że kompozycja wciągnie 
słuchaczy, jeśli stanie się 
opowieścią

KONKURSY
 Kolejne znakomite nagrody 
do zgarnięcia w konkursie „Dźwięk 
i obraz”. Szczegóły na str. 58.
 Spróbuj odczytać nuty 
z okładki i wygraj kubek Adama. 
Szczegóły na str. 61.

co jest grane

co słychać
Nowości sprzętowe i nie tylko.
 6 Musik Messe 2016: Feeria  
  produktów i zapowiedzi
Nowinki z  największych 
europejskich targów muzycznych

 10  Aguilar SL 410x, Akai MPC 
Studio Black, IK iRig BlueTurn, Pre-
Sonus 192 Mobile, UAD-2 Satellite, 
Cekcyn Electronic Music Festival 

mocny akord
 11  Promocje
Sporo obniżek na monitory, zestawy 
wtyczek, biblioteki instrumentów 
oraz mnóstwo ciekawych i cennych 
dodatków do zakupionego sprzętu 

nadaj ton
 25  Jak popsuć, by poprawić  
Pokazujemy na przykładzie, jak 
efekty typu distortion potrafią 
doprawić brzmienie
 28  Miksowanie bez miksera
Blaski i cienie wykorzystania do 
miksowania na scenie interfejsu 
audio

nagraj muzę
 30  PreSonus Studio One 3: 
  Lekcja 4. Ścieżka aranżera
Jak przeprowadzać operacje na 
sekcjach utworów i korzystać 
z brudnopisu
 32  PreSonus Studio One 3: 
  W praktyce łatwy i przejrzysty
Opinie użytkowników z Akademii 
Realizacji Dźwięku o DAW-ie 
i sugestie zmian w przeddzień 
aktualizacji do wersji 3.2
 34  PreSonus Studio One 3.2 PL: 
  Użytkownicy zdecydowali
Najważniejsze zmiany, jakie przynosi 
najnowsza aktualizacja DAW-a

szarpnij strunę
 36  Rotosound: Brytyjczycy 
  z talentem do nawijania
Fascynacja muzyką z filmu 
szpiegowskiego dała początek 
jednemu z największych 
producentów strun na świecie

uderz w klawisz
 

 40  Roli. Piąty wymiar dźwięku
Na tych klawiszach można zagrać 
Hendrixa i nikt nie pozna, że 
wykonawca nie ma gitary
 42  VIP 2.0. Po efektach 
  go poznacie
Nowa wersja centrum zarządzania 
instrumentami wirtualnymi 
przynosi obsługę pluginów 
efektowych i hojny upominek
 44  Nord Stage 2EX. 
  Zwierzę sceniczne
Próba odpowiedzenia na pytanie, 
dlaczego to piano cieszy się tak 
wielkim powodzeniem

rwący temat
 12  Na koncertach ma być czad
Paweł „Drak” Grzegorczyk, 
założyciel i wokalista grupy Hunter, 
mówi o przenoszeniu aranżacyjnych 
smaczków ze studia na scenę 
i uzasadnia, dlaczego najpierw 
należy wydać płytę, a potem 
koncertować

 17  Wtyczki dają powtarzalność
Jak przenieść utwór ze studia na 
scenę, by zabrzmiał idealnie niemal 
niezależnie od warunków, zdradza 
Krzysztof Polesiński, inżynier 
systemu, realizator dźwięku 
i szef ekipy technicznej 
zespołu Pectus
 

 22  Występ live jak nowa płyta
Marek Piotrowski, producent 
muzyczny, kompozytor, aranżer 
i pianista grający w grupie Łąki Łan 
i projekcie Spoken Love, opowiada 
o rearanżacji wersji studyjnych 
utworów, by dobrze 
brzmiały podczas
 występów na żywo 
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CCo prawda dało się odczuć, że większość tegorocznych 
premier miała miejsce w Anaheim, ale i tak odwiedzający 
mogli czuć się usatysfakcjonowani.

Akai promowało swoje… gramofony, czyli wejście 
do świata hi-fi. Szczególnie model BT500 robił wraże-
nie eleganckim wykonaniem i mnogością funkcji, czyli 
wbudowanym przedwzmacniaczem i złączem USB 
pozwalającym przenosić płyty winylowe do kompute-
ra. Co więcej, BT500 ma także Bluetooth, co jeszcze 

Feeria produktów i zapowiedzi
Na początku kwietnia we Frankfurcie odbyły się największe europejskie  
targi branży muzycznej. Oprócz całkiem ładnej pogody na gości czekało  

sporo premier. Dzięki naszym kontaktom od kilku producentów  
dowiedzieliśmy się też, co szykują na nadchodzące miesiące

bardziej ułatwia integrację ze współczesnym światem komputerowo-te-
lefonowo-tabletowym.  

Po stronie oprogramowania była oczywiście aplikacja VIP, teraz w wer-
sji 2.0 umożliwiającej obsługę nie tylko instrumentów wirtualnych, ale tak-
że efektów. (więcej o niej na str. 42)

Duńczycy z Dynaudio udowodnili, że nie zasypiają gruszek w popiele  
i pokazali całkowicie nową serię kompaktowych monitorów odsłuchowych  
o nazwie LYD. LYD to „dźwięk” po duńsku, więc lepiej nie można. A tak poważ-
nie, to seria LYD przypomina dotychczasowe modele spod znaku BM jedynie  

Musik Messe 2016
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wyglądem, gdyż cała reszta jest nowa. Począwszy od samych głośników, które 
są nowymi konstrukcjami i które zostały wybrane spośród kilkunastu prototy-
pów, przez nowe obudowy aż po całkowicie nowe wzmacniacze. Szczególnie 
te ostatnie zasługują na uwagę. To konstrukcje cyfrowe działające przy pa-
rametrach 24 bity/96 kHz i wykorzystujące bardzo wydajny procesor DSP do 
realizacji wszystkich funkcji. Pozwoliło to na precyzyjne sterowanie wszelkimi 
opcjami, dzięki czemu po pierwsze łatwo dopasować i wyrównać brzmienia 
monitorów w każdych warunkach lokalowych (wielkość pokoju, ustawienie 
względem ściany itd.), a po drugie otrzymujemy ciekawą funkcję nazwaną 
Bass Extension. Pozwala ona wybrać, czy chcemy dodać dołu kosztem mocy, 
czy odwrotnie. Pracując z niskimi poziomami głośności (co jest w zasadzie nor-
malne i zalecane przy monitorach bliskiego pola), możemy poszerzyć pasmo 
przenoszenia o dodatkowe 10 Hz w dole, co jest sporą korzyścią. A jak chcemy 
zrobić sobie imprezę, „oddajemy” trochę basu i gramy głośniej. Monitory LYD 
dostępne będą w czerwcu w trzech rozmiarach: 5, 7 i 8 cali.

Ferrofish z dumą prezentował swój flagowy przetwornik AC/CA o nazwie 
A32. Faktycznie jest się czym chwalić: 32 kanały, złącza ADAT, MADI, MIDI, ob-
sługa SMUX do 192 kHz, WordClock, wyjście słuchawkowe i w pełni zbalanso-
wana sekcja analogowa. Do tego bardzo łatwa obsługa za pomocą dwóch ko-
lorowych ekranów, możliwość krosowania sygnałów, presety. Mocna maszyna 
i tylko 1U! A32 jest już dostępny.

M-Audio wciąż podgrzewa atmosferę przed światową 
premierą całkowicie nowej serii interfejsów audio spod 
znaku M-Track. Już niebawem dostaniemy pięknie wyko-
nane i znakomicie wyposażone (i obdarowane – mnóstwo 
oprogramowania!) interfejsy dla każdego: od najmniej-
szych i najtańszych po rozbudowane konstrukcje wieloka-
nałowe. Pierwsze M-Tracki już się pojawiły.

Miditech szykuje dla nas nowe klawiatury i nie tyl-
ko. Na początek najprawdziwsze stage piano o nazwie 
I2-Stage-88 wyposażone w klawiaturę młoteczkową, 
128 brzmień z bibliotek firmy E-Mu i bardzo estetyczną 
obudowę. Już wkrótce w sklepach.

Z innych nowości zwracały uwagę miniklawiatury 
minicontrol 32, i2-mini 32 i Garagekey mini. Popularność 
malutkich klawiszy zdaje się nie słabnąć, więc czemu nie. 

Z działu nie-klawiatur dostaliśmy nowy interfejs au-
dio Audiolink IV, który jak zwykle oferuje dużo interfejsu 
za małe pieniądze: dwa preampy mikrofonowe z zasila-
niem Phantom +48 V, wzmacniacz słuchawkowy, MIDI, 
zasilanie przez USB i parametry 24 bity/96 kHz. A wszyst-
ko to za niecałe 400 zł. >>

Andy Mac podczas prezentacji nowego MPC Toucha.

Jeśli zastosowało się do hasła na stoisku, można było trafić nawet na mikrofony 
do nurkowania.

Stylowa piramida nowoczesnych technologii, która odwraca uwagę od nowej karty UAD ze złączem USB.
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Moog pokazywał swój przebój, czyli Mother-32. Za 
to w zaciszu pokoju spotkań obiecał, że pod koniec maja 
firma zaprezentuje nowy okręt flagowy, który zastąpi Mi-
nimooga Voyagera. Nie możemy się doczekać!

Nord, czyli szwedzcy specjaliści od instrumentów 
premium, pokazywał zaprezentowane wcześniej Nord  
Piano 3, ale centralne miejsce zajął najnowszy moduł 
perkusji elektronicznej Nord Drum 3. Pokazany w dwóch 
wersjach – samego modułu i comba z padami – wzbu-
dził spory entuzjazm klientów. Szczególnie wersja z pa-
dami nie mogła narzekać na brak powodzenia. Obydwie 
wersje dostały nowe możliwości, z których najważniej-
sze to dodanie efektów w postaci pogłosu i delaya. To 
bardzo ważne dodatki, które w znakomity sposób wzbo-
gacą możliwości instrumentu. Firma obiecuje pierwsze 
dostawy w czerwcu i cenę nieprzekraczającą 3000 zł za 
wyższy model. 

PreSonus cierpliwie odświeża swoją ofertę. Nowe 
kolumny nagłośnieniowe z serii ULT to technologia firmy 
Worx Audio, duże moce, bardzo solidne wykonanie i dobra 
cena. Pojawił się też nowy interfejs Studio 192, tym razem 
w wersji mobilnej, co ucieszy użytkowników poszukują-
cych wysokich parametrów do działań poza studiem. Na 
drugą połowę roku firma zapowiada nową serię niedro-
gich mikserów analogowych, nowe nagłośnienie i serię 
interfejsów audio. Chyba warto zaczekać, bo prototypy 
pokazywane naszym wysłannikom prezentowały się bar-
dzo zachęcająco.

RME dało prawdziwy popis. Świętująca 20-lecie 
firma postanowiła zaczekać z nowościami właśnie do 
frankfurckiej imprezy i zaprezentowała od razu trzy roz-
wiązania, z których każde to materiał na całkiem spory 
artykuł. 

Przede wszystkim flagowy interfejs z serii FireFace  
o nazwie UFX+. To pierwszy atak na technologię Thunder-
bolt. Od razu, jak to u RME, w dobrym stylu. W skrócie: 
UFX+ to łączenie z komputerem przez USB i Thunderbol-
ta (także na Windows!), nowe przetworniki i preampy mi-
krofonowe, złącza ADAT i MADI (!), co pozwala na obsługę 
do 188 kanałów. O 128 więcej niż FireFace UFX. Jak zwykle  
w przypadku flagowca RME do naszej dyspozycji są odda-
ne najnowsze i najlepsze komponenty, pełna gama połą-
czeń i wzorcowa aplikacja TotalMix FX. 

Opcjonalny kontroler ARC USB pozwala na wygodną 
obsługę większości funkcji UFX+, choć nie tylko – firma 
obiecuje kompatybilność ze wszystkimi interfejsami RME 
wyprodukowanymi od 2001 roku.

Drugą nowością był MADIface Pro, nowy interfejs 
typu desktop, łudząco podobny do Babyface Pro, lecz 
wyposażony w technologię MADI. Użytkownik otrzy-
ma wygodne sterowanie, obsługę 68 kanałów, złącza 
MADI, analogowe (mikrofon, linia, instrument) oraz 
słuchawkowe. Do tego MIDI i łączenie z komputerem 
przez MIDI 2.0. MADIface Pro to odpowiedź na oczeki-
wania użytkowników, którzy potrzebują eleganckiego 
i profesjonalnego rozwiązania do łączenia z instala-
cjami MADI.

Trzecia premiera to ADI-2 Pro. „Pro” w nazwie sugeruje 
lepsze parametry od klasycznego ADI-2, ale to, co poka-
zała firma, jest raczej wejściem do zupełnie innej klasy. 

ADI-2 Pro jest urządzeniem, które w pełni pasuje do klasy hi-end, również  
w kategoriach audiofilskich. Rzut oka na parametry: najnowsze przetworniki 
AC/CA, możliwość pracy jako DAC i referencyjny wzmacniacz słuchawkowy 
(obsługa dwóch par słuchawek), USB, wyjścia monitorowe, wejścia liniowe  
i mikrofonowe oraz SPDIF, możliwość podłączenia do urządzenia iOS. Ale naj-
lepsze zostawiliśmy na koniec: ADI-2 Pro może pracować z częstotliwością 
próbkowania do 768 kHz! To niespotykanie wysokie parametry nawet w naj-
droższych urządzeniach na świecie. Obsługa jest prosta i przyjemna: wbudo-
wany kolorowy ekran LCD. 

Wszystkie nowości RME wejdą do sprzedaży latem 2016.
sE Electronics po krótkiej ciszy wraca do formy. Już niedługo pojawi się 

nowy mikrofon kierowany do osób rozpoczynających przygodę z home-re-
cordingiem, niedrogi, o bardzo dobrych parametrach i eleganckiej obudowie. 
Spodziewamy się też specjalnej edycji najpopularniejszego produktu sE, czyli 
Reflexion Filter Pro. W końcu to już 10 lat, od kiedy ten przełomowy produkt 
zmienił na zawsze rejestrowanie za pomocą mikrofonu!

Panowie z firmy Spectrasonics jak zwykle zbywali milczeniem pytania  
o nowe produkty. Ale używając naszego uroku osobistego oraz perswazji na 
granicy prawa, udało nam się dowiedzieć, że jesienią otrzymamy całkiem no-
wy instrument wirtualny. Tylko nie mówcie, że wiecie to od nas.

Universal Audio przyjemnie zaskoczył wszystkich pecetowców. Do 
nowego interfejsu Apollo Twin USB dołączają karty Satellite pracujące na 
tym samym złączu i współpracujące z Windows. Satellite USB pojawią się  
w wersji Quad oraz Octo i będą mogły tworzyć bardziej rozbudowane sys-
temy składające się także z interfejsu Apollo Twin USB czy już posiadanych 
kart PCIe lub FireWire. To bardzo dobra wiadomość dla użytkowników kom-
puterów PC, którzy do tej pory musieli wybierać między dość drogim interfej-
sem Apollo FireWire lub tańszym, ale niewspółpracującym z innymi kartami 

>>

Analogowe syntezatory w towarzystwie  analogowych kaktusów.

Stoisko Mooga we Frankfurcie koncepcyjnie nawiązywało do NAMM: rośliny 
pośród sprzętu.

Znany producent i edukator Fab Dupont (Puremix) w swym żywiole.
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UAD interfejsem Apollo USB Twin. Teraz to już przeszłość. Można stworzyć 
system, który ma wszystkie zalety platformy UAD: niską latencję, obsługę 
pluginów w czasie rzeczywistym czy technologię Unison pozwalającą emu-
lować najlepsze preampy w historii. 

Dodatkowo firma ogłosiła strategiczną współpracę z Fenderem przy two-
rzeniu nowych pluginów umożliwiających gitarzystom korzystanie z brzmienia 
Fendera za ułamek ceny.

Warm Audio, producent niedrogich odpowiedników najsłynniejszych 
urządzeń studyjnych, pokazał wszystkie swoje produkty, a wśród nich najnow-

szy WA-2A, czyli idealne odwzorowanie słynnego kom-
presora LA-2A. Sprzęt wejdzie do sprzedaży już za chwilę 
w cenie blisko trzykrotnie niższej niż oryginał. Skoro nie 
widać różnicy, to po co przepłacać.

Waves kontynuuje prace nad rozwojem platformy 
SoundGrid, która zdobywa coraz większą popularność  
w świecie Live. Do bardzo dobrze przyjętego miksera live 
LV-1 niedługo dołączą rozwiązania hardware’owe w atrak-
cyjnych cenach. Więcej nie możemy powiedzieć. 

Także miłośnicy rozwiązań do studia nagrań i produk-
cji nie będą zawiedzeni. Nowe pluginy efektowe, ale też 
nowe instrumenty wirtualne, pojawią się w najbliższych 
miesiącach. I znowu: więcej nie możemy powiedzieć!

Targi Musik Messe po raz kolejny pokazały, że Europa 
trzyma się mocno, a producenci nie próżnują. Cieszymy 
się, że użytkownicy dostają coraz lepsze i tańsze rozwią-
zania, które pomagają w produkcji muzyki w każdym 
aspekcie. Dobre czasy!

Piotr Dygasiewicz

Dobra wiadomość dla bębniarzy: Nord Drum 3 miał nomen 
omen głośną premierę.

Ze stoiska PreSonusa wyglądał Notion 5 – zestaw próbek, dzięki którym 
skomponowany przez nas utwór zagrają najlepsi muzycy.

Z klawiszami Nord Stage 3 można poczuć się jak na scenie mimo 
braku braw publiczności.

Są chwile, gdy „paleta monitorów” LYD od Dynaudio nie przeraża ilością.

„I po jabłkach” – czarny sen współczesnego muzyka.
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PreSonus 192 Mobile

Dwa w jednym

W drugiej połowie maja zadebiutuje na polskim 
rynku PreSonus 192 Mobile – zręczne połączenie 

interfejsu audio z centrum zarządzania studiem. Mo-
żemy się po nim spodziewać transparentnego brzmie-
nia w rozdzielczości do 192 kHz, procesora efektów 
Fat Channel, zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy, 
funkcji miksów monitorowych i przełącznika głośników, 
wzmacniacza słuchawkowego oraz bezprecedensowej 
integracji ze Studio One 3 PL. Taka konfiguracja zapo-
wiada znakomite warunki do mobilnego nagrywania.

DPA d:facto Linear Vocal Microphone
Dla rzeźbiarzy  

dźwięku

Wyjątkowo liniowa wersja mikrofonu wokalnego d:facto™ została 
skonstruowana specjalnie dla realizatorów dźwięku, którzy chcą odci-
skać własne piętno na finalnym brzmieniu. W odróżnieniu od d:facto™ 
Vocal Microphone nie ma podbicia wysokich częstotliwości. Za to po-
dobnie jak on znakomicie zbiera głos wokalisty i precyzyjnie oddaje je-
go barwę. Mikrofon zoptymalizowano zarówno pod kątem zastosowań 
nagłośnieniowych, jak i nagraniowych. Oprócz naturalnego brzmienia 
ma wysoki poziom separacji od pobliskich źródeł dźwięku i obsługę 
SPL do 160 dB.

Aguilar SL 410x

Lekka paczka z mocą
Aguilar ma propozycję dla basistów, którzy granie niekoniecznie lubią 

łączyć z siłownią – lekką kolumnę SL 410x. To konstrukcja z magnesem 
neodymowym i czterema 10-calowymi głośnikami o mocy 800 W RMS. 
Taka moc została osiągnięta przy wadze zaledwie 22 kg, czyli dwukrot-
nie mniejszej od klasycznej kolumny basowej DB 410. Najnowszy produkt 
Aguilara został wyposażony w fenolowy tweeter, dzięki czemu jego pasmo 
przenoszenia wynosi od 44 Hz do 16 kHz. Ma głęboki dół, wybrzmiewający 
środek i gładką górę, co jest firmowym znakiem Aguilara.

Akai MPC Studio Black

Produkuj na czarno
Akai zachęca do produkcji muzyki na czarno, a jednocześnie całkiem 

legalnie. Czarna edycja MPC Studio dzięki aluminiowej obudowie  
i kompaktowym rozmiarom doskonale sprawdza się w trasie. Urządzenie  
ma oryginalne pady MPC, 64-ścieżkowy sekwencer i potężną bibliotekę brzmień. Przenośne  
studio obsługuje pliki w formatach WAV, MP3, AIFF, REX i SND i współpracuje z komputerami 
Mac i PC. 

IK iRig BlueTurn 

Zmień 
stronę
Kompaktowy przełącznik iRig 

BlueTurn służy do odwracania 
nogą stron z zapisem nutowym, tek-
stem czy prezentacją wyświetlanych 
na ekranach urządzeń z iOS i Andro-
idem. Komunikuje się z urządzeniami 
za pomocą Bluetootha, nie zajmując 
żadnych portów. Współpracuje ze 
wszystkimi popularnymi aplikacjami 
do przeglądania dokumentów, w tym 
z Acrobat Readerem, i zmienia stro-
ny w trzech trybach: strona w górę/ 
w dół, strzałka w górę/w dół, strzał-
ka w lewo/w prawo. Dzięki podświe-
tlonym przyciskom można z niego 
korzystać podczas gry w nieoświetlo-
nych salach. Jest zasilany z dwóch ba-
terii AAA, które pozwalają na bardzo 
długą pracę.

Cekcyn Electronic Music Festival

Ostatnia chwila 
na zgłoszenie
W dniach 22–23 lipca w Cekcynie w Borach Tuchol-

skich po raz jedenasty spotkają się miłośnicy 
muzyki elektronicznej. Jak co roku w pierwszym dniu  
o atrakcyjne nagrody będą rywalizować na scenie zespo-
ły, które zgłosiły się do konkursu i zostały zakwalifiko-
wane przez jury do finału. Zgłoszenia można przesyłać 
do organizatorów konkursu do 6.06. 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na 
stronie www.cekcynfestival.pl/#/konkurs

Kalisz Ambient Festiwal
Eksperyment po raz piąty

W dniach 28–29 października miłośników elektro-ambientu czeka w Ka-
liszu uczta dla uszu. W piątej edycji festiwalu potwierdzili udział następujący 
wykonawcy muzyki eksperymentalnej: Accomplice Affair, Agressiva 69, Alio 
Die (Włochy), Jakub S., Sexy Suicide, Limited Liability, Lud Hauza, Sounds 
Aghiatrias (Czechy), Vladimir Hirsch (Czechy), TRPST, Sebastian Madejski, 
Rigor Mortiss. Więcej o festiwalu w kolejnym wydaniu AudioPlaya.

MidiTech 
MIDI 4merge /USB i MIDI thru 4 / Filter
Jeden za czterech

Obsługa czterech urządzeń jednym portem MIDI? Przesłanie sygnału do 
czterech urządzeń MIDI z jednej klawiatury? Dwa niewielkie urządzenia roz-
wiązują te problemy. Z pierwszym radzi sobie MIDI 4merge / USB – sumator 
MIDI, który łączy sygnały wejściowe MIDI i przekazuje do wyjścia MIDI lub do 
złącza USB. Z kolei rozdzielacz MIDI thru 4 / Filter powiela sygnał wejściowy, 
dzięki czemu obsłużymy kilka urządzeń jedną klawiaturą. Urządzenie może 
także filtrować wybrane kontrolery MIDI, dane SysEx, transponować nuty lub 
przełączać komunikaty z kanału wyjściowego na inny.

UAD-2 Satellite

Bogate 
brzmienie 
wtyczek
UAD-2 Satellite USB DSP Accelera-

tor to profesjonalne rozwiązanie 
do obsługi wtyczek UAD, które po raz 
pierwszy działa w środowisku Win-
dows. Solidne desktopowe urządze-
nie pozwala na realizację większych 
miksów z wykorzystaniem nagradza-
nej biblioteki wtyczek UA włącznie  
z ekskluzywnymi pozycjami, taki-
mi jak Studer, Lexicon, Neve itp. Do 
transferu danych wykorzystuje szyb-
kie złącze USB 3.0.
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PreSonus 192 Mobile

Dwa w jednym

W drugiej połowie maja zadebiutuje na polskim 
rynku PreSonus 192 Mobile – zręczne połączenie 

interfejsu audio z centrum zarządzania studiem. Mo-
żemy się po nim spodziewać transparentnego brzmie-
nia w rozdzielczości do 192 kHz, procesora efektów 
Fat Channel, zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy, 
funkcji miksów monitorowych i przełącznika głośników, 
wzmacniacza słuchawkowego oraz bezprecedensowej 
integracji ze Studio One 3 PL. Taka konfiguracja zapo-
wiada znakomite warunki do mobilnego nagrywania.

DPA d:facto Linear Vocal Microphone
Dla rzeźbiarzy  

dźwięku

Wyjątkowo liniowa wersja mikrofonu wokalnego d:facto™ została 
skonstruowana specjalnie dla realizatorów dźwięku, którzy chcą odci-
skać własne piętno na finalnym brzmieniu. W odróżnieniu od d:facto™ 
Vocal Microphone nie ma podbicia wysokich częstotliwości. Za to po-
dobnie jak on znakomicie zbiera głos wokalisty i precyzyjnie oddaje je-
go barwę. Mikrofon zoptymalizowano zarówno pod kątem zastosowań 
nagłośnieniowych, jak i nagraniowych. Oprócz naturalnego brzmienia 
ma wysoki poziom separacji od pobliskich źródeł dźwięku i obsługę 
SPL do 160 dB.

Aguilar SL 410x

Lekka paczka z mocą
Aguilar ma propozycję dla basistów, którzy granie niekoniecznie lubią 

łączyć z siłownią – lekką kolumnę SL 410x. To konstrukcja z magnesem 
neodymowym i czterema 10-calowymi głośnikami o mocy 800 W RMS. 
Taka moc została osiągnięta przy wadze zaledwie 22 kg, czyli dwukrot-
nie mniejszej od klasycznej kolumny basowej DB 410. Najnowszy produkt 
Aguilara został wyposażony w fenolowy tweeter, dzięki czemu jego pasmo 
przenoszenia wynosi od 44 Hz do 16 kHz. Ma głęboki dół, wybrzmiewający 
środek i gładką górę, co jest firmowym znakiem Aguilara.

Akai MPC Studio Black

Produkuj na czarno
Akai zachęca do produkcji muzyki na czarno, a jednocześnie całkiem 

legalnie. Czarna edycja MPC Studio dzięki aluminiowej obudowie  
i kompaktowym rozmiarom doskonale sprawdza się w trasie. Urządzenie  
ma oryginalne pady MPC, 64-ścieżkowy sekwencer i potężną bibliotekę brzmień. Przenośne  
studio obsługuje pliki w formatach WAV, MP3, AIFF, REX i SND i współpracuje z komputerami 
Mac i PC. 

IK iRig BlueTurn 

Zmień 
stronę
Kompaktowy przełącznik iRig 

BlueTurn służy do odwracania 
nogą stron z zapisem nutowym, tek-
stem czy prezentacją wyświetlanych 
na ekranach urządzeń z iOS i Andro-
idem. Komunikuje się z urządzeniami 
za pomocą Bluetootha, nie zajmując 
żadnych portów. Współpracuje ze 
wszystkimi popularnymi aplikacjami 
do przeglądania dokumentów, w tym 
z Acrobat Readerem, i zmienia stro-
ny w trzech trybach: strona w górę/ 
w dół, strzałka w górę/w dół, strzał-
ka w lewo/w prawo. Dzięki podświe-
tlonym przyciskom można z niego 
korzystać podczas gry w nieoświetlo-
nych salach. Jest zasilany z dwóch ba-
terii AAA, które pozwalają na bardzo 
długą pracę.

Cekcyn Electronic Music Festival

Ostatnia chwila 
na zgłoszenie
W dniach 22–23 lipca w Cekcynie w Borach Tuchol-

skich po raz jedenasty spotkają się miłośnicy 
muzyki elektronicznej. Jak co roku w pierwszym dniu  
o atrakcyjne nagrody będą rywalizować na scenie zespo-
ły, które zgłosiły się do konkursu i zostały zakwalifiko-
wane przez jury do finału. Zgłoszenia można przesyłać 
do organizatorów konkursu do 6.06. 

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na 
stronie www.cekcynfestival.pl/#/konkurs

Kalisz Ambient Festiwal
Eksperyment po raz piąty

W dniach 28–29 października miłośników elektro-ambientu czeka w Ka-
liszu uczta dla uszu. W piątej edycji festiwalu potwierdzili udział następujący 
wykonawcy muzyki eksperymentalnej: Accomplice Affair, Agressiva 69, Alio 
Die (Włochy), Jakub S., Sexy Suicide, Limited Liability, Lud Hauza, Sounds 
Aghiatrias (Czechy), Vladimir Hirsch (Czechy), TRPST, Sebastian Madejski, 
Rigor Mortiss. Więcej o festiwalu w kolejnym wydaniu AudioPlaya.

MidiTech 
MIDI 4merge /USB i MIDI thru 4 / Filter
Jeden za czterech

Obsługa czterech urządzeń jednym portem MIDI? Przesłanie sygnału do 
czterech urządzeń MIDI z jednej klawiatury? Dwa niewielkie urządzenia roz-
wiązują te problemy. Z pierwszym radzi sobie MIDI 4merge / USB – sumator 
MIDI, który łączy sygnały wejściowe MIDI i przekazuje do wyjścia MIDI lub do 
złącza USB. Z kolei rozdzielacz MIDI thru 4 / Filter powiela sygnał wejściowy, 
dzięki czemu obsłużymy kilka urządzeń jedną klawiaturą. Urządzenie może 
także filtrować wybrane kontrolery MIDI, dane SysEx, transponować nuty lub 
przełączać komunikaty z kanału wyjściowego na inny.

UAD-2 Satellite

Bogate 
brzmienie 
wtyczek
UAD-2 Satellite USB DSP Accelera-

tor to profesjonalne rozwiązanie 
do obsługi wtyczek UAD, które po raz 
pierwszy działa w środowisku Win-
dows. Solidne desktopowe urządze-
nie pozwala na realizację większych 
miksów z wykorzystaniem nagradza-
nej biblioteki wtyczek UA włącznie  
z ekskluzywnymi pozycjami, taki-
mi jak Studer, Lexicon, Neve itp. Do 
transferu danych wykorzystuje szyb-
kie złącze USB 3.0.
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Zakup monitorów E44/E66 oraz R65/R80 premiowany jest 
bezpłatnymi podkładkami izolującymi, na których je można 
postawić. Promocja obowiązuje w dniach 2.05–30.06.2016.

Grad obniżek
W PreSonusie trwa wiosenne przesilenie cenowe, które objęło 
mnóstwo produktów (w nawiasie cena przed promocją). Do 31.07 
taniej można kupić AudioBox 22 VSL – 840 zł (990 zł), 
44 VSL 1199 zł (1490 zł), 1818 VSL 1850 zł (2490 zł). Do 31.08 
obowiązuje promocja na StudioLive RM16 4699 zł (6990 zł), RM32 
7499 zł (9990 zł). Za to tylko do 30 czerwca tańsze będą AudioBoxy 
iTwo Studio 930 zł  (1299 zł), iTwo – 625 zł (770 zł) i iOne 465 zł (620 zł).

Łatwiej znieść muzykę
Jeszcze do końca czerwca do każdego kupionego miksera 
StudioLive 16.0.2 PreSonus dodaje bezpłatnie plecak 
o wartości 299 zł, który czyni go urządzeniem niemal mobilnym. 

Bezpłatna kontrola
Do każdego zakupionego interfejsu audio PreSonus Studio 192 
dodawany jest bezpłatnie kontroler DAW. 
Promocja obowiązuje w dniach 2.05–31.07.2016.

Zachęcający spadek Toontracka
Odgłosy wiosny zostały wzbogacone o tańsze brzmienia 
spod znaku EZkeys. Essential Pianos i Budle kosztują 
teraz taniej o 20%. Przy zakupie regularnej wersji EZkeys 
lub EZkeys Sound Expansion bezpłatnie otrzymuje się 
EZkeys MIDI Pack. Darmowy pakiet pobiera się po 
zarejestrowaniu na stronie.

Wszystkie promocje obowiązują w dniach 2.05–30.06.2016 
         lub do wyczerpania zapasów.

Z IK tankujesz do pełna
Wystarczy kupić dowolny kontroler iRigKeys, iRig Pads lub iRig MIDI 2 
i zarejestrować swój zakup na stronie IK Multimedia, by za darmo ściągnąć 
SampleTank 3 (Mac/PC) – najlepszą stację roboczą do tworzenia brzmień 
i rytmów. Wraz z nią otrzymasz bibliotekę próbek instrumentalnych 
           o pojemności 33 GB!

                                Promocja trwa w dniach 1–31.05.2016.

Toontrack nadaje rytm
Muzyczna kreatywność może teraz rozkwitnąć się w takt 
znakomitych próbek perkusyjnych, dzięki dwóm promocjom: 
Superior Drummer 2 i Superior Drummer 2 Crossgrade kosztują 
40% mniej! Pierwsza promocja nie obejmuje zestawu New York 
Studios Collection, druga wymaga posiadania zarejestrowanej 
licencji na EZdrummer, EZdrummer Lite Upgrade, EZdrummer 2, 
EZdrummer 2 Upgrade lub EZdrummer 2 Lite Upgrade.

RØDE nakręca do filmowania
RØDE zaprasza do konkursu krótkich filmów, w którym można wygrać 
nagrody o wartości 300 tys. dolarów, a pakiety dla zwycięzców głównych 
kategorii są warte ponad 30 tys. dolarów. Wystarczy nakręcić film do 
trzech minut oraz relację o jego powstawaniu wraz z przedstawieniem 
roli, jaka przypadła w jego realizacji sprzętowi RØDE. Następnie film 
należy zgłosić na stronie www.rode.com/myrodereel/ do 1.06.2016. 

Więcej informacji o konkursie na stronie  
www.audiostacja.pl/news/278/62/Wielki-konkurs-krotkich-filmow/.

Akai z efektami
Do rodziny klawiatur z rodziny Advance Akai dodaje 
bezpłatnie oprogramowanie VIP 2.0 z cieszącym się 
uznaniem pakietem AIR Creative FX Collection Plus. 
Na kolekcję AIR Creative FX składa się 20 najważniejszych 
klasycznych wtyczek audio  w formatach AU/VST do 
kreatywnej produkcji, miksu i masteringu oraz osiem 
nowych efektów w formatach AAX/AU/VST, 
stworzonych na podstawie próśb klientów. M-Audio 

rozdaje instrumenty
Kompaktowy dwukanałowy interfejs 

M-Track II standardowo jest sprzedawany 
z programami Ableton Live Lite i Cubase LE. 

Obecnie dodawany jest do niego także pakiet
 oprogramowania  Songwriter Suite – zestaw 

wirtualnych instrumentów o wartości 
ponad 1000 zł. Promocja obowiązuje do 

wyczerpania zapasów.

Obie promocje obowiązuje w dniach 1.06–31.07.2016 lub do wyczerpania zapasów.

Adam zachęca basem
Firma proponuje zestawy złożone 
z dwóch monitorów i subwoofera 
w bardzo dobrych cenach. 
Parę AX5 z Sub7 można kupić za 4380 zł 
(wcześniej: 5480 zł), natomiast para F7 
z Sub7 kosztuje 3650 zł (wcześniej: 4680 zł). 
Promocja na zestaw z A5 obowiązuje od 2.05 
do 30.06, na zestaw z F7 – od 1.06 do 31.08. 
Nie należy jednak zwlekać, bo liczba zestawów 
jest ograniczona.

2box w zestawie
Ci, którzy nie zdążyli się zaopatrzyć w zestawy triggerów, mają jeszcze 
szansę. Do końca czerwca została przedłużona promocja, dzięki której 
zestaw TrigIt Trigger kosztuje jedynie 850 zł zamiast 1150 zł.

PreSonus  
Podkładki w zestawie

mocny akord
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O pożytkach grania z metronomem,  
powodach wydawania płyt  
przed graniem koncertów  
oraz scenicznej uczcie dla oczu i uszu  
rozmawiamy z Pawłem „Drakiem”  
Grzegorczykiem, założycielem  
i wokalistą zespołu Hunter

Wasze instrumentarium to gitary, skrzypce, perkusja. 
Trudno przenieść jego brzmienie ze studia na scenę?
Samego instrumentarium nie. Problemy sprawiają te 
wszystkie FX-y z backgroundu, chór, odwrócone chórki, 
dziwne instrumenty. Oczywiście teoretycznie nawet chór-
ki odwrócone da się zaśpiewać na żywo, ale posiłkujemy 
się Korgiem D888 i wgrywamy w niego niektóre studyj-
ne ślady, którymi na potrzeby koncertu koloryzuje całość 
nasz akustyk. Nie są to jednak elementy szczególnie eks-
ponowane. Po prostu dźwięki i efekty dobarwiające. Dzięki 
takiemu podejściu pojawiające się na przykład w nowym 
utworze „NieWolnOść” marsz żołnierski czy kruki mamy 
w tle także na koncercie, a gitary, wokale, skrzypce gramy 
oczywiście na żywo. W ten sposób osiągamy brzmienie 
zbliżone do płyty.

12
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Na koncertach ma być czad

rwący temat 
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To jednak rodzi ryzyko…
…że ktoś podczas koncertu zgubi tempo i wszystko 
w piach. Na szczęście nasz perkusista (Darek „Daray” 
Brzozowski) nie dość, że jest przyzwyczajony do grania  
z korgiem i z metronomem, to na dodatek nie zwykł 
gubić frazy. Kiedyś zdarzyła się chyba jakaś wywrotka, 
ale nie pamiętam dokładnie kiedy, więc jeśli tak było, to 
musiało być dawno. I raczej nie z jego winy. Akurat z nim 
można grać takie rzeczy w ciemno. Jest bardzo poukła-
dany. Przynajmniej pod tym względem. (śmiech)

A jednak wasze kompozycje nie są zbyt łatwe do 
zagrania, o czym sam się przekonałeś, otrzymując od 
fanów covery. W trakcie 30 lat mieliście parę zmian  
w składzie, choćby właśnie perkusisty. Czy to nie  
wymagało rearanżacji utworów? >>

Tych perkusistów nie było znowu tak wielu. Zaczynali-
śmy z Grześkiem Sławińskim, potem pojawił się Docent 
(ex-Vader), który zastąpił go na jednej trasie. W między-
czasie jeszcze jeden młody perkusista zagrał z nami przez 
moment. I właściwie potem był już Darek. Pojawiło się 
faktycznie kilku bębniarzy, którzy próbowali zmierzyć się 
z tymi utworami, gdy szukaliśmy kogoś na zastępstwo,  
i rzeczywiście aranże okazały się nieproste. Większość się 
na tym właśnie wyłożyła, choć byli świetnymi pałkerami. 
Nie wypaliło, bo ich interpretacja bardzo różniła się od te-
go, do czego byliśmy przyzwyczajeni, i zupełnie nie kleiła 
się z tym, co i jak gramy. Okazało się, że te kompozycje 
i aranże nie do końca po prostu czuli. Próbowali więc po 
swojemu, ponieważ oryginalne sprawiały im trudność.  
A to, jak się okazało, już nie zażarło. Grzesiek grał w bar-
dzo specyficzny sposób. Gdy się tego słucha, wydaje się 
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>> proste. A kiedy przychodzi do grania, okazuje się, że jed-
nak wcale takie nie jest. Docent był tym zdziwiony. Darek, 
który jest światowej klasy perkusistą, też był kilka razy za-
skoczony. To był po prostu bardzo nietypowy styl grania.

Czyli to raczej muzycy muszą się nauczyć aranżacji…
Gramy utwory, które – jak się okazało – są drobiazgowo 
i w całości przyswajane przez fanów. Być może wynika 
to także stąd, że jeśli wypracujemy jakąś aranżację, to 
staramy się powtarzać ją na żywo jak najwierniej. Nie 
ma aż takiej hipiserki, że na żywo gramy zupełnie ina-
czej. Owszem, zdarza się, że któryś z nas po pewnym 
czasie, najczęściej z nudów, zmienia swoje partie nagra-
nego wcześniej utworu, ale nie robimy tego w sposób 
drastyczny i zwykle po wielu latach. Często tylko trochę 
podkoloryzujemy i chociaż zmiany te przeważnie wycho-
dzą na lepsze, to oczywiście dla niektórych może to być 
zgrzyt w porównaniu z wersją studyjną. Nawet jeśli jest 
to nadal zwarte i spójne. Ale to już kwestia indywidual-
nego podejścia słuchacza.

Chyba nie od początku graliście tak równo?
I nie tylko ze względu na brak umiejętności. (śmiech) 
Kiedyś była większa swoboda, jeśli chodzi o tempo, 
bardziej to płynęło. Poza charakterem naszej muzyki, 
będącej odzwierciedleniem naszych własnych cech oso-
bowości, wynikało to także z tego, że przed dojściem 
Darka, czyli przed płytą „HellWood”, nie graliśmy z me-
tronomem. Dla nas więc to też był na początku mały 
szok. Mam na myśli granie z kimś, kto gra z klikiem. Ale 
teraz jesteśmy z tym już tak obyci, że nam to pomaga,  
a nie przeszkadza. Dzięki temu jest naprawdę równo  
i, jak to mówi Darek, było nie było ekspert – tniemy jak 
przecinaki. (śmiech) Jest po prostu dużo konkretniejszy 
cios. Oczywiście w utworach, które gramy bez korga, tyl-
ko z samym metronomem, często sam Darek faluje mi-
nimalnie tempem, ale trzymając się frazy i dostosowu-
jąc do klimatu utworu. Na przykład w numerze „Osiem”  
z płyty „T.E.L.I.”, który musi być zagrany lekko „w tył”, 
za klikiem. Utwór jest ciężki i osadzony. I to trzeba tak 
zagrać, żeby klik gdzieś tam w głowie stukał. Nie moż-
na jednak iść z nim równo jak maszyna, bo wtedy już 
tak ciężko nie zabrzmi. Albo „BiałoCzerw”. Dokładnie 
ta sama sytuacja. Z kolei na płycie „Medeis” jest utwór 
„Siedem”, który jest grany w dwóch tempach. Nie na-
grywaliśmy go z klikiem, ale jest tak zbudowany, że jak-
byś grał z metronomem i zwrotka byłaby OK, to refren 
brzmiałby już za wolno. Jeśli ustawiłbyś klik pod refren, 
to z kolei zwrotka byłaby nienaturalnie za szybko. Tutaj 
trzeba grać albo bez klika, co w takich wypadkach zwy-
kle robimy, albo grać z klikiem, ale w pewnym momencie 
perkusista musiałby się wyłączyć z tego rytmu i później 
płynnie do niego wrócić, co grozi chorobą psychiczną per-
kusisty. Tak nagrał go właśnie Grzesiek. Nadal w pełni 
władz umysłowych. (śmiech)

Kiedyś powiedziałeś: „Osobiście sympatyzuję z grupą, 
dla której ważne są muzyka i emocje, a nie bezmyślne 
błądzenie po świecie gam i pasaży. W efekcie  
wysterylizowana matematyczna wirtuozeria, która na 
dłuższą metę jest po prostu nudna”. Wprowadzenie  
powtarzalności i porządku chyba trochę temu przeczy?

Po pierwsze, to bardzo stary wywiad, bo kiedyś rzeczy-
wiście jak utwór był szybki, to się tempo ustalało mniej 
więcej i do przodu. I nikt nie wnikał, czy w trakcie coś się 
rozmijało. Po drugie, gdy Darek do nas przyszedł, grał 
tak idealnie w punkt, że aż bolało, że my nie. A bolały 
i serce, i uszy. (śmiech) Do tego nie gramy gam i pasa-
ży, co w tej wypowiedzi było żartem, więc szaleństwo 
nadal w nas kwitnie, tyle że teraz bardziej kontrolowa-
ne. (śmiech) Po trzecie, mieliśmy do wyboru: albo nie 
powtarzamy tego, co na płycie, i gramy na żywioł bez 
smaczków, albo powtarzamy to, co nagraliśmy, ale wte-
dy musimy mieć na scenie korga. A te smaczki z płyt są 
dla nas bardzo ważne. Nawet jeżeli są cicho, uważamy, 
że stanowią wartość dodaną muzyki, którą tworzymy. 
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Dlatego zdecydowaliśmy, by dać je ludziom w takiej po-
staci, w jakiej są na płycie. Uważam, że jest dzięki temu 
dużo lepiej. I powiem ci, że jak dotąd nikt się do nas nie 
przyczepił, że słyszy dźwięki czy chór klasyczny, które-
go nie ma na scenie. Co mnie tylko cieszy i utwierdza  
w przekonaniu, że dobrą drogę wybraliśmy. Ceną grania  
z „trupem” jednak jest brak możliwości, żeby poimpro-
wizować w biegu lub sobie przedłużyć jakąś część w za-
leżności od nastroju danej chwili. Chyba że to zaplanu-
jemy, tyle że to wtedy już nie będzie improwizacja tylko 
celowe działanie. Z czwartej strony też nie przesadzaj-
my: nie gramy takiej muzy jak Rammstein. Oni grają tak  
w punkt, że to wprost nieprawdopodobne, ale w ich przy-
padku nieodzowne. Natomiast my nadal staramy się być 
wierni temu, co powiedziałem w tamtym wywiadzie. Ta-
ką mamy naturę. Owszem, musimy się trzymać pewnej 
frazy, żeby się nie okazało, że korg się z nami rozmija. 
Ale nie robimy tego aż tak drastycznie. I o ile Rammste-
inowi to pasuje, to do naszej muzyki już nie aż tak bar-
dzo. A więc jest to pewnego rodzaju kompromis. Pewnie, 
że moglibyśmy wozić ze sobą chór i dodatkowych instru-
mentalistów, którzy by to zagrali, bo nie jest to nie do 
zagrania, skoro już to zagraliśmy. I chcielibyśmy bardzo 
tak robić. Ale niestety tu pojawia się słowo „budżet”. Nie 
stać nas na to, by zabierać chór i dodatkowych muzyków 
na każdy koncert. Frekwencja musiałaby być jednak du-
żo wyższa. Byłoby super, ale rzeczywistość pokazała, że 
takich koncertów jest tylko kilka w roku.

Macie na koncie kilka płyt live. O ostatnim  
wydawnictwie koncertowym zespołu powiedziałeś,  
że zapowiada się dobrze, choć nigdy nie zabrzmi jak 
na koncercie.
Z powodu ograniczeń sprzętowych przede wszystkim.  
Nie wiem, co musielibyśmy postawić w domu, żeby po-
czuć się jak na koncercie. Podczas występu na żywo jest 
taka moc, że żaden sprzęt audiofilski nie jest w stanie 
tego przekazać. Pomijam emocje, pomijam tłum oraz 
inną akustykę w tym czy innym klubie. Dlatego też nie 
jestem fanem grania nowych utworów na żywo, zanim 

rwący temat 

je upublicznimy. Na koncercie jest dużo głośniej, są emo-
cje, człowiek widzi zespół, czuje dźwięk, który wręcz po 
podłodze się niesie, czasem w środku człowieka można 
go poczuć. I nawet jeśli nie do końca wszystko się słyszy, 
to właśnie ta moc jest tu kluczem. Ale jest nie do uzy-
skania w domu. Nie sposób również na płycie jej powtó-
rzyć. Dlatego gdy później człowiek usłyszy to wszystko 
poukładane z CD, ale dużo cichsze, bardziej ładne, bez 
tego brudu, bez świni, jak to mówimy, to pierwsza myśl 
jest taka: „Eee, na koncercie to był czad, a tutaj to jakieś 
takie…”. Ludzie często nie wiedzą, z czego to wynika, ale 
dla nich jest ważny efekt: na koncercie czuło się świet-
nie, a tu jest jakoś grzecznie, jakoś tak bez pazura, ma-
ło czadu. Dlatego wolę już taką kolejność: „O rany! Ten 
utwór na żywo brzmi jeszcze lepiej!”. (śmiech)

Kiedyś było łatwiej?
Kiedyś, w czasach przed internetem, można było te 
utwory grać na trasach, zobaczyć jak to wychodzi na 
żywo i wtedy ewentualnie je skorygować. Szybko było 
wiadomo, które momenty żrą, które ludzie łapią, a które 
nie. Zmiany były robione już wtedy bardziej pod kątem 
koncertowym. Obecnie jest to tylko i wyłącznie intuicja.

Czasem zawodzi?
Zdaję się na przeczucia i intuicję, czy fragment, który 
brzmi mi dobrze w głowie, sprawdzi się również na kon-
cercie, ale nie ma reguł. Niektóre utwory fajnie brzmią 
na płycie, a na koncercie się nie sprawdzają. I odwrotnie: 
na płycie wydają się być grzeczniejsze, a na koncercie ta-
ki czad, że wszyscy są w szoku, a one się stają killerami 
koncertowymi.

Czy jeśli zauważacie w trakcie trasy koncertowej, że ja-
kiś utwór nie brzmi, próbujecie go jakoś przeanżować 
na potrzeby koncertów?
Czasami rzeczywiście lekko zmieniony aranż pomaga, 
ale nie jesteśmy fanami takich zmian. Dlatego raczej go 
odpuszczamy. Albo na jakiś czas porzucamy. Były takie 
utwory. Mam na myśli na przykład „Kostiana”, „PSI” czy 
„Imperium maczety”. Niby na płycie fajne, ale liczyliśmy, 
że na koncertach lepiej nam się będzie je grało. Odłożyli-
śmy je więc na półkę. Teraz do nich wróciliśmy i powiem 
ci, że jest czad. Uzmysłowiłem sobie, że może to też jest 
kwestia ogrania utworu w sobie. Mimo że go nagrałeś, 
zrobiłeś to równo i tak dalej, to nie miałeś czasu prze-
grać go rzetelnie na trasach koncertowych, żeby wszedł 
w palce. Byłoby idealnie nagrać go w takim momencie, 
gdy już masz pełną świadomość, jak chcesz go zagrać. 
To byłby cios, bo jeżeli zespół gra coś bez całkowitego 
przekonania, to ciężko także przekonać publiczność. To 
po prostu musi być reakcja z dwóch stron. Zwykle jak 
zespół wie, że utwór grany przez niego ma tę energię, 
dobrze się to gra, utwór leży w palcach i jest mocny, lu-
dzie natychmiast to także czują. Nawet jeśli to nie jest  
w tempie najlepszym do skakania tylko z gatunku takich 
raczej do posłuchania. Ale to by oznaczało ujawnienie go 
przed nagraniem i ryzyko późniejszego marudzenia, że 
na żywo brzmiał lepiej. (śmiech) Jestem zadowolony, bo 

Technika tak poszła do przodu, że nie trzeba już mieć tak potężnego sprzętu, jak kiedyś  

w studiu, i do tego takiego, na który mało kogo byłoby stać. Teraz można za pomocą naprawdę 

niedrogiego interfejsu, jakichś w miarę uczciwych monitorów i dobrego mikrofonu zrobić całe 

nagrania. No może poza perkusją. Perkusja wymaga jednak i odpowiedniego, rozbudowane-

go zestawu mikrofonów, i ambiensu. I dużo większego doświadczenia. My nagraliśmy dwie 

płyty w stodole, nagrywaliśmy także w piwnicy w Młodzieżowym Domu Kultury. Wszystko 

po to, żeby się poczuć jak w klimacie dawnych lat. Chcieliśmy znaleźć miejsce, gdzie będziemy 

czuć się dobrze. A nie jak w sterylnym pomieszczeniu, wyglądającym jak kokpit jumbo jeta, 

gdzie do tego za drzwiami już czeka kolejny zespół i tak szybko bije ten cholernie kosztowny 

licznik studyjny. Jest jednak jeden minus tego rozwiązania: brak bata nad głową i trudniej-

sza mobilizacja. Ale jak już się człowiek zmobilizuje i wiadomo, kiedy jest deadline, wtedy 

już panuje nad tym, nie ma stresu, można sobie zrobić przerwę, można sobie nic nie zrobić,  

a potem wejść wieczorem i nagrać. Taka swoboda to z kolei duży plus. W tę stronę właśnie 

idziemy. Szukamy magii w tym wszystkim. I nie musimy pędzić za najnowszym sprzętem, 

nie musimy mieć… Obecnie osiągalne dla większości z nas graty są wystarczająco dobre, żeby 

bardzo dobrze samemu nagrać ślady i zrobić to tak, żeby były gotowe do miksu. A jak ktoś 

ma kłopoty ze sprzętem, to wszystkie poradniki znajdzie w internecie. Problemy trzeba jak 

najszybciej rozwiązać i skupić się już tylko na muzyce.

Magia w stodole

>>
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„Kostian” stał się  teraz jednym z mocniejszych punk-
tów koncertu. A włączyliśmy go do setlisty tylko dlatego, 
że dawno go nie graliśmy. Chcieliśmy ludziom dać coś, co 
ich w jakiś sposób zaskoczy. Albo utwór „PSI”, który opo-
wiada o zwierzakach i ludziach bezdomnych, czyli taki, 
który dobrze brzmi na płycie i temat jest bardzo poru-
szający. Dlatego też bardzo chcieliśmy go grać na żywo. 
O dziwo, nie szedł. I się poddaliśmy. Na płycie brzmi OK, 
ale na koncertach nie żarł zupełnie. Teraz podeszliśmy 
do niego ponownie i pojawiła się nadzieja. Czasem więc 
czas działa na korzyść utworu. Do tego w przedziwny  
i trudno wytłumaczalny sposób.

Jest jeszcze jedna rzecz, którą przenosicie z płyty na 
scenę, a rzadko się o tym mówi. Pracowałeś jakiś czas 
jako grafik i zapewne dlatego dlatego  wasze albumy 
są wysmakowane wizualnie. Ale równie ciekawa jest 
oprawa koncertów. 

Zawsze byłem fanem podejścia Iron Maiden do grania 
koncertów na żywo. I nie mówię tym razem o muzyce. Ten 
pięciometrowy Eddie, tu jakieś kosmiczne rusztowania, 
tam piramida, potężna scenografia – to robiło olbrzymie 
wrażenie. Być może był zespół, który przed nimi to także 
robił, ale nie znam. Dlatego to właśnie dzięki nim zrozu-
miałem, że koncert ma być ucztą i dla oczu, i dla uszu. 
Ostatnio bardzo poruszył mnie koncert Rammsteina. To 
olbrzymia produkcja, pochłaniająca potężny budżet, ale 
taki koncert zostaje w głowie. Mogliby zrobić połowę te-
go, co zrobili, i też byłoby super. Ale jadą na maksa. Nie 
bawią się w półśrodki. Robią taki show, że cały czas jesteś 
zaskakiwany czymś nowym. Ja bardzo chętnie wrócę na 
taki koncert i z czystym sercem polecę go każdemu. Na-
wet jeśli ktoś nie lubi takiej muzyki, to taki show może 
go przekonać. Natomiast to, że zespół stoi na scenie, gra 
nawet świetnie, ale się nie rusza, to już kompletnie inna 
historia.

Masz jakiś przykład?
Koncert Stinga dawno, dawno temu, na stadionie. Bar-
dzo go lubię. Po półgodzinie myślałem, że usnę. Stali  
i grali. Grali naprawdę super. Muzyka piękna, wszystko 
się zgadzało, ale... W klubie – OK, jednak nie na stadio-
nie. Wolę zespoły, które się ruszają. Niech nawet się my-
lą, niech nawet coś kuleje, ale żeby był jakiś ruch, żeby 
coś się działo. 

Czyli czyste wykonanie to nie wszystko?
Jeżeli ktoś chce posłuchać tylko muzyki, i do tego idealnie 
zagranej, może sobie włączyć płytę. Jeśli idzie na koncert, 
jest o wiele lepiej, gdy dostanie coś więcej. Dlatego uprawia-
my właśnie pełen półprofesjonalizm, jak to między sobą 
nazywamy. (śmiech) Choćby drobna scenografia, wybuchy, 
które stosujemy ostatnio, czy zwykłe stroje. Staramy się 
na każdym koncercie coś zrobić w zależności od możliwo-
ści miejsca, od tego jaki jest klub, jaka jest jego kubatura, 
czy można wybuchnąć, czy nie, czy można powiesić baner. 
Czasami nie da się nic zrobić i pozostaje tylko ruch na scenie.  
A w niektórych klubach nie ma się nawet gdzie ruszyć. Wte-
dy trudno. Jednak jeśli tylko można, nie wahamy się wycią-
gnąć wszystkiego i postawić, żeby było fajnie.

A masz jakieś koncertowe marzenie? Żeby było fajniej?
Oczywiście, ale muszę podzielić się w związku z tym naj-
pierw pewną refleksją. Niby nie jest związana z pytaniem 
i tematem tej rozmowy, ale jednak. Chodzi o to, że marzę 
o tym, żeby ludzie odrywali się jak najczęściej od kompu-
terów i internetu. Z jednej strony dzięki nim mamy wol-
ność i dostęp do informacji, z drugiej strony zamykamy się  
w domu, odcinamy od reszty i świata żywych. Nie spotykamy 
się, nie patrzymy w oczy i nie chodzimy na koncerty. A jeśli 
koncerty padną, to będzie po wszystkim. Płyt się słucha, to 
prawda, ale już mało kto kupuje, a trzeba je nagrywać, że-
by grać koncerty. Gdy nie będzie koncertów, nie będzie płyt, 
nikt nie będzie nagrywał. Jeżeli nawet ktoś taki się znajdzie, 
będzie robił to rzadko i kosztem jakości. Wiadomo, że żeby 
coś robić porządnie, trzeba się tym porządnie zająć i porząd-
nie poświęcić temu. A z koncertami nie jest ostatnio już tak 
wesoło. Jeżeli nie będzie dla kogo grać, to się okaże, że nie ma 
zespołów i nie ma muzyki. A jak nie będzie muzyki, to nie 
będzie niczego. Dlatego marzę o tym, że ludzie odrywają się 
nagle od ekranów. Może wpadną wtedy na koncerty.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

>>

Teledyski najczęściej graliśmy (tzn. udawaliśmy, że gramy) do podkładu, który był 

puszczany z płyty, ale teraz nagraliśmy wersję koncertową, to znaczy wykonaliśmy i nagry-

waliśmy utwór w czasie koncertu, na żywo. I choć finalnie w teledysku znalazł się podkład 

studyjny, to jest synchronizacja z wideo, ponieważ graliśmy go z metronomem, w tempie 

nagranego oryginalnie utworu. Zrobiliśmy kilka przelotów na próbie, do ujęć indywidualnych 

i zbliżeń oraz ujęcia chóru, ale później zagraliśmy w czasie koncertu całość już na żywo  

i głównie to zostało zmontowane do podkładu studyjnego. Nagrania z próby były po to,  

żeby mieć jak najwięcej dobarwiających ujęć, takich jak na przykład palce, kostkowanie, 

drgające struny. Czyli zapewnić zapas materiału. W czasie koncertu zagraliśmy go i tak  

mimo wszystko dwa razy, żeby mieć jak najwięcej ujęć z publicznością. Ten zapas dał  

komfort montażu, który nadał całości właściwą dynamikę i moc.

O nagrywaniu teledysku „NieWolnOść”

rwący temat 

Informacje o tym, kiedy i gdzie można zobaczyć Huntera podczas koncertu, 
znajdują się na www.facebook.com/HUNTER.Oficjalna.Strona.Zespolu 
i na stronie www.hunter.art.pl



maj–czerwiec 2016 17 audioplay

Ucz się fizyki, bo inaczej nie będziesz dobrym 
realizatorem dźwięku: prawda czy fałsz?
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie. W idealnych wa-
runkach realizator dźwięku jest bardziej artystą, tworzy 
dźwięk. Bez fizyki sobie poradzi. Fizykę powinien znać in-
żynier systemu. To człowiek, który dopasowuje aparaturę 
do warunków akustycznych pomieszczenia czy pleneru. 
Ma ją odpowiednio zaprojektować, zainstalować, wystro-
ić i przygotować realizatorowi do pracy. Tyle że w polskich 
realiach podczas organizacji koncertów obie te funkcje, 
choćby ze względów ekonomicznych, pełni najczęściej 
jedna osoba. I wtedy oczywiście fizyka może jej się bardzo 
przydać.

Do czego?
Choćby do ustawienia opóźnienia mikrofonu w sto-
pie, gdy mamy dwa. Wiadomo, że można to zmierzyć,  

Wtyczki dają powtarzalność
O pożytecznej fizyce, mocy pluginów w przenoszeniu utworów ze studia 
na scenę i zdobniczej funkcji subwooferów rozmawiamy z Krzysztofem 
Polesińskim, inżynierem systemu i realizatorem dźwięku

źr
ód

ło
 z

dj
ęć

: a
rc

hi
w

um
 p

ry
w

at
ne

 (
3)

poeksperymentować lub zrobić na ucho, bo potem wszy-
scy oceniają efekt na ucho, łącznie ze słuchaczami. Ale 
trzeba mieć świadomość problemu.

Nie wszyscy ją mają. Jakie mogą być skutki?
Prosty przykład z życia pojawiający się na niemal każ-
dym koncercie. Jak wiemy, system nagłośnieniowy 
składa się z głośników pełnopasmowych i niskotono-
wych. Te głośniki zazwyczaj nie stoją razem. Należy je 
„połączyć” w domenie czasowej oraz amplitudowej, 
aby fale dźwiękowe generowane przez obydwa źródła 
były koherentne. Potocznie nazywamy to sfazowa-
niem. Jeżeli tego się nie zrobi, wówczas publiczność 
może mieć wrażenie, że wspomniana wcześniej stopa 
jest rozmyta, długo się ciągnie lub słuchaczom może 
się wydawać, że najpierw słyszą klik ze stopy, a potem 
punch, lub odwrotnie. >>

Krzysztof 
Polesiński 
podczas koncertu 
grupy Pectus 
w Miejskim 
Ośrodku Sportu 
i Rekreacji 
w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, 
6 marca 2016.

rwący temat 
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>> Dla mnie jest nie do przyjęcia, że ktoś stawia to, co ma. 
Jak ktoś tak próbuje przedstawić sprawę, mówię: „Weź 
kilo cementu i upiecz chleb, a potem go zjedz!”.

Świadomość się zmienia?
Rzeczywiście idzie to w dobrą stronę. Producenci apara-
tury organizują szkolenia. W dużej części są one marke-
tingowe, ale trochę inżynierii się przewija. Prowadzimy 
razem z Arkadiuszem Wielgosikiem własne szkolenia 
między innymi o tych zagadnieniach, aby zwiększyć 
wiedzę oraz świadomość wśród osób zajmujących się 
nagłaśnianiem koncertów. Nasz program szkoleniowy 
zawiera elementy z przygotowania, projektowania oraz 
strojenia systemów nagłośnieniowych. Wspomaga nas 
w tym firma Rational Acoustics, producent oprogramo-
wania Smaart V8 do pomiarów akustycznych.

Zakładamy, że mamy dobrze ustawiony system 
nagłośnieniowy. Mamy też materiał nagrany w studio. 
Jak go przenieść na scenę, by zabrzmiał tak, jak został 
wymyślony? 
To jest trudny temat. O ile w studiu zazwyczaj znamy wa-
runki, mamy to pomierzone, wiemy, jak słyszymy, o tyle 
warunki koncertowe za każdym razem są inne. Idealnie by 
było, gdybyśmy mieli w studiu jeden setup, a na każdym 
koncercie plener i za każdym razem taki sam system na-
głośnieniowy z najwyższej półki.

Co może zrobić realizator?
Bez wiedzy o falach dźwiękowych będzie mu trudno. 
Przyjmijmy, że ma system złożony z subwoofera gra-
jącego do 100 Hz i kolumnę szerokopasmową grają-
cą od 100 Hz. Dobrze złożony układ da mu zysk 6 dB  
 w charakterystyce amplitudowej w miejscu akustycz-
nego crossovera. Niepołączenie tego układu może 
doprowadzić do stanu, gdzie zadana częstotliwość się 
odejmie i powstanie dziura w charakterystyce ampli-
tudowej. Po usłyszeniu tego realizator zajmujący się 
tylko miksowaniem zareaguje naturalnie: doda to 100 
Hz. To nie jego błąd: chce usłyszeć to, czego system 
mu nie zapewnia. Equalizowanie tej częstotliwości nic 
nie da, gdyż fale dźwiękowe się tam akurat odejmu-
ją i prędzej uszkodzimy wzmacniacz lub głośnik, niż 
usłyszymy tę wybraną częstotliwość na oczekiwanym 
poziomie.

Warto też wiedzieć o doborze nagłośnienia do sali. 
Na przykład w jednym z wywiadów powiedziałeś, że 
system liniowy w wąskim pomieszczeniu to porażka. 
Dlaczego?
Zdarza się, że firma dostaje pieniądze na system na-
głośnienia. Co jest modne? System liniowy. To kupuje. 
Wydaje na to milion złotych, ale ma system liniowy 
z najwyższej półki. I nagle ma zagrać w wąskiej, dłu-
giej sali. System liniowy na ogół gra dość szeroko: 
od 70 do 1400. Przyjmijmy 1000 jako średnią. Stawia-
nie takich systemów przy ścianie jest bez sensu, bo 
połową energii grają wtedy w ścianę. Ściana odbi-
ja falę, co powoduje, że dźwięk dociera do słuchacza 
odbity i w innym czasie. Czyli robi się filtr grzebie-
niowy. Jak mi ktoś proponuje nagłośnienie koncertu  
w takich warunkach, nie zgadzam się. „No wiesz, bo ja 
mam system tubowy, ale on będzie za krótki” – mówi. 
Odpowiadam: „To postaw/powieś delay”. Dzięki temu, 
że sam tych zagadnień przestrzegam, spotykam potem 
opinie, że zrealizowany koncert jest na dobrym poziomie.  

Realizatorzy Krzysztof Polesiński i Michał Przytuła podczas przygotowań do koncertu 
grupy Pectus w Teatrze Dramatycznym, promującego płytę „Kobiety”.

Na scenie mamy omikrofonowaną perkusję i overheady. A przecież overheady też sły-

szą i werbel, i tomy, i stopę z różnej odległości. I nie od dziś wiadomo, że tajemnicą dobrego 

werbla jest właśnie zbieranie go także z overheadów. W związku z tym opóźniamy mikrofony 

na werblu do overheadów, żeby brzmienie było spójne. Wtedy werbel staje się potężny, gruby. 

W studiu łatwo to zrobić. Po nagraniu możemy sobie wszystko poustawiać w DAW-ie. Ten 

trik można jednak przenieść także na scenę.

  Gruby werbel 
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Kiedyś z Wavesa korzystało się tylko wraz z konsoletami Avida, 

które przeliczały je dzięki wbudowanym kartom DSP. Avid opraco-

wał jednak własne pluginy AAX. Waves wprowadził wtedy stan-

dard SoundGrid, ale potrzebował partnera sprzętowego, by wdrożyć 

swoje pluginy na rynku live. Wybór padł na firmę DiGiCo, w której 

produktach te pluginy zostały zaimplementowane. Przyjęto jednak 

rozwiązanie, że o ile pluginy są w konsolecie, to ich przeliczanie od-

bywa w zewnętrznych serwerach Wavesa. Dzięki temu rozwiązaniu  

i różnego rodzaju interfejsom pluginy można obecnie wykorzystywać 

z niemal wszystkimi konsoletami cyfrowymi dostępnymi na rynku.

Lekko upraszczając, obecnie są trzy podstawowe modele ko-

rzystania z pluginów:

– ta opcja kosztuje najmniej, ale jest obarczona pewnym ryzykiem. 

W takiej konfiguracji komputer steruje pluginami i sam je oblicza. 

Kłopot polega na tym, że komputer przeprowadza pewne operacje 

w tle, na które nie mamy wpływu. Dlatego nawet przy najbardziej 

wydajnym systemie mogą pojawić się dropy, trzaski, braki synchro-

nizacji. To dobre rozwiązanie na sytuacje awaryjne, ale trzeba wtedy 

zachować ostrożność i wybrać tylko niezbędne pluginy.

Więcej informacji o konfiguracji systemów 
znajduje się na stronie: 
www.waves.com/live-sound

– rozwiązanie najprostsze, ponieważ wszystko jest obsługiwane 

na ekranie konsolety oraz za pomocą jej manipulatorów. Zestaw 

SoundGrid uzupełniamy 1-GB switchem sieciowym, który podłą-

czamy do konsolety i serwera.

Interfejs jest wykorzystywany do wyjścia sygnałem audio z kon-

solety i przekazania go przez 1-GB switch do serwera i kompute-

ra, którym sterujemy ustawieniami pluginów. 

rwący temat 

>>

  Jak korzystać z pluginów firmy Waves

Komputer + interfejs MADI + 

komputer z Multirack Native 

Konsoleta cyfrowa DiGiCo 

+ serwer Waves

Konsoleta cyfrowa + interfejs 

MADI SoundGrid MGB/MGO 

+ serwer Waves + komputer 

z Multirack SoundGrid

Przetwarzanie SoundGrid

certyfikowany 
przełącznik 
sieciowy SG

karta we/wy 
SoundGrid

konsola DiGiCo SD

Ethernet

serwer DSP 
SoundGrid

nadmiarowy serwer 
DSP SoundGrid

sieć lokalna

MADI koaksjalne                              
             Ethernet

DiGiGrid 
MGBSoundGrid I/O konsola DiGiCo SD

multirack 
Native

Przetwarzanie natywne

               MADI optyczne
                           Ethernet

serwer DSP 
SoundGrid

nadmiarowy serwer 
DSP SoundGrid

multirack SG 
+ DAW

multirack SG 
+ DAW

certyfikowany 
przełącznik 
sieciowy SG

interfejs MADI 
MGB/MGO

Przetwarzanie i nagrywanie w standardzie SoundGrid na 
komputerze

To bajka, na którą mogą sobie pozwolić najlepsze 
zespoły.
Bajka byłaby, gdyby jeszcze ten system był przygotowany 
przez tego samego człowieka, a jeśli byłby liniowy, kąty 
między komponentami nie zostały pozmieniane. Oczywi-
ście w rzeczywistości tak nie jest. Za każdym razem gramy 
w innym miejscu i na innym sprzęcie, a także w innych wa-
runkach akustycznych.

I co wtedy?
Im więcej komponentów nagrania studyjnego jest powta-
rzalnych, tym łatwiej przenieść jego brzmienie na scenę. 

Jak to osiągasz?
Zespół Pectus, z którym pracuję i w studiu, i live, ma swój 
własny system monitorowy, swoje odsłuchy douszne, 
swoją konsoletę monitorową, swoje pluginy, które wy-
korzystujemy na co dzień. Jedynymi zmiennymi są: sys-
tem nagłośnieniowy oraz sala, w której gramy. W tych 
warunkach łatwo przenieść ze studia nawet realizację 
Front of House. I tu przykład z życia. We wszystkich ro-
dzajach kontraktów telewizyjnych ze względów finanso-
wych lub organizacyjnych wykorzystywane są półplay-
backi. Osobiście preferuję te robione z live’u. Nagrywam 
ślady na koncercie, po czym jadę do studia, miksuję je 
i tworzę półplayback. Całą sesję zrobioną w studiu wraz 
z pluginami przenoszę do laptopa, odpalam i miksuję  
w DAW-ie podczas takiego koncertu półplaybackowego. 
Jeśli to plener, robię tylko jedną korektę: ilość dołu. Nie 
basu jako instrumentu, stopy czy instrumentów niskoto-
nowych, ale całego pasma. Zazwyczaj w studiu pracujemy 
na monitorach bliskiego lub średniego pola. W pomiesz-
czeniu dół się kumuluje, rezonuje. Po wyjściu w plener 
możemy mieć wrażenie, że jest go mniej, więc trzeba go 
skorygować.

Jaki efekt?
Wszyscy myślą, że zespół gra zawsze na żywo, choć nie do 
końca tak jest. Oczywiście oni już raz to zagrali. Nagrany 
jest żywy koncert, tylko przeze mnie obrobiony, zmikso-
wany, trochę wyrównany, tam gdzie trzeba. (śmiech)

No właśnie: gdzie trzeba? Jak doszedłeś 
do odpowiednich ustawień?
Kiedyś nagrałem ślady zespołu, poszedłem do studia  
i wziąłem się do analizy. Najpierw przyjrzałem się wszyst-
kim kanałom, wszystkim instrumentom, rodzajom gitar, 
pieców, jak się zmieniały, i rzeczom związanym z charak-
terem tych urządzeń. Czy nie było tak, że w tej gitarze 
zawsze 3 kHz mocno się wybija? Czy w danym tomie jest 
coś, co ciągle mi przeszkadza? Wyłapałem rzeczy, których 
live nie słychać. Wtedy nie mamy tak bliskiego odsłuchu, 
jest pogłos w pomieszczeniu, a jeżeli jest to plener, to cza-
sami wieje wiatr. Natomiast w studiu, kiedy mamy bliski 
odsłuch i dobre warunki odsłuchowe, wszystko wyłapu-
jemy. Na tej podstawie zrobiłem sobie presety kanałów, 
wręcz instrumentów. Porobiłem wstępne equalizacje  
i pobawiłem się dynamiką, jeżeli coś tego wymagało. Wy-
korzystane do tego pluginy Wavesa przeniosłem natych-
miast do live’u i od razu się poprawiło. źr
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Ale nie poprzestałeś na jednym koncercie?
Nagrałem i przeanalizowałem kilka. Przede wszyst-
kim dlatego, że jesteśmy tylko ludźmi. I muzycy też 
są tylko ludźmi: tu raz ktoś nie zagra dźwięku, tu za-
gra nierówno, a innym razem strzeli struna… To jest 
normalna rzecz. Nie jesteśmy robotami. Dzięki temu 
muzyka jest żywa. 

Tylko poprawiałeś?
Gdy miałem już stworzoną podstawę i sprawdziła się live, 
zacząłem się bawić w kreację. Wziąłem modelujące plugi-
ny Wavesa – serię CLA, kompresory pasmowe – i stworzy-
łem presety efektów. Przyglądałem się każdej piosence  
i temu, co można z niej wydobyć. 

A co z autorem muzyki?
Podczas mojej pracy nie ingeruję w zapisane nuty. Czasem 
dyskutujemy i poprawiamy aranże. Przy powstawaniu 
nowych piosenek siadamy z autorem utworu i wstępnie 
aranżujemy go na wirtualnych instrumentach. Potem na-
grywamy bas, gitarę. Bębnów nie, bo nie mamy warunków 
w studiu. Dlatego są rejestrowane z samplera. Gitary, bas 
i wokal dopracowane w studiu są przenoszone na scenę, 
nagrywane i znów korygowane w studiu. Dzięki temu 
osiągamy 95-procentową powtarzalność. 

To jednak sytuacja bliska idealnej: znane zespoły  
z własnym sprzętem i własnymi presetami.  
Nasi czytelnicy jako realizatorzy mają szansę  
trafić na zespół, który po raz pierwszy słyszą na uszy. 
Jak mogą mu pomóc?
W takich przypadkach warto znać możliwości pluginów  
i wiedzieć, jak je wykorzystać. Wystarczy poczytać opinie, 
obejrzeć filmy instruktażowe, których jest mnóstwo w in-
ternecie, by poprawić brzmienie. Zakładamy, że realizator 
wie, co zespół gra, ale nie wie, jak zagra. I może coś przy-
gotować. I tutaj takimi końmi roboczymi są dwa pluginy 
Wavesa: pierwszym jest equalizer hybrydowy H-EQ, który 
jednocześnie pokazuje dźwięki, jakie są grane. Więc jeśli 
ktoś nie ma słuchu absolutnego, a muzyk coś zagrał źle, 
realizator widzi konkretnie jaką częstotliwość i widzi jaki 
dźwięk. Już na tym etapie szybko może dokonać korekty  
i powiedzieć muzykowi, że zagrał nie to C. (śmiech)

Nie będzie lubiany.
Rzadka jest taka reakcja, bo jednak chodzi o to, żeby było 
dobrze. Wiele zależy też od relacji interpersonalnych. Jeżeli 
wszystko jest fajnie, dowcipnie, nie powinno być problemu. 

Zatem jaki jest drugi plugin?
C6 – genialny pod kilkoma względami. Po pierwsze 
jest to wielopasmowy kompresor, którym wpływamy  

na pasma, ustawiając je, jak chcemy. Po drugie jest dwupunktowym dy-
namicznym equalizerem i sprawdza się w wielu sytuacjach. Na przykład 
mamy wspomnianą wcześniej ostro brzmiącą gitarę. Kolega ma takie 
brzmienie, bo tak chce, a system nagłośnieniowy nie jest idealny i jeszcze 
uwydatnia tę ostrość, zwłaszcza jak robimy głośniej. Chcemy mieć gło-
śniejszą solówkę gitarową, ale boimy się, bo po prostu boli. Wtedy usta-
wiamy equalizer dynamiczny w okolicach wybijającej się częstotliwości, 
ustawiamy próg zadziałania i robimy głośniej. Equalizer automatycznie 
koryguje w tym miejscu, gitara brzmi grubo i słychać głośniej solówkę,  
a nic nie boli. Z kolei syczącym wokalistom czy wokalistkom serwujemy 
DeEsseer, też będący częścią C6.

Ale można go także zastosować na sumie…
Na sumie stosujemy go już bardziej masteringowo. Wykorzystujemy kompre-
sor pasmowy do złagodzenia miksu, kompresując pasma, które tego wyma-
gają. Możemy też fajnie wykorzystać jego możliwości, stosując go na grupie 
instrumentów i tworząc dzięki temu miejsce w miksie na partie wokalu. A na 
samym wokalu stosujemy drugą instancję C6.

A jeśli nasz wspomniany gitarzysta, który lubi mieć 
głośno gitarę na scenie, także śpiewa?
Polecam plugin RVox, który czyści tło. W każdym razie jak gitarzysta nie śpie-
wa, nie chcemy słyszeć jego gitary przez mikrofon wokalowy, bo będzie roz-
myta ze względu na różnicę odległości między tym mikrofonem wokalowym 
a instrumentalnym. Dzięki RVoxowi mikrofon wokalowy jest automatycznie 
przymykany, kiedy gitarzysta nie śpiewa. Trzeba tylko z nim uważać, by nie wy-
czyścić za dużo. (śmiech)

W przygotowaniu utworu na scenę wspominałeś też o modelowaniu…
Do tego nadaje się seria CLA. To kombajn, gdzie dostajemy wszystko w jed-
nym. Jeżeli używamy CLA serii Drums, czyli perkusyjnej, otrzymujemy: equali-
zer do góry i dołu, bramkę, kompresor i efekty. Pięć nastaw w jednym. Waru-
nek: musi być zastosowany w kanale stereo. Choć na przykład sam werbel jest 
w mono, w pluginie mamy pogłos i on wymaga kanału stereofonicznego. Tego 
typu pluginy są przeznaczone do stosowania na szybko.

Bob McCarthy na swoich szkoleniach i w książce „Sound Sys-

tem: Design & Optimization” opisał między innymi trzy zasady 

projektowania systemu nagłośnieniowego: dobierz odpowiedni 

produkt, zainstaluj w odpowiednim miejscu i skieruj w odpowiednim 

kierunku.

 Trzy zasady

>>
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To dobry punkt wyjścia?
Zdecydowanie, szczególnie gdy nie mamy czasu… Poźniej 
możemy już sobie szukać smaczków i poprawiać, ale na 
start coś już mamy.

Zdarza ci się realizować koncerty poza Polską.
Zdarzyło mi się kilka razy pracować dla dużych wypoży-
czalni sprzętu w Anglii, Niemczech oraz Belgii. Podróżuje-
my także z zespołem Pectus po świecie.

Jak wypada porównanie z naszym krajem?
To zależy, dokąd się pojedzie. Są kraje bardzo dobrze roz-
winięte w tej dziedzinie, ale są też miejsca, gdzie odnosisz 
wrażenie, że masz do czynienia z kosmitami. (śmiech)  
W krajach europejskich jest znacznie większa świado-
mość zagadnień związanych z inżynierią systemów na-
głośnieniowych. Jest dostępny dobry sprzęt i dobre ekipy. 
Podejście do pracownika też jest zupełnie inne, gdyż tam 
od razu masz zapewniony pełen socjal i nie musisz się bo-
rykać z problemem, że nie masz co i kiedy zjeść albo gdzie 
spać. W Polsce musimy się prosić o nocleg, jeśli jesteśmy 
200 km od domu. Albo o wodę, gdy jest upał. Albo nie ma 
podjazdu pod scenę i superciężką aparaturę trzeba nosić 
na plecach. To są proste rzeczy, o których nasi organizato-
rzy w ogóle nie myślą. 

A jak jest w Polsce z dostępnością do sprzętu? 
Nasz rynek nie płaci aż tyle i inwestycje w sprzęt są 
trudnym zagadnieniem. Sprzętu mamy dużo i mamy 
też coraz więcej wykształconych zawodowo ekip. Coraz 
częściej można spotkać się ze zdziwieniem realizato-
rów lub artystów przyjeżdżających do nas na koncerty, 
że mamy w Polsce tak dobrą aparaturę. Niestety, realia 
polskie są takie, że inwestycja kilku milionów w apa-
raturę ma marne szanse na rzetelny zwrot. Dopóki za 
usługi nie będzie zapłaty na odpowiednim poziomie, 

partner, inwestor, który chciałby nam zaufać. My znamy 
swoją wartość i mamy wiedzę i doświadczenie, lecz nie 
zamierzamy pracować za każdą cenę… Między innymi  
z powodu takich problemów powstała teraz Polska Izba 
Techniki Estradowej. Ma lobbować, żeby było lepiej za-
równo jeśli chodzi o finanse, jak i warunki pracy. To długi 
i ciężki temat...

Z Pectusem i Arkiem Wielgosikiem byłeś ostatnio na 
trasie koncertowej w Chinach. Jak wygląda zderzenie 
z tamtymi realiami?
Jeśli chodzi o aparaturę, było nawet nieźle, ale jeśli chodzi 
o ekipy oraz ich świadomość, bardzo słabo. To przykład, 
jak nie należy nagłaśniać, ale koncerty trzeba było za-
grać. W Chinach nie istnieje FOH. Wszystko stoi z boku. 
Na jednym z koncertów cały system nagłośnieniowy wraz  
z odsłuchami na scenie był podłączony jednym kablem 
na zasadzie podaj-dalej, od wzmacniacza poprzez kolum-
ny basowe do kolumn pełnopasmowych, a na monitorach 
kończąc. Wysłaliśmy rider, ale ponieważ nie było odpowie-
dzi, przygotowywaliśmy się na opcję awaryjną. Przywieź-
liśmy ze sobą nagrany koncert na ślady, w DAW-ie mieli-
śmy wszystko z pluginami. Wzięliśmy też interfejs audio, 
aby gotowy miks wypuścić na nagłośnienie, oraz router. 
Na miejscu łączyliśmy kablem komputer z routerem. Arek 
brał iPada, łączył z routerem i sterował zdalnie DAW-em, 
a ja z pozycji bocznej realizowałem monitory. Jedynym 
żywym elementem był wokal. Wpuszczaliśmy go w nasz 
interfejs, do DAW-a, insertowaliśmy pluginami używany-
mi na koncertach i całość w miksie szła na nagłośnienie. 
Trochę oszukiwaliśmy, ale dzięki temu znowu byliśmy  
w stanie zachować to, co mamy na koncertach i w studiu. 
Wszyscy byli zszokowani. Inne zespoły, z jakimi wspólnie 
koncertowaliśmy – szkoda mi ich było – nie tylko musiały 
korzystać z tego, co było dostępne, ale też grać na żywo, 
a backline także odstawał drastycznie nawet od przyzwo-
itego stanu.

Czyżby w Chinach nie doceniano inżynierii systemu?
Tam zupełnie nie ma świadomości, co robić z dźwiękiem. 
Światło, diody? Najlepsze! Ale dźwięk? Porażka! Dla nich 
to nie ma znaczenia. 

Jakiś przykład ze sceny?
Na przykład stawiają subwoofery – niby normalna rzecz. 
Są firmy, które mają pieniądze i je stać, więc jedna kupiła 
duży system Martina, nowy. Pomijam to, jak wisiał, ale 
wisiał. I zacząłem zastanawiać się, po co im te subwoofe-
ry, skoro na głównym equalizerze było odfiltrowane do 
300 Hz. One nic nie grały! Zatem po co postawili subwo-
ofery? Bo ktoś im kazał! Inny przykład dotyczy systemów 
bezprzewodowych – Chińczycy nie uznają mikrofonów na 
kablach. Bezprzewodowe jest modne, wygodne i tak na-
głaśniają wszystko, począwszy od perkusji, a na wokalach 
kończąc. Przy konsolecie stoją zatem dziesiątki odbior-
ników, ale anten brak! Tak, w porównaniu z nimi u nas 
świadomość inżynierii systemu ma się całkiem dobrze. 
(śmiech)

Rozmawiali Konrad Majchrowski i Dariusz J. Michalski

sytuacja będzie coraz gorsza. Organizatorzy koncertów 
nie umieją ocenić, kto dobrze wykonuje swoją pracę,  
i patrzą tylko, kto jest najtańszy. A jak wiadomo tanio 
nigdy nie oznacza dobrze. Tak na przykład: za przygo-
towanie sceny, światła i dźwięku na koncercie w Anglii, 
gdzie Pectus byłby gwiazdą wieczoru, płacą około 60–70 
tysięcy złotych. W Polsce mniej niż połowa tej sumy to 
już drogo. W firmie AirPol Sound & Light stoimy właśnie 
przed dylematem wymiany sprzętu. Jeden z systemów 
ma już 12 lat i tylko dzięki naszej wiedzy potrafimy nim 
jeszcze zadziwić. Przy takiej sytuacji na rynku zasta-
nawiamy się czy w ogóle warto. Chyba że znajdzie się 

W Chinach korzystaliśmy między innymi z mikrofonów Shupe, Zenncheiser oraz kon-

solety analogowej Yamacha, która wyglądała idealnie jak Yamaha M12. Mało tego, raz gra-

liśmy koncert w parku narodowym. Zobaczyłem, że jakieś głośniki tubowe tam stoją i grają 

nawet nie najgorzej. Podchodzę do głośnika – NAW. W Żywcu działa Kamil Kieca. Też ma 

firmę NAW. On dopiero zaczyna być rozpoznawalny w Polsce, a już go podrabiają w Chinach. 

(śmiech) Oczywiście natychmiast powiadomiłem Kamila od odkryciu i obaj się ubawiliśmy…

  Rozpoznawalność marki
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Wydaje się, że wersja studyjna jest dokładnie 
przemyślana, aranżacyjnie dopieszczona. 
Czy są sytuacje, kiedy źle zabrzmi na scenie?
Nagranie studyjne powinno dobrze brzmieć na jak naj-
szerszej puli odtwarzaczy, systemów nagłośnieniowych, 
również tych dużych, scenicznych. O tym powinno się 
pamiętać podczas miksowania i masteringu, a czasem 
nawet aranżowania. Oczywiście mam tu na myśli głów-
nie nagrania muzyki pop i okolic. Często ta uniwersal-
ność brzmienia musi sięgać jeszcze dalej, obejmując 
stacje radiowe i telewizyjne, gdzie takie nagranie musi 
się zmierzyć z agresywnymi procesorami dźwięku. Na-
tomiast trzeba pamiętać, że nagranie studyjne rządzi 
się nieco innymi prawami niż wykonanie na żywo. Nie 
zawsze dobrze wychodzi przenoszenie aranżacji utworu 
wypracowanej w studio na zespół muzyków grających 
na dużej scenie lub na mniejszej – w klubie. Mogą po-
jawić się pewne ograniczenia. Na przykład mocna kom-

Występ live jak nowa płyta

O przenoszeniu utworów na scenę, tajnikach 
aranżacji koncertowej i bębniarzach  
dźwigających wykony na wyższy poziom  
rozmawiamy z Markiem Piotrowskim*

presja na akustycznych bębnach czy przester na wokalu 
stanowią wyzwanie przy dużych przesłuchach i przy fali 
stojącej źle skontrolowanej akustyki klubu. Dużo zależy 
od warunków akustycznych miejsca koncertu, od tego  
z jakich systemów odsłuchowych muzycy korzysta-
ją: czy są to systemy douszne, czy wedge. Dodatkowo, 
biorąc pod uwagę możliwości logistyczne i budżetowe, 
jakie ma dany zespół, często trzeba podjąć decyzje ogra-
niczające instrumentarium. Wtedy, w przypadku bardzo 
bogatych aranżacji lub tych, które nie wynikały z grania 
typowo zespołowego, pojawia się pytanie czy używać 
odtwarzacza HD, Abletona Live, tzw. one-shot samples 
czy zbudować aranżacje całkowicie od nowa.

W jakich gatunkach łatwiej przenieść brzmienie bez 
zmian?
Muzyka rockowa nagrywana w konwencjonalnym skła-
dzie bez ingerencji producenta da się łatwo odtwarzać 

*Marek Piotrowski – producent muzyczny, 
kompozytor, aranżer, realizator dźwięku i pianista. 
Jest współzałożycielem grupy Sistars. Współpracował 
m.in. z Natalią Kukulską, Agnieszką Chylińską, 
Edytą Górniak, Blenders. W 2007 roku dołączył 
do zespołu Łąki Łan. W ubiegłym roku wraz 
z Bartkiem Królikiem uruchomił projekt Spoken Love, 
z którym wydał płytę pod tym samym tytułem.
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na koncertach, ponieważ często powstawała w zbliżonych do koncertu „nie-
precyzyjnych” warunkach. Muzyka oparta na beat-maszynach, samplerach, 
syntezatorach też da się przenieść praktycznie bez większych zmian. Przy-
kładem są artyści: Baths, FKA Twigs, Xxanaxx lub The Dumplings. Ich wystę-
py odbywają się na zasadzie sound-systemów z wykorzystaniem Abletona 
Live’a, samplerów, looperów. W muzyce dance czy hip-hop często całą mu-
zykę puszcza DJ. Niektórym artystom to nie wystarcza i posiłkują się żywymi 
instrumentami.

Na przykład?
Zespół The Prodigy, który wystąpił na Woodstocku w 2011 roku. Więk-
szość partii podczas koncertu była puszczona z 24-śladowego odtwarza-
cza HD. Dodatkowo były bębny i gitara, które dawały poczucie krzywości, 
więcej transjentów i ogólnie większy „noise”. Poza tym jakoś to wygląda-
ło na scenie.

Wyglądało?
Wyglądało bardziej na koncert zespołu rockowego niż kilku MC z DJ-em.

Rzeczywiście wypełnienie sceny robi różnicę?
Na dużej scenie warto zagrać w większym składzie.  
Z reguły nie najlepiej wygląda, jak jest na niej jedna albo 
dwie osoby. Z drugiej strony David Guetta nie ma z tym 
problemu i będąc sam na dużej scenie gra dla setek ty-
sięcy. To już kwestia wyborów czy ideologii artysty, sku-
teczności danej konfiguracji dla danego stylu muzyczne-
go oraz pomysłu na oprawę wizualną koncertu.

A jeśli chodzi o rozmiar sceny, jaki wpływ ma on na 
brzmienie?
W zależności od kubatury – czy jest to koncert otwarty 
na dużej scenie, czy mały klubowy – muzyka określone-
go typu będzie się broniła lepiej lub gorzej. Chodzi tutaj 
głównie o tempo i rodzaj basu. Szybkie tempo general-
nie lepsze jest w mniejszych pomieszczeniach. Umiar-
kowane tempa, głęboki bas, otwarte brzmienie perkusji 
pasują bardziej do dużych scen. >>
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Co zwraca wtedy twoją uwagę?
To jest subiektywne. Dla mnie liczy się puls danego 
utworu. Nie powinien być zmieniony tak, by trudno 
było rozpoznać kompozycję. Czasem dzieje się tak 
przez drastyczną zmianę melodii, tempa albo nawet 
metrum, wynikającą na przykład z chęci odświeżenia 
starego utworu. Ale feel danego numeru może też 
zniknąć z powodu niewłaściwego doboru brzmień. Na 
przykład jeśli ktoś przełoży nuta w nutę to, co zostało 
zaprogramowane na beat-maszynie, gdzie jest głębo-
ka skompresowana stopa i charakterystyczna krótka 
próbka werbla, na bębny akustyczne, które nie zostały 
odpowiednio nastrojone i wytłumione pod ten utwór.

A jeśli chcemy nagrać płytę koncertową?
Tutaj zwykle nie są konieczne zmiany w aranżacji, spo-
sobie grania w stosunku do tego, co zostało wyćwiczone 
na próbach i sprawdzało się na ewentualnych wcześniej-
szych koncertach. Oczywiście istotne jest dobre ujęcie 
wszystkich instrumentów i ustawienie właściwych po-
ziomów rejestrowanych śladów. Przydadzą się mikrofony 
zbierające publiczność, ambience ze sceny. Może to nawet 
być 5 par mikrofonów, jak zdarzało się to w przypadku re-

>> Co z występami live dla telewizji i radia?
Tutaj dużo zależy od zaplecza technicznego, liczby artystów 
występujących na tej samej scenie, czasu przewidzianego 
na instalację sprzętu muzycznego oraz chęci po stronie or-
ganizatora, kierownika sceny i wykonawcy. Kluczowe oka-
zują się umiejętności reżysera dźwięku i jego wola współ-
pracy z zespołem. Czasami jedyną możliwością występu 
okazuje się niestety półplayback albo sound-system.

A co ląduje w półplaybacku?
W muzyce z dużą ilością elektroniki w aranżu do odtwa-
rzacza HD wgrywane są drugie, trzecie plany w postaci 
arpeggiatorów, loopów czy partii syntezatorów dobar-
wiających główne partie. Czasem są też chórki – z reguły 
poddane korekcji albo nagrane na nowo przez mikrofon 
dynamiczny, żeby nie odstawały barwą od żywych wokali.

Jednak tempo podczas takiego występu musi być stałe.
W przypadku grania z HD najczęściej tak. Chociaż zda-
rzyło mi się przygotować ślady do HD ze zmiennym tem-
pem, ze stopniowo przyspieszającym metronomem. 
Niektóre utwory zagrane od początku do końca w tym 
samym tempie w którymś momencie „umierają”. 

rwący temat 

Masz teraz na warsztacie płytę, która wymaga 
ukoncertowienia?
Właśnie robimy to z płytą Spoken Love, która już zosta-
ła wydana. 

Dużo z tym pracy?
Bardzo dużo, zwłaszcza że chcemy wykonywać te utwo-
ry bez użycia HD. Partie niemożliwe do zagrania w kon-
wencjonalny sposób w tym, mimo wszystko niewielkim, 
pięcioosobowym składzie, wykonujemy za pomocą 
one-shot samples albo je pomijamy, wymyślamy inne 
partie. W niektórych utworach dość mocno zmieniamy 
aranżację. Przykładowo w utworze „Talk” wyrzuciliśmy 
intro, które się w ogóle nie sprawdza w wersji live, i w jego 
miejsce wstawiliśmy część mostową. Zupełnie zmienili-
śmy partię bębnów i basu. Przyspieszyliśmy tempo. Do-
szła przesterowana gitara, której prawie nie ma w wersji 
studyjnej. Wyrzuciliśmy też większość loopów.

Zdarzyły ci się utwory znane z płyty, których posłuchałeś 
na koncercie i stwierdziłeś: co oni z tym zrobili?!
Rzeczywiście tak bywało.

jestracji Przystanku Woodstock. Same bliskie mikrofony 
nie przekażą atmosfery koncertu, nie mówiąc już o tym, 
jak źle czy komicznie wypada taki występ z cichą reakcją 
publiczności. Warto zadbać o komfort podczas nagrania, 
by nie zmagać się z problemami technicznymi i móc sku-
pić się na muzyce. Jeśli ma być to profesjonalne nagranie 
koncertowe, to raczej nie obejdzie się bez doświadczone-
go realizatora i technika.

Co byś poradził zespołowi, który nie ma doświadcze-
nia, a przygotowuje się do występu na żywo?
Bardzo polecam nagrywanie prób i koncertów. Takie 
nagranie pozwala bardziej obiektywnie, w większym 
skupieniu usłyszeć, co dzieje się w aranżu, jak to brzmi 
z dystansu. Pomaga też zaoszczędzić czas na przypomi-
nanie sobie tego, co już było wcześniej wypracowane, co 
daje dodatkowy czas na działania kreatywne i ćwicze-
nie trudnych fragmentów utworów z całym zespołem,  
w podgrupach czy w domu.

Rozmawiali Katarzyna Miłek  

i Dariusz J. Michalski
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Miks: Jak popsuć, żeby poprawić
Każde lekarstwo jest trucizną użytą w odpowiedniej dawce.  

Dźwiękowym odpowiednikiem mogą być niszczyciele dźwięku.  
Umiejętnie użyte potrafią kompozycję uratować lub dodać jej blasku  

czy charakteru. Poniżej zajmujemy się tym drugim przypadkiem

Każdy marzy o idealnym miksie. Uczymy się tego wytrwale 
i robimy wszystko, aby nasze produkcje brzmiały „zawo-
dowo”. Co to określenie oznacza dokładnie, nie wie nikt, 
ale z grubsza orientujemy się, czy nasze wysiłki prowadzą 
w dobrym kierunku. Często jednak brakuje nam narzędzi, 
aby osiągnąć żądany rezultat – przy czym przez „narzędzia” 
nie należy rozumieć kolejnych urządzeń czy pluginów – te 
już mamy, tylko czasem nie wiemy, że ich zastosowanie nie 
ogranicza się do tego, co mają napisane na pudełku.

Jedną z takich niedocenianych grup są wszelkiego ro-
dzaju „niszczyciele” dźwięku, czyli przestery, zniekształ-
cacze czy wszelkie emulacje niedoskonałych urządzeń 
z przeszłości, których budowa opierała się na lampach, 
czy elementach mechanicznych: echa taśmowe, magne-
tofony, sprężyny pogłosowe. Szczególnie efekty typu di-
stortion, overdrive czy emulacje wzmacniaczy gitarowych 
zajmują ważną pozycję w arsenale dźwiękowym każdego 
producenta. Jednak nie wszyscy wiedzą, że odpowiednie 
użycie efektów, które w założeniu mają zmasakrować 
dźwięk, może służyć jego polepszaniu! Jak? Przyjrzyjmy 
się kilku przykładom.

Jako produkt wyjściowy weźmiemy dobrze brzmią-
cy miks zespołu MarYell – utwór „Bez przesady”, który 
będziemy psuć za uprzejmą zgodą Artystów. W miksie 
dostępnym dla słuchaczy mamy do czynienia ze zgrabną 
piosenką, czysto zagraną i zaśpiewaną. Miks jest przejrzy-
sty (to między innymi zasługa bardzo dobrej aranżacji), ma 
zdecydowany charakter i lekką formę. Do klubu jak znalazł. 
Zastanówmy się jednak, czy dałoby się go trochę „dopalić”  
i skorzystajmy w tym celu z kilku ciekawych procesów.

Pierwszym procesem wartym zastosowania jest emu-
lacja konsolety mikserskiej. Tego typu pluginy pojawiły się 
już kilka lat temu, a ich zadaniem jest wprowadzanie zmian 
w brzmieniu ścieżek tak, jakby były to kanały analogowej 
konsolety. Oczywiście te zmiany są minimalne, bo mówimy 
o mikserach najwyższej jakości (SSL, Neve, API), ale jeśli 
zsumujemy wszystkie kanały, może się okazać, że miks 
uległ specyficznej poprawie – dźwięk stał się bardziej zde-
cydowany oraz szerszy – to zasługa delikatnych zniekształ-
ceń, które wprowadzają układy analogowe, oraz tego, że 
kanały lewy i prawy nigdy nie będą identyczne.

W naszym przypadku użyliśmy wtyczki Waves NLS 
(Non-Linear Summer) na wszystkich kanałach, a także 
procesora PreSonusa o nazwie Console Shaper z najnow-
szej wersji Studio One (rys. 1). Efekt – lekkie podbicie góry, 
lepsza stereofonia. Zmiany małe, ale mile widziane.

Idźmy dalej i zajmijmy się kolejnymi instrumentami.

Waves NLS (po lewej) i PreSonus Console Shaper podczas lekkiego podbijania góry 
i polepszania stereofonii utworu.

1

2

Waves Cobalt Saphira i PreSonus Redlight Distortion w trakcie ocieplania 
brzmienia basu.

Bas
Na bas składają się dwa instrumenty i kanały w mikserze: Sub Phatty i SUB. 
Obydwa grają stosunkowo nisko (w końcu to bas), przy czym Sub Phatty ma 
bardziej melodyczne zadanie. Otrzymał wtyczkę Redlight Distortion, która 
dodała mu troszkę charakteru i pozwoliła lepiej zaistnieć z miksie. Nato-
miast SUB został potraktowany efektem firmy Waves – Cobalt Saphira, 
który jest generatorem częstotliwości harmonicznych, a to nic innego jak 
specyficzny distortion działający na określone częstotliwości. W efekcie 
SUB zabrzmiał „cieplej”, czyli innymi słowy otrzymał zastrzyk podbarwienia 
w niskim środku (rys. 2). >>

nadaj ton
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4

Softex Saturation Knob dzięki saturacji wydobywa główny riff piosenki.

5

UAD Culture Vulture dodaje brzmieniu agresji.

6

Wtyczką Waves TG12345, emulującą klasyczną konsoletę EMI 12345, podbijamy 
wszystkie pasma.

7

Wtyczką UAD Vertigo VSM-3 dodajemy harmoniczne, otrzymując brzmienie 
szerokie i miękkie.

Wokal
Ścieżka wokalna została sprowadzona do jednego kanału 
(przynajmniej w takiej formie ją otrzymaliśmy) – to czysto 
i wyraźnie zaśpiewana partia, z dużą swobodą wykonaw-
czą. Po kilkukrotnym odsłuchaniu uznaliśmy, że można ją 
nieco „unowocześnić”, czyli „dodać siary”, jak mawia nasz 
znajomy producent muzyczny. Postanowiliśmy poekspe-
rymentować z nową wtyczką Waves GW VoiceCentric. To 
dość tajemniczy wynalazek zaprojektowany przy współ-
pracy znanego producenta Grega Wellsa, odpowiedzialne-
go za sporo współczesnych przebojów pop. Do końca nie 
wiadomo, co pracuje w tle, ale efekt uzyskany za pomocą 
VoiceCentric to bardziej otwarty i wyraźny wokal, z lekką 
kompresją i saturacją. Trochę nam było mało, więc dalej 
dodaliśmy stary dobry Aphex Vintage Aural Exciter Wavesa  
z niskim parametrem Mix, aby troszeczkę podbarwić wokal. 
Efekt jest bardzo miły dla ucha (zero szorstkości) i powodu-
je, że wokal odzyskuje wiodącą rolę w miksie (rys. 3).

Syntezatory – KROME
To główny riff piosenki, zdecydowana partia akordo-
wa, która wprowadza w nastrój, a jednocześnie stano-
wi (wraz z basem) podstawę harmoniczną dla wokalu. 
Tutaj sprawę załatwiła prosta saturacja z wykorzysta-
niem darmowej wtyczki Saturation Knob firmy Softu-
be. Dodatkowo pojawiła się zwykła korekcja głośności 
(wtyczka MixTool), aby łatwo porównać efekt przed za-
stosowaniem Saturation Knoba i po nim. Zastosowane 
zabiegi zaowocowały słyszalną saturacją, która jednak 
w miksie niemal całkowicie znika, ale pozwala na dobre 
przebicie się tej ważnej partii (rys. 4). 

Syntezatory – KROME 2
To brzmienie pojawia się tylko w łączniku (zwanym 
bridge). To stosunkowo prosta, acz efektywna fraza 
syntezatorowa. Już charakter samego brzmienia prosi 
się o „podkręcenie” efektem distortion. Zastosowa-
liśmy tu prawdziwego klasyka – wtyczkę UAD Culture 
Vulture, czyli emulację kultowego procesora lampo-
wego firmy Thermionic Culture. Procesor ustawiliśmy  
w trybie triody (T), ustawiliśmy Drive i Bias dość wysoko 
(obydwa na 7) i zmiksowaliśmy powstały w ten sposób 
efekt z dźwiękiem oryginału (parametr Mix na 5,5). 
Brzmienie nabrało agresji i ładnie podgrzało nastrój 
przed finalnym refrenem (rys. 5).

Syntezatory – KROME 3
To taki „bas bez basu”, czyli statyczna sekwencja wprowa-
dzająca nas w utwór i przedstawiająca kolejne części. Nie 
musi się bardzo wyróżniać. Wystarczy, że dopasujemy ją do 
ogólnego charakteru utworu, który staje się powoli bardziej >>

3

Waves Grega Wellsa VoiceCentric i Waves Aphex Vintage Aural 
Exciter podbarwiają wokal. Staje się miły dla ucha i wychodzi 
naprzód w miksie.
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8

Dzięki IK Multimedia AmpliTube 4 wydobywamy brzmienie gitary.

5

Wzmacniamy bębny wtyczką UAD Fatso Senior, a dzięki wtyczce IK Multimedia 
Black 76, emulującej klasyczny kompresor 1176, sprawiamy, że stają się bardziej 
agresywne.

wyrazisty. Zastosowaliśmy tu emulację klasycznej konsole-
ty EMI 12345 w postaci wtyczki Waves TG12345. Ustawienia 
to lekkie podbicie na wszystkich pasmach korektora – nie 
wiedzieć czemu takie parametry zabrzmiały najlepiej. 
Resztę zrobił dość „brudny” charakter samej emulacji, któ-
ra bazuje na dość vintage’owych urządzeniach (rys. 6).

Syntezatory – MonoPoly
To twórcze rozwinięcie partii KROME, czyli podstawa akor-
dowa. Oparta na bardzo dobrze dobranej barwie, wyma-
gała dodania lekkiego pazura w postaci nowoczesnego 
masakratora dźwięku, czyli emulacji procesora Vertigo 
VSM-3. Dodaliśmy tu sporo zniekształceń w postaci trze-
ciej harmonicznej i nieco drugiej (ale tej tylko do niższych 
częstotliwości – patrz pokrętło określające zakres działania 
w pierwszym bloku (2nd Harmonic Fet Crusher). Efekt jest 
trochę niespodziewany – brzmienie robi się bardzo szerokie 
i miękkie, a jednocześnie lepiej słyszalne (rys. 7).

Syntezatory – MonoPoly 2
Tu już nie było litości – brzmienie nawiązujące do główne-
go riffu potraktowaliśmy emulacją wzmacniacza gitaro-
wego z procesora IK Multimedia AmpliTube 4. Całość za-
brzmiała trochę jak zagrana na gitarze elektrycznej, choć 
niektórzy z nas narzekali, że to przesada (rys. 8).

Bębny
Na koniec jeden z najważniejszych elementów, czyli pod-
stawa rytmiczna i basowa. Potraktowaliśmy ją bardzo po-
ważnie. Na samej ścieżce umieściliśmy emulację innego 
kultowego procesora, czyli Fatso, w postaci wtyczki UAD 
Fatso Senior. W tym przypadku najbardziej zależało nam 
na podbiciu niższego środka i basu, więc włączyliśmy 
efekt transformatora (Tranny), który zawsze nieco znie-
kształca i podbija ten zakres. W efekcie otrzymaliśmy 
mocniejsze bębny, ale wciąż było nam mało, ponieważ 
partia perkusyjna była zbyt grzeczna i poukładana. Za-
stosowaliśmy więc klasyczny trik w postaci kompresji 
równoległej: na szynie efektów umieściliśmy emula-
cję klasycznego kompresora 1176 w postaci pluginu IK  
Multimedia Black 76 z bardzo agresywnymi ustawieniami. 
Uzyskany dźwięk domiksowaliśmy do oryginalnych bęb-
nów, co przyniosło efekt w postaci wyciągnięcia pogłosu  
i swoistego sklejenia miksu (rys. 9).

Po zastosowaniu tylu procesów warto cofnąć się do 
oryginalnego miksu i porównać rezultaty. Często za-
uważymy, że trzeba nieco pohamować nasze niszczy-
cielskie zapędy i przesunąć gdzieniegdzie pokrętło Mix 
w lewo. Przy bardzo zachowawczym użyciu wszystkich 
procesorów, których pierwotnym zadaniem jest znie-
kształcanie dźwięku (exciter, distortion, transformator, 
wzmacniacz gitarowy, klasyczna konsoleta, lampy), 
okaże się, że nasz miks nabrał… czystości, co, mamy 
nadzieję, obrazuje poniższy przykład. Jeśli porównamy 
wynikowy miks z miksem wyjściowym, usłyszymy, że 
brzmienie się otworzyło, nabrało blasku i swoistej ele-
gancji. A teraz spróbujmy, czy możemy zastosować te 
pomysły w swoich produkcjach. Na pewno znajdziemy 
coś dla siebie i wpadniemy na nowe pomysły, które sta-
ną się naszym znakiem firmowym.

Piotr Dygasiewicz

nadaj ton

 Składniki miksu
IK Multimedia AmpliTube 4
wirtualne studio do gitary i basu 
przeznaczone na PC/Mac

IK Multimedia Black 76
Compressor/limiter

PreSonus Studio One 3.0 Prime (Redlight 
Distortion) 
sekwencer z przetwarzaniem 32-bitowym, 
polska wersja językowa, możliwość 
upgrade’u do darmowej 30-dniowej wersji 
Professional 

PreSonus Studio One 3.2 Professional 
(Console Shaper, Redlight Distortion) 
sekwencer Audio/MIDI (DAW) 
z przetwarzaniem 64-bitowym, 
polska wersja językowa

Softube Saturation Knob 
wtyczka o trzech charakterystykach 
saturacji brzmienia

UAD Culture Vulture
plugin emulujący kultowy lampowy 
processor Thermionic Culture

UAD Fatso Senior
wtyczka wprowadzająca ciepłe brzmienie 
taśmy magnetycznej, lamp i transformato-
rów pracujących w klasie A 
 

UAD Vertigo VSM-3 
generator harmonicznych VSM-2 Mix 
Satellite w postaci wtyczki, który dzięki 
uwolnieniu od hadware’owej powłoki 
obsłuży tyle ścieżek i szyn, ile udźwignie 
procesor komputera

Waves Cobalt Saphira 
generator częstotliwości 
harmonicznych nadający utworom 
muzykalność, głębię i klejenie się

Waves Aphex Vintage Aural Exciter 
plugin odwzorowujący brzmienie 
oryginalnej lampowej cenionej konstrukcji 
Apexu, rozszerzającej prezencję, 
jasność i wibrację wokalu

Waves Greg Wells VoiceCentric 
plugin z ustawieniami wokalu 
Greg Wellsa, producenta i realizatora 
współpracującego m.in. z Adele, 
Katty Perry i OneRepublic

Waves Non-Linear Summer 
plugin zawierający trzy klasyczne konsole

Waves TG12345
plugin odwzorowujący brzmienie 
pierwszej konsoli EMI zbudowanej 
w oparciu o elektronikę ciała stałego

Wersji przed zastosowaniem „niszczycieli” dźwięku i po ich zastosowaniu 
można posłuchać tu:
www.audiostacja.pl/uploads/images/AudioPlay/Bez Przesady Original.mp3
www.audiostacja.pl/uploads/images/AudioPlay/Bez Przesady Distorted.mp3>>
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Miksowanie bez miksera
Każdy prędzej czy później potrzebuje coś zmiksować. Miksujemy w studiu,  
w programie DAW, a także na scenie. Do niedawna wszystko było jasne  
– miksujemy za pomocą miksera, takiego z gałkami  
i suwakami, kropka

Spróbujmy spojrzeć na zagadnienie jak naukowiec, sku-
piając się na przedmiocie eksperymentu i efekcie, jaki 
chcemy osiągnąć. Wnioski mogą być interesujące.

Kwestia organizacji
Stając przed publicznością na scenie, nie chcemy zajmo-
wać się technikaliami. Stres jest wystarczająco duży: musi-
my porządnie zagrać, zaśpiewać, a czasem też zatańczyć. 
Publiczność przyszła na wydarzenie artystyczne i nic jej 
nie interesują nasze techniczne dylematy. Z tego właśnie 
powodu od zawsze podział był prosty: wykonawca wyko-
nuje, technik miksuje i dba o właściwe nagłośnienie. Cza-
sy się jednak zmieniły. Coraz częściej koncerty mają mniej 
zorganizowany charakter, często odbywają się na małych 
scenach, przy mniejszych budżetach i obsadzie. Nawet je-
śli będzie technik, może zajmować się także oświetleniem 
i publicznością, a nieznajomość granej przez nas muzyki 
ujemnie wpłynie na efekt artystyczny.

A gdyby tak miksować się samemu? Temat nie jest no-
wy i wielu wykonawców tak robi, choć oczywiście czasem 
jest to bardzo trudne, szczególnie przy większych składach. 
Ale jeśli wykonawca lub zespół porządnie się przygotuje  
i przećwiczy swój występ wcześniej, w większości przypad-
ków wszystko będzie w porządku. Trzeba będzie ewentual-
nie wziąć poprawkę na specyfikę akustyczną danej sali. 

(EQ, kompresja itd.), po efekty i nawet czułość przed-
wzmacniaczy mikrofonowych. Wiele mikserów cyfrowych 
pracuje też jako interfejs audio, co docenią wszyscy, którzy 
korzystają z komputera na scenie czy to do odtwarzania 
ścieżek, czy do rejestracji koncertu. 

Znajoma zasada
Na razie powiedzieliśmy o samych oczywistościach, więc 
o co chodzi?

Przyzwyczailiśmy się, że mikser wygląda jak mikser. Ma 
suwaki, gałki i migające lampki. Kładzie się go, podłącza źró-
dła i zaczyna pracę. Ale jeśli zastanowimy się, czego tak na-
prawdę oczekujemy od miksera, możemy dojść do wniosku, 
że… być może miksera nie potrzebujemy. Bo już go mamy!

Mikser cyfrowy wygląda najczęściej jak analogowy, ale 
wewnątrz to zupełnie inna bestia. Wejścia (mikrofonowe, 
liniowe, instrumentalne) nie są kierowane do żadnych szyn 
miksujących, ale do przetworników analogowo-cyfrowych, 
które z kolei łączą się z mikroprocesorem odpowiedzialnym 
za wszelkie działania związane z miksowaniem i efektami. 
Po ich wykonaniu sygnał zostaje wysłany do przetwornika 
cyfrowo-analogowego, a potem do wyjść miksera. To oczywi-
ście spore uproszczenie, ale w miarę obrazowe.

Brzmi znajomo? Czy przypadkiem tak nie działa nasz 
interfejs audio? Oczywiście, że tak. Tak naprawdę mik-
ser cyfrowy i interfejs audio pracują według tych samych 
zasad: dźwięk zostaje zamieniony na postać cyfrową, 
obrobiony, a potem wraca do domeny analogowej. Czy  
w związku z tym możemy użyć interfejsu audio jako mik-
sera do pracy live? Jak najbardziej, choć musimy poznać 
wady takiego rozwiązania. Parafrazując jednak prezesa 
Ochódzkiego z „Misia”, „rozchodzi się o to, żeby te minusy 
nie przysłoniły nam plusów”. A jest ich sporo.

Dwa w jednym
Najpierw o minusach. Interfejs nie ma zbyt wielu manipu-
latorów, a obsługa wbudowanego miksera odbywa się za-
zwyczaj przez podłączony komputer, ewentualnie przez 
dodatkowy kontroler. Więc wygoda mniejsza. Z drugiej 
strony, jeśli nasz wykon został przygotowany wcześniej, 
nie będziemy musieli już wiele „manipulować”.

PreSonus VSL. 
Przejrzysta i prosta 
w obsłudze 
aplikacja miksująca. 
Do dyspozycji nawet 
presety do szybkiego 
ustawienia 
poszczególnych 
kanałów.

RME TotalMix. 
Bardzo elegancka 
i rozbudowana 
aplikacja kontrolna. 
Na każdym kanale 
pełna dynamika 
i parametryczny 
korektor. Dodatkowo 
dwa efekty (delay, 
reverb).

Oferta rynkowa dla „samomiksujących” jest ogrom-
na. Sklepy pękają w szwach od wszelkiej maści mikserów, 
głównie analogowych, które są bardzo łatwe w obsłudze 
i niedrogie. Ich wady, czyli brak pamięci ustawień czy gor-
sze parametry, są w pełni rekompensowane przez wspo-
mniane zalety. 

Bardziej ambitni i wymagający coraz częściej decydu-
ją się na mikser cyfrowy, który jest co prawda droższy, ale 
daje większe możliwości. Jakie? Przede wszystkim potrafi 
zapamiętać wszystkie (lub niemal wszystkie) ustawienia 
– począwszy od poziomów kanałów, przez ich ustawienia 
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Drugim minusem jest liczba wejść i wyjść. Ze zrozu-
miałych względów będziemy potrzebowali interfejsu  
o minimum tylu wejściach, ile źródeł mamy zmiksować. 
To rzecz jasna podnosi cenę i taki mikser będzie droższy 
niż „prawdziwy” o takiej samej liczbie wejść.

Teraz o zaletach. Pierwsza wynika z ostatniej wady  
i, choć jest to argument przewrotny, warto go przed-
stawić. To prawda, że wielokanałowy interfejs audio 
nie będzie tani, ale prawdopodobnie będzie tańszy niż 
zakup innego interfejsu ORAZ miksera cyfrowego. Czyli 
otrzymujemy klasyczne dwa w jednym. Drugim plusem 
jest fakt obcowania z jednym urządzeniem, czyli raz 
konfigurujemy, raz się uczymy i raz płacimy. To nie-
bagatelna zaleta także w odniesieniu do współpracy 
z komputerem – sterowniki  i te sprawy – wszyscy to 
przechodziliśmy. 

Trzecią zaletą są rozmiary. Interfejs jest mniejszy niż 
mikser i może podróżować nawet w plecaku. Niepotrzeb-
ne case’y i tego typu wynalazki. Oczywiście wciąż mówi-
my o rozwiązaniu kompromisowym względem prawdzi-
wej instalacji, ale czasy się zmieniają. 

Pamiętajmy też o jakości dźwięku. Interfejs audio ma 
zwykle pierwszej klasy przetworniki i silnik miksujący nie-
zależny od komputera, nastawiony na zerowe latencje. To 
ważna korzyść w dobie coraz lepszych systemów nagło-
śnieniowych, które potrafią bezlitośnie obnażyć wszelkie 
niedoskonałości jakościowe dźwięku, który do nich do-
ciera. To samo tyczy się preampów mikrofonowych, które 
przecież zostały stworzone do realizacji nagrań, bo takie 
jest pierwotne przeznaczenie interfejsu audio.

Rzecz jasna nasz mikser ma pełną pamięć ustawień, 
co bardzo pomaga, jeśli pracuje jako interfejs i mikser.  
W studiu mamy konfigurację nagraniową, na scenie na-
głośnieniową. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby konfiguracji zapisać więcej, na różne okazje: sceny, 
pomieszczenia, plener, skład itd. 

Większość interfejsów audio z funkcją miksera nie 
przerwie swej pracy nawet w przypadku zawieszenia 
systemu komputera. Będą po prostu pracować, jak 
gdyby nigdy nic się nie stało. Utracimy jedynie zmianę 
ustawień. A jeśli komputer nie będzie nas zawodził, 
może też pełnić rolę sterownika automatyki! To już na-
prawdę wyższa szkoła.

Tanie rozwiązanie
No dobrze, a ile ta przyjemność kosztuje? Niekoniecz-
nie dużo. Jeśli wystarczą nam cztery wejścia (np. dwa 
mikrofony, gitara i bas), to przyjrzyjmy się PreSonusowi 
AudioBox 44 VSL. Za nieco ponad tysiąc złotych do-
stajemy porządny interfejs z pełnym mikserem, który 
waży nieco ponad kilogram. Kolejny w hierarchii jest 
AudioBox 1818 VSL, który ma wszystkiego dwa razy 
więcej, ale kosztuje mniej niż dwa razy więcej.

Jeśli nie interesuje nas nic poniżej mercedesa, to 
RME i Universal Audio oferują swoje autorskie pomysły 
na interfejs i mikser w jednym. RME to interfejsy z serii 
FireFace i absolutnie genialna aplikacja TotalMix, któ-

ra łączy wszystko ze wszystkim (naj-
lepsza cyfrowa krosownica na Ziemi)  
w pięknym stylu i z wielką gracją. Zaś mi-
łośnicy wirtualnego studia z przeszłości 
nie przejdą obojętnie obok interfejsów 
Apollo od Universal Audio. Za pomocą 
wbudowanej aplikacji Console może-
my miksować do woli, dodawać efekty  

i stosować wszystkie pluginy z platformy UAD w czasie rze-
czywistym! Cóż powiedzieć  na channel strip składający się  
z przedwzmacniacza Neve 1073, korektora Pultec i kom-
presora LA-2A? A wszystko działające z niezauważalną 
latencją?

Zagrałem niejeden koncert bez miksera. Korzystałem 
zarówno z PreSonusa, z RME i Universal Audio. Nigdy nie 
napotkałem na trudności. Miksery spełniły swoje zada-
nie śpiewająco (i grająco), a publiczność się nie zoriento-
wała. To chyba najlepsza rekomendacja.

Piotr Dygasiewicz

 Apollo Console. 
Jak w prawdziwym 
studiu. Inserty, 
wysyłki, preampy, 
a wszystko w do-
brym klasycznym 
stylu.

Większa liczba wejść jest ważna, ale z wyjść też można zrobić dobry użytek podczas 
występu. Poza oczywistym zastosowaniem, czyli podłączeniem nagłośnienia, możemy 
zaszaleć z wyjściami słuchawkowymi (lub liniowymi poprzez dodatkowy wzmacniacz 
słuchawkowy). Oprogramowanie (w tym przypadku TotalMix FX od RME) pozwala na 
stworzenie wielu różnych miksów słuchawkowych, które muzykom na scenie ułatwią życie, 
pozwalając słyszeć się w proporcjach wybranych przez muzyka. W ten sposób wykonawca 
całkowicie uniezależnia się od realizatora nagłośnienia. Zamiast słuchawek możemy też 
podłączyć monitory sceniczne.

Producenci interfejsów szybko zrozumieli potencjał, jaki tkwi w nowej 
generacji tych urządzeń. Dlatego też wkładają dużo pracy w jak najlep-
sze oprogramowanie sterujące i miksujące, z naciskiem na jego stabilność. 
Wirtualne miksery (a raczej ich panele sterujące) są coraz ciekawsze i coraz 
łatwiejsze w obsłudze. Dochodzą kolejne funkcje takie jak zdalnie sterowa-
ne przedwzmacniacze, modelowanie ich na konstrukcje klasyczne (patrz 
funkcja Unison w interfejsach UA Apollo), oferowanie kompletnych torów 
miksera wraz z korekcją i sekcją dynamiczną (bramka, kompresor, ekspan-
der, de-esser) i sekcja efektów. A wszystko to pracujące na wbudowanym  
w interfejs mikroprocesorze, bez udziału komputera, który odgrywa tu jedy-
nie rolę kontrolera. 

Złączy ci u nas dostatek...
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Lekcja 4. 
Ścieżka aranżera
Operacje na sekcjach utworów i prowadzenie 
brudnopisu z edytowanymi kawałkami  
utworu nigdy nie było prostsze. Pokazujemy 
jak to zrobić

W kolejnym spotkaniu ze Studio One 3 PL przyjrzymy się 
ścieżce aranżera ze szczególnym uwzględnieniem Scratch 
Padów. Sama aranżacja obejmuje zmianę pozycji nagra-
nego lub zaimportowanego materiału audio i danych 
muzycznych, by zmienić strukturę utworu, rozwinąć go  
i nadać nowy obraz dźwiękowy. Praca z paskiem aranżacji 
może obejmować import plików, pracę z pętlami, zmianę 
tempa i metrum oraz wiele innych czynności twórczych  
i technicznych, które będziemy sobie sukcesywnie przybli-
żać podczas kolejnych spotkań ze SO3 PL. 

Operacje na sekcji
Zacznijmy od samej ścieżki aranżera. Jeśli nie jest wi-
doczna, pasek aranżera aktywujemy przyciskiem funk-
cyjnym Otwórz ścieżkę aranżera znajdującym się u gó-
ry widoku aranżacji tuż obok przycisków otwierających 
pasek markerów, sekcję Inspector czy ścieżkę Tempa. 
Funkcja aranżera umożliwia szybką i intuicyjną rearan-
żację utworu metodą przeciągnij-i-upuść. Wystarczy 
zaznaczyć fragment utworu, a następnie przesunąć lub 
przekopiować w całości – z pełną zawartością ścieżki  – 
w dowolne miejsce na linii czasu. Możemy skorzystać  
z funkcji przeciągnij-i-upuść bądź wybrać na klawia-

chcemy zdefiniować jako sekcję. Fragment ścieżki aran-
żera zostanie oznakowany. Jeśli to nasza pierwsza sekcja 
aranżu, domyślnie zostanie przypisana nazwa Intro. Do-
wolnie możemy zmieniać nazwę przez kliknięcie nazwy  
w menu podręcznym (prawy przycisk myszy) i wprowa-
dzenie nowej nazwy w polu tekstowym. W analogiczny 
sposób postępujemy, gdy chcemy zmienić kolory sekcji. 

Skoro zdefiniowanie sekcji utworu mamy za sobą, 
możemy rozpocząć z nimi pracę. Sekcje utworu przesu-
wamy, chwytając za pasek w sekcji aranżera i przecią-
gając w dowolne miejsce na linii czasu. Jeśli będziemy 
chcieli wstawić sekcję pomiędzy dwie inne, wystarczy 
ją przeciągnąć. W momencie pojawienia się linii mię-
dzy sekcjami zwalniamy przycisk myszy. W przypadku 
zastępowania jednej sekcji inną działamy podobnie, 
upuszczając wybraną sekcję ponad inną sekcją. Możli-
we jest też częściowe zastępowanie. W tym celu zazna-
czamy i przeciągamy sekcję ponad inną dłuższą sekcję  
z wciśniętym klawiszem Shift. Jeśli natomiast będzie-
my chcieli skopiować (wyciąć) wybrane sekcje utworu 
do dalszej jego części, użyjemy znanych skrótów klawi-
szowych Ctrl/Cmd+C (Ctrl/Cmd+X) i Ctrl/Cmd+V lub za  
pomocą poleceń Kopiuj, Wytnij z menu podręcznego sekcji. 

turze Ctrl/Cmd+C i Ctrl/Cmd+V. To spore ułatwienie, 
szczególnie jeśli pracujemy z dużym projektem, gdzie 
mamy wiele różnych części, a aranż jest rozbudowany. 

Po aktywacji funkcji Otwórz ścieżkę aranżera nad 
śladami audio i instrumentalnymi, a pod ścieżką podział-
ki czasowej, pokaże się ścieżka aranżera. Początkowo 
będzie pusta. W celu utworzenia pierwszej sekcji aranżu  
w utworze wybieramy narzędzie rysowania, uruchamiane 
klawiszem 5, bądź przytrzymujemy Ctrl/Cmd, aby przełą-
czyć się na nie tymczasowo z innego narzędzia. Klikamy 
teraz dwukrotnie w ścieżkę aranżera, a następnie przecią-
gamy wskaźnik w linii czasu powyżej części utworu, którą 

PreSonus Studio One 3.

Ścieżka aranżera Scratch Pad
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Możemy także zaznaczyć sekcję, wcisnąć klawisz myszy  
i przycisk Alt, aby utworzyć kopię sekcji. Kończymy po-
większeniem. Chcąc dopasować widok tak, aby widoczna 
była cała sekcja, a transport został ustawiony na począt-
ku, wystarczy kliknąć dwukrotnie w pasku aranżera, uży-
wając narzędzia strzałki. Z kolei do usunięcia poszczegól-
nych partii wystarczy pojedyncza komenda (Backspace lub 
Delete) bądź wybór polecenia Usuń z menu podręcznego.

Scratch Pady
Scratch Pady są kolejnym rozwiązaniem – niespotykanym 
w żadnej innej cyfrowej stacji roboczej – które znacząco 
przyśpiesza i poprawia komfort pracy. Często zdarza się, 
że chcemy wypróbować różne ustawienia kolejności dla 
sekcji utworu, jednak boimy się namieszać w aranżacji. 
Scratch Pady to okna edycyjne do eksperymentowania 
z aranżem i kolejnością sekcji. Do naszego „brudnopisu” 
możemy przeciągać poszczególne pętle i pliki z głównego 
okna aranżu, a także kopiować całe sekcje utworu w celu 
sprawdzenia różnych opcji edycji. 

Aby otworzyć i wyświetlić okno edycyjne Scratch 
Pad, klikamy przycisk       . Gdy Scratch Pad jest dodany do 
utworu, wygląda w następujący sposób        . Klikając na  
przycisk Scratch Pad, tworzymy pionową wersję po-
działki czasowej z aranżem utworu po lewej stronie  
i oknem Scratch Pad po prawej. Do pustego okna prze-
ciągamy potrzebne elementy aranżacji albo zupełnie 
nowe pliki z okna przeglądarki Browser. Komendą Usuń 
Scratch Pad usuwamy niepotrzebne nam pola edycji.  
W danym utworze możemy tworzyć (i usuwać) dowolną 
liczbę dodatkowych pól edycyjnych, klikając trójkątną iko-
nę obok przycisku Scratch Pad i wybierając polecenie Do-
daj Scratch Pad (Usuń Scratch Pad) z rozwijanego menu. 
W tej samej chwili może być wyświetlane tylko jedno okno 
edycyjne, ale możemy swobodnie wybierać inne okna, 
rozwijając menu i wybierając to, z którym chcemy praco-
wać. Gdy chcemy zmienić nazwę pola edycyjnego, klikamy 
dwukrotnie jego nazwę w inspektorze ścieżki aranżera  
i wprowadzamy nową nazwę w polu tekstowym. Mate-
riał do edycji w oknie Scratch Pad możemy stworzyć od 
początku bądź skopiować istniejący już fragment utwo-
ru. Może to być sekcja zwrotki lub dowolna część aranżu, 
w której chcemy dokonać zmian.

W tak utworzonych oknach edycyjnych dowolnie edy-
tujemy aranż. Ścieżki w naszym „brudnopisie” Scratch 
Pad dzielą z korespondującymi ścieżkami głównego 
aranżu te same kanały miksera, więc korzystają z tych 
samych efektów, instrumentów, automatyki itd. Nie mu-
simy zapisywać kopii projektu albo przywracać ustawień 
za pomocą funkcji Undo. Możemy do woli twórczo ekspe-
rymentować w oknie Scratch Pad bez wpływu na główny 
aranż. Kiedy będziemy zadowoleni z wyników pracy, wy-
starczy przeciągnąć całą zawartość z powrotem do okna 
aranżacji. Prawda, że proste? 

Każdy Scratch Pad dla danego utworu, a co za tym idzie 
cała ich zawartość, zostanie zapisana razem z utworem. 
Od teraz podczas korzystania ze Scratch Padów nie musi-
my tworzyć wielu wersji ani kopiować elementów utworu 
gdzieś daleko na linii czasu. Życie stało się prostsze.

Patryk Korzonkowski

nagraj muzę
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W praktyce łatwy i przejrzysty
Słuchacze Akademii Realizacji Dźwięku od 
pół roku uczą się produkcji muzycznej,  miksu 
i masteringu, korzystając ze Studio One 3.  
W przeddzień premiery wersji 3.2 zapytaliśmy 
ich, z czego są zadowoleni,a co poprawiliby  
w DAW-ie PreSonusa

Krzysztof Maszota, dyrektor 
generalny Akademii Realizacji 
Dźwięku, Prezes Polskiego 
Stowarzyszenia Realizatorów 
Dźwięku

Studio One 3 to aplikacja, która doskonale sprawdziła się 
w naszych szkołach. Przede wszystkim dzięki temu, że 
firma PreSonus i jej przedstawiciel w Polsce angażują się 
bardzo aktywnie w promocję tego produktu i są bardzo 
otwarci na wszelkie informacje zwrotne od użytkowni-
ków, dzięki czemu mamy wrażenie, że każdy, dosłownie 
każdy ma wpływ na rozwój tej aplikacji. 

Studio One 3 rozpieszcza użytkownika bardzo regular-
nymi i darmowymi aktualizacjami, a niektóre z nich wno-
szą naprawdę bardzo wiele udogodnień, jak chociażby 
analogowe modelowanie toru konsolety.

Ponadto aplikacja, jako jedyny profesjonalny DAW, do-
stępna jest w języku polskim. Co prawda co jakiś czas znaj-
dujemy podczas zajęć jakieś „kwiatuszki” w tłumaczeniu, 
ale rolą użytkownika jest sygnalizowanie takich kwestii  
i bieżące poprawianie, gdyż w Polsce nie ma tradycji – że 
się tak wyrażę – w tłumaczeniu menu i opcji DAW-ów. To 
wszystko nowe rzeczy na naszym rodzimym rynku.

Aplikacja bez problemów instaluje się na wszelkich sys-
temach: Windows i Mac OS, 32- i 64-bitowych. Ponadto nie 
ma problemu z dostępem do niej, nawet jeśli ktoś nie ma 
wersji Artist czy Professional może poznać program w stop-
niu zaawansowanym, użytkując darmową wersję Prime. 

Studio One 3 ma aplikację sterującą na iPada, dzięki 
czemu nauczyciele mogą łączyć się z dowolnym kompu-
terem uczniowskim w  pracowni i korygować ustawienia 
czy też kontrolować pracę ucznia lub pomagać mu zdalnie. 

SO3 zawiera wszystko, czego potrzebujemy, by uczyć 
wielu przedmiotów. Nie tylko montażu dźwięku czy pro-
dukcji muzycznej, ale i syntezy oraz obsługi wtyczek efek-
towych. Mamy dostęp do bardzo rozbudowanych narzę-
dzi pomiarowych i generatorów dźwięku. 

Dlatego podsumowując powyższe wnioski z półroczne-
go użytkowania Studio One 3, muszę przyznać, że z punktu 
widzenia dydaktycznego ten DAW jest wręcz idealny.

Oczywiście przed programistami jeszcze wiele pracy. 
Znajdziemy w tej aplikacji też słabsze strony, ale jest ich 
naprawdę niewiele.

Adam Pietruszko, wykładowca ARD
Uczę syntezy i sound designu, dlatego oceniam SO3 głów-
nie pod względem palety wbudowanych syntezatorów. 

Mai Tai ma spore możliwości w porównaniu z inny-
mi syntezatorami wbudowanymi w DAW-y. Jeżeli cho-
dzi o porównanie np. z aplikacją z Apple Logic Pro X,   
to podoba mi się, że wszystkie barwy da się stworzyć  
w ramach jednego syntezatora. W Logicu trzeba ska-
kać po wszystkich syntezatorach. W SO3 wszystko 
jestem w stanie zrealizować i zaprezentować uczniom  
na Mai Tai. 

Bardzo ciekawe są obiekty MIDI i nie ustępują tym  
z innych DAW-ów, ale też cenię sobie łatwość edycji MIDI, 
multiefekty i łańcuchy efektów, routing, szczególnie rów-
noległy, podczas kreacji różnego typu brzmień. 

Na mojej liście życzeń na przyszłe upgrady jest 
syntezator FM, który w wielu DAW-ach jest stan-
dardem. Brakuje mi także modelowania logicznego 
podobnego do Sculpture w Logicu. W interfejsie SO3 
poprawiłbym panel inspektora oraz przeglądarkę 
wbudowanych pętli. 

Poza tym interfejs jest przejrzysty, a praca z progra-
mem intuicyjna. Dlatego uważam, że SO3 jest atrakcyj-
ną propozycją zarówno dla ludzi, którzy zaczynają swoją 
przygodę z realizacją dźwięku, jak również dla tych, którzy 
znają się już na rzeczy.

Krystian Kołacz 
Uważam program DAW za dobry, gdy nie przeszka-
dza mi w tym, co chcę zrobić. I taki jest Studio One 3. 
Program jest napakowany dodatkami. Od początku 
mamy dostępne wszystkie rzeczy, które są potrzebne. 
Nie zastanawiałem się nad brzmieniem, bo mam inny 
program, w którym pracuję na co dzień, ale firmowo 
zrobione synthy albo brzmienia nadają się do użytku. 
Wiadomo, że nie używa się pojedynczych firmowych 
barw, bo mają brzmieć fajnie pojedynczo, ale dokrę-
cenie potem tego do swoich możliwości jest kwestią 
interfejsu i własnych pomysłów. Jedynym problemem, 
który zauważam w pracy z programem, są drobne 
niedociągnięcia techniczne. Na przykład kwantyzacja 
przez jakiś błąd nie działa, choć powinna. Innym razem 
wszystko wydaje się przejrzyste, a nie mogę chwycić 
elementu myszką. Ogólnie jednak możliwości progra-
mu są duże. 

PreSonus Studio One 3
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Krzysztof Grymułek 
W Studio One znajduję wszystko, co potrzebuję do 
bieżącej pracy. Można powiedzieć, że się nim zara-
ziłem. Pracuje mi się z nim lepiej niż z Pro Toolsem, 
którego poznawałem w szkole równolegle. Jest to 
bardzo wygodny DAW, bardzo łatwo się w niego 
wgłębić, poznać jego tajniki i odkrywać nowe opcje. 
Jest intuicyjny, więc nauka jest szybka. Jedyną rzeczą, 
która mi przeszkadza, to brak synchronizacji przy ob-
sługiwanych formatach wideo. Sam miałem kłopoty 
z .mob i .mp4. Przydałoby się, by w SO3 było znacznie 
więcej sterowników. Obecnie część trzeba wyszukać  
w internecie.

Beata Burczak 
Studio One używam do pracy z audio, która polega 
przede wszystkim na montażu. Jako instruktor arty-
styczny Klubu Dowództwa Operacyjnego RSZ zajmuję 
się przygotowaniem dzieci i młodzieży do spektakli 
muzycznych, w których wykorzystuję możliwości Stu-
dio One. Stworzenie spektaklu polega m.in. na doda-
niu efektów dźwiękowych, odgłosów, czy dośpiewaniu 
chórków, kończąc na dodaniu efektu gromkich braw  
z dostępnych próbek. Obecnie praca na SO3 jest dla mnie 
bardzo satysfakcjonująca. A wiem, że jeszcze bardzo du-
żo nie wiem.

Kuba Długosz 
Program Studio One zupełnie nie przypadł mi do gustu. 
Zajmuję się niemal wyłącznie nagraniami audio akustycz-
nymi. Nie używam wirtualnych instrumentów, sampli, 
syntezatorów – to wszystko nie jest mi potrzebne. Przy 
pierwszym otwarciu Studio One miałem wrażenie, że 
wszystkiego mam pełno. Nie było jak w Pro Toolsie czy 
Logicu rzeczy, które potrzebuję. Za to miałem masę rze-
czy niepotrzebnych. Używam DAW-a głównie do mikso-
wania, ale widok miksera jest dla mnie zupełnie nieprzej-
rzysty. Trudno zabrać się do miksowania, więc żadnego 
miksu na nim nie wykonałem. Poza tym brakuje mi plu-
ginów typu kompresory i reverby, które by brzmiały fajnie, 
naturalnie. W porównaniu z pluginami, które ma Logic czy 
Pro Tools, te ze Studio One nie są moim zdaniem cieka-
we. Jak go zobaczyłem, stwierdziłem, że to jest zupełnie 
nie moja bajka i tak się skończyła moja przygoda z tym 
programem. Obcując z tym programem, miałem wraże-
nie, że mam do czynienia z zabawką, a nie użytecznym 
narzędziem.

Rafał Szymańczyk 
Choć po pierwszym uruchomieniu Studio One 3 moż-
na się przerazić liczbą oraz różnorodnością funkcji 
programu, po paru godzinach pracy wszystko okazuje 
się bardzo klarowne. Program jest intuicyjny i prosty  
w obsłudze. Ze ścieżką oraz konkretnie na niej można 
zrobić dosłownie wszystko, od gotowych pętli poprzez 
pojedyncze dźwięki po wręcz nuty. Bardziej zdolni mu-
zycznie uczniowie sami mogą zagrać własne melodie. 
Dzięki przeróżnym funkcjom MIDI i procesorom audio 
można modyfikować indywidualnie każdą ścieżkę, a na 
zakończenie całość zmiksować. Na zajęciach stosujemy 

do obróbki bramki, kompresory i korektory, bawimy się 
panoramą, opóźniamy czy też stosujemy efekty pogło-
sowe. Dzięki narzędziom SO3 z dźwięku możemy wydo-
być dosłownie wszystko. 

Z usprawnień przydałaby się łatwo dostępna instruk-
cja instalacji wersji polskiej oraz łatwiejsze dogrywanie 
dźwięków do filmów przez stworzenie na stronie PreSo-
nusa niezbędnych kodeków do konkretnych systemów 
operacyjnych Windows i Mac, gdyż do pewnych rozwiązań 
musimy dochodzić dzięki forum lub tzw. poczcie panto-
flowej.

Jarek Pachana 
Interfejs programu przypadł mi do 
gustu od razu, jako że jest prosty,  
a jednocześnie nowoczesny. Pod-
czas pracy z DAW-em skupiam się 
wyłącznie na dźwięku „czysto” 
elektronicznym. Przede wszystkim 

podobają mi się możliwości syntezatora Mai Tai, które 
są wręcz ogromne. Kilka lat używałem Fruity Loopsa, 
który jednak oferuje całkowicie inną metodę tworzenia 
muzyki. W Studio One podoba mi się to, że program wy-
maga większego zaawansowania od użytkownika. Jed-
nocześnie Fruity Loops i SO3 w mojej pracy doskonale się 
uzupełniają. Dzięki SO3 można się nauczyć wielu rzeczy,  
a jednocześnie nie jest on przesadnie przepełniony 
opcjami. Dlatego przeskok między Fruity Loops a Studio 
One był dla mnie stosunkowo łatwy. Oceniam to bardzo 
pozytywnie. Zaletą jest także ogromna baza bardzo do-
brej jakości sampli. Co do moich uwag, to nie mam gene-
ralnie większych. Wiadomo, że zdarzają się błędy, ale są 
według mnie do skorygowania przez kontakt na forum 
producenta. Programu w końcu używamy my, dźwię-
kowcy, a nasza rola polega też na tym, by wszelkie uwa-
gi użytkowników przekazywać. Dzięki temu aplikacja  
z czasem stanie się jeszcze doskonalsza.

***
A jak reaguje PreSonus na opinie użytkowników, moż-
na przeczytać na stronie 34, gdzie znalazły się wszyst-
kie funkcje najnowszego update’u PreSonus Studio 
One do wersji 3.2, stworzonego na podstawie ich uwag.

Wysłuchał i spisał Dariusz J. Michalski
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A

Użytkownicy  
zdecydowali 

O ile aktualizacją programu do wersji  
3.1 PreSonus specjalnie się nie chwalił, teraz 
rzeczywiście ma powód – mnóstwo nowych 

możliwości i znacznie większa łatwość pracy. 
W dużej mierze to jednak zasługa samych 

użytkowników

Aktualizacja wielokrotnie nagradzanego programu DAW 
do komputerów z systemem Mac i Windows to ponad 
50 nowych, profesjonalnych narzędzi i ulepszeń, które  
w większości zainspirowali sami użytkownicy. Wielu  
z nich to profesjonaliści użytkujący inne programy DAW, 
ale postulujący o konkretne rozwiązania, które pozwoli-
łyby im całkowicie przesiąść się na Studio One. 

Mix Engine FX. Największą nowością w Studio One 
3.2 PL jest Mix Engine FX, nowy standard wtyczek do-
stępny w wersji Professional, które pozwalają modyfiko-

wać lub wyłączyć i zastąpić natywny silnik miksu SO3 PL. 
W odróżnieniu od konwencjonalnych pluginów, urucha-
mianych niezależnie dla każdego kanału, Mix Engine FX 
przetwarza sygnał każdego kanału skierowanego na dany 
tor (Bus) zarówno indywidualnie u źródła, jak i na sumie. 
Mix Engine FX można włączyć na dowolnym torze, w tym 
na głównym torze stereo, co w największym skrócie daje 
nieograniczone możliwości brzmieniowe. 

Console Shaper. To pierwsza wtyczka Mix Engine FX, 
w której wykorzystano State Space Modelling do odwzo-
rowania topologii systemu i elementów miksera analogo-
wego. Wtyczka, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki, przekształca 64-bitowy silnik audio SO3 PL w analogo-
wą konsoletę z regulacją nasycenia, szumu i prawdziwym 
przesłuchem między kanałami. Console Shaper stanowi 
atrakcyjną alternatywę dla drogich, analogowych urzą-
dzeń sumujących, oferując przy tym znacznie więcej moż-
liwości. Co warte zaznaczenia, emulacja konsolety do do-
piero początek. PreSonus, Slate Digital, Softube, Acustica 
Audio i inni twórcy oprogramowania w ciągu najbliższych 
miesięcy wydadzą kolejne efekty Mix Engine FX. 

VCA Faders. Kolejną nowością w Studio One 3.2 Profes-
sional PL są VCA Faders. Korzystając z tłumików VCA, mo-
żemy kontrolować dowolną liczbę ścieżek za pomocą jed-
nego suwaka, sterować poziomem i automatyką głośności, 
a przy tym zachować niezależną kontrolę nad ścieżkami 
w miksie. VCA Faders połączone są z Folder Tracks, co po-
zwala zachować synchronizację i porządek w sesji. W nowej 
wersji SO3 PL można również tworzyć ścieżki automatyki  
w widoku aranżera dla każdego kanału FX, Bus lub VCA. 

Wielozadaniowe narzędzie Strzałki. W wersji 3.2 
szczególną wagę przywiązano do tego, aby obsługa Stu-
dio One była jeszcze szybsza i łatwiejsza. Narzędzie Ar-
row (strzałka) zawsze miało kilka zastosowań w zależ-
ności od kontekstu. Teraz zyskało kolejne: zamienia się, 
kiedy trzeba, w narzędzie Range. Narzędzia Arrow i Range 
można alternatywnie wykorzystać do szybkiego skła-
dania warstw z podejść. Ulepszono także edycję Range, 
dodając tryb Quick Range, przeznaczony do precyzyjnej, 
szybkiej i prostej mikroedycji automatyki głośności. 

Wygodniejsza obsługa. W nowej wersji sekwence-
ra znajdziemy ponadto: wygodne skróty powiększenia  

PreSonus Studio One 3.2 PL

	Innowacyjne wtyczki Mix Engine FX przetwarzające sygnał każdego 

     połączonego  kanału indywidualnie i na sumie, pozwalają fundamentalnie 

 zmienić charakterystykę brzmienia w sposób do tej pory niedostępny 

 w programach DAW (Professional),

	Console Shaper, pierwsza wtyczka Mix Engine FX, symulująca brzmienie 

 analogowej konsolety z regulacją parametrów Drive, Noise oraz poziomu 

 przesłuchu między kanałami (Professional), 

	Suwaki VCA Fader działające jak grupowy tłumik sygnału dla kilku wybranych 

 ścieżek (Professional),

	Wielozadaniowe narzędzie Strzałki (Arrow) jest teraz jeszcze wygodniejsze:  

 Strzałka zmienia się w narzędzie zaznaczenia Range po najechaniu na górną 

 część obiektu (Professional i Artist),

	Rozszerzone opcje łączenia podejść (comping) umożliwiają błyskawiczną 

 nawigację i edycję warstw nawet przy dużej liczbie dogrywek (Professional i Artist), 

	Ulepszona funkcja Tab-to-Transients (Professional i Artist), 

	Alternatywne tryby odtwarzania w sekcji Transport radykalnie przyspieszają 

 pracę i pozwalają edytować materiał na zupełnie nowe sposoby (Professional i Artist): 

       –  Play Start Marker: wyznacza osobną pozycję startu, niezależnie od aktualnie 

              edytowanej pozycji, 

       –  Opcje zapętlenia Loop Follows Selection: przy włączonej funkcji, markery 

              obszaru zapętlenia automatycznie podążają za zaznaczonym obszarem edycji,

       –  Funkcja natychmiastowego zapętlenia zaznaczonego obszaru. 

	Ulepszona edycja automatyki (Professional i Artist), 

	Ulepszone narzędzia ustawienia wyglądu (Professional i Artist), 

	Nagrywanie z zerową latencją przez procesory Fat Channel interfejsów Studio 192 

      lub Studio 192 Mobile oraz płynne przełączenie na wtyczkę Studio One Fat 

      Channel podczas odtwarzania (Professional). 

 Nowości w Studio One 3.2 
 Artist/Professional PL
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widoku, rozszerzoną nawigację Tab-to-Transients, szybszą edycję punktów 
crossfade, kilka alternatywnych trybów odtwarzania w sekcji Transport, 
nowy Play Start Maker, opcję Loop Follows Selection podczas edycji, funk-
cję renderowania dźwięku na ścieżkach instrumentów wirtualnych metodą 
przeciągnij-i-upuść i wiele innych funkcji. Wszystkie ulepszenia znacząco 
przyśpieszają pracę i zapewniają zupełnie nowe wrażenia podczas edycji. 

Melodyne Essentials v4. Razem ze Studio One 3.2 Professional PL do-
stępna jest również aktualizacja zintegrowanego edytora Melodyne Essentials 
do wersji 4. Aplikacja umożliwia edycję ścieżek wokalnych, a dzięki nowemu 
algorytmowi Universal również transpozycję i kwantyzację polifonicznych  
i harmonicznych partii instrumentalnych. W programie poprawiono funkcje de-
tekcji tempa, mapowania i ekstrakcji. Ponadto można tworzyć ścieżki tempa 
z dowolnych dźwięków referencyjnych – wszystko w ramach pełnej integracji  

per-track w SO3 PL. Co więcej, działa to szybciej niż trans-
formacja w czasie rzeczywistym, którą uznaje się za stan-
dard w branży. 

Ścisła integracja. W poprzedniej aktualizacji oprogra-
mowania pojawiła się ścisła integracja ze sprzętowym 
interfejsem audio/MIDI PreSonus Studio 192. W obecnej 
wersji integrację rozszerzono o zdalną kontrolę przed-
wzmacniacza XMAX dla nawet 64 kanałów wejściowych 
w mikserach rackowych StudioLive RM oraz hybrydowe 
przetwarzanie Fat Channel DSP umożliwiające nagrywa-
nie dźwięku z efektami bez latencji, z wykorzystaniem 
mikserów serii StudioLive RM i AI. 

Z tych wszystkich zmian można skorzystać od zaraz. 
Aktualizacja jest dostępna bezpłatnie dla zarejestrowa-
nych użytkowników Studio One 3.0 i wyższych wersji. 
Program można pobrać, logując się na swoje konto użyt-
kownika na my.presonus.com.

Patryk Korzonkowski

Dzięki wtyczce Console 
Shaper SO3 zmienia się 
w analogową konsoletę 
z regulacją nasycenia, 
szumu i prawdziwym 
przesłuchem między 
kanałami.

Przesiadka na Studio One 3.2
Teraz za przejście z innego systemu na DAW-a PreSonusa należy zapłacić 
tylko 950 zł zamiast 1150 zł. Promocja trwa do 30.06 lub do wyczerpania zapasów.
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BBył 1952 rok. James How, inżynier w Królewskiej Fabryce 
Amunicji w południowym Londynie, obejrzał szpiegowski 
film „Trzeci człowiek”. Muzykę do niego z tematem Har-
ry Lime nagrał austriacki wirtuoz cytry Anton Karas. How 
zakochał się w tej muzyce i zapragnął nauczyć się gry 
na instrumencie. Za porażającą sumę 25 szylingów ku-
pił cytrę koncertową. Niestety, miała tylko 16 z 32 strun.  
W tamtych czasach struny do tego instrumentu były nie 
do zdobycia. Próbował więc dopasować struny od skrzy-
piec, gitary i wiolonczeli. Bezskutecznie. Dlatego dla strun 
kupił kolejny instrument. Znalazł też nauczyciela, do któ-
rego raz w tygodniu dojeżdżał na lekcję 80 km. Po dwóch 
latach nauki James miał spore umiejętności i… kolekcję 
ponad 300 cytr. Gdy nie miał już skąd kupić kolejnej, posta-
nowił opracować maszynę do robienia strun. Po wykonaniu 
prototypu objechał sklepy z maszynami do szycia Singera, 
by zaopatrzyć się w nici nylonowe. Ze sklepów elektrycz-
nych wykupił druty do bezpieczników. W 1955 roku w ciągu 
pięciu minut powstała pierwsza struna do cytry.

Okrągła czwarta nazwa
Minęły trzy lata zanim dopracował projekt i skonstru-
ował 3-metrową maszynę w idealnych proporcjach. Wy-
konana ze stali nierdzewnej i hebanu z wykończeniem  
z kości słoniowej mogła robić struny do skrzypiec, altówki, 

Brytyjczycy z talentem do nawijania
Historia jednego z największych producentów strun zaczęła się od filmu  
szpiegowskiego. Jego produktów używali czołowi muzycy i… lekarze, co jednak nie 
uchroniło firmy przed zapaścią. Odzyskała kondycję dzięki geniuszowi  
inżynierskiemu, który leżał u jej początków 

Rotosound

wiolonczeli, kontrabasu, klawikordu, klawesynu, forte-
pianu, cymbałów, liry korbowej i całej gamy cytr. Dzię-
ki temu z bratem Ronaldem, utalentowanym pianistą, 
założył w Bexleyheath pod Londynem firmę Orchestral  
& Jazz Strings.

Pierwsze poważne zamówienie pojawiło się od firmy 
Morley Pianos: trzeba było wykonać według specyfikacji 32 
struny do klawikordu z rdzeniem z brązu i owijką miedzio-
wą. How wykonał próbkę, która została zaakceptowana, 
ale zaproponował swoją konstrukcję. Brzmiała dużo lepiej 
od oryginału, dzięki czemu zyskał klienta na kolejne 25 lat. 

W 1959 roku zatrudnił pierwsze 6 osób, w tym swego 
brata Ronalda i siostrę Joan. Jednymi z pierwszych klien-
tów stali się Królewska Orkiestra Symfoniczna z Liverpo-
olu, Paul McCartney (The Beatles), Roger Walters (Pink 
Floyd), John Paul Jones (Led Zeppelin), The Shadows. 
Firma robiła wszystkie struny dla Vox Organ Company  
i Burns Guitar Company. Choć endorserami Orchestral  
& Jazz Strings były Filharmonia Berlińska, Filharmonia 
Nowojorska i Londyńska Orkiestra Symfoniczna, nazwa 
nie do końca już opowiadała rodzajowi klientów, w któ-
rych firma celowała. Coraz większe znaczenie zyskiwały 
brytyjskie zespoły rockowe tworzące nurt British Invasion.

W tym samym roku próbowano zmienić nazwę na 
Top Strings, ale nie dało się jej zarejestrować. Dlatego na 
początku lat sześćdziesiątych zmieniono ją na Rotop,  
a w 1963 roku zarejestrowano Rotosound. Nazwa  

Rok 1966. John  
Entwistle wraz  
z Jamesem Howem 
podczas wizyty 
w fabryce 
Rotosounda. 
Tego dnia narodziły 
się struny RS66 do
basówki.

Jednym 
z pierwszych 
klientów spośród 
znanych muzyków 
British Invasion był 
John Paul Jones  
z Led Zeppelin.

Po założeniu Orchestral & Jazz Strings firma jako chyba jedyna na świecie robiła cytry, cym-
bały i inne instrumenty specjalne od A do Z. Wykonywała pełną produkcję każdej części od 
sezonowania drewna po wykonanie zdobień i wykończenie. 

Autarkia
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>pochodziła od łacińskiego słowa „roto” (łac. obrót, skręt), 

które zdaniem Jamesa Howa miało podkreślać, że okrągłe 
struny wykorzystują pełny zakres harmonicznych od to-
nów niskich do wysokich, które okazały się tak pożądane 
przez muzyków lat sześćdziesiątych.

Rosnące zapotrzebowanie na struny sprawiło, że pro-
dukcja przeniosła się do większej fabryki o powierzchni 
280 m2. Zespół liczył już wtedy 40 osób. Firma zaczęła 
też działać na bardziej profesjonalnych zasadach. W Lon-
dynie przy Denmark Street otworzono showroom, gdzie 
prezentowano całą ofertę firmy od wzmacniaczy i na-
głośnienia przez pałki perkusyjne, pickupy, wibrafony po 
oświetlenie. Przez chwilę były tam także prototypy kostek 
Fuzz zbudowanych według specyfikacji Jamesa Howa, ale 
zniknęły natychmiast po pojawieniu się w sprzedaży. Ślad 
po nich pozostał tylko w cenniku.

The Who & How
Jak stwierdził kiedyś Jason How, syn założyciela Roto-
soundu, w erze przedrock’n’rollowej basista był facetem 
stojącym z tyłu koło perkusisty. Rock’n’roll wyciągnął go 
z cienia, czego przykładem był choćby Paul McCartney. 
Basiści zaczęli też mieć wymagania, jeśli chodzi o struny. 
W połowie lat sześćdziesiątych pojawiły się struny Swing  
Bass ze stali nierdzewnej, które zadziwiały jasnym 
brzmieniem. Zaraz po nich wprowadzono Jazz Bassy, 
pierwsze struny do gitary basowej ze stopu Monel, oraz 
Tru Bassy wykonane z czarnego nylonu. Te ostatnie sły-
chać na przykład na płycie „Abbey Road” Beatlesów.

W 1966 roku John Entwistle (The Who) rozglądał się za 
strunami do basówki, szukając brzmienia Danelectro. Spró-
bował wielu marek, ale struny A i E nie brzmiały jak należy. 
Z Rotosoundami było nieźle, ale nie idealnie. Skontaktował 
się z Howem, a ten zaprosił go z gitarą do fabryki. Muzyk 
spędził tam całe popołudnie i stwierdził, że problem leży 
nie w nawinięciu, ale w rdzeniu. By struny dobrze wibrowa-
ły, powinien być grubszy. Dostał do domu 12 kompletów 
strun i okazały się dokładnie takie jak trzeba. Tak powstały 
najpopularniejsze struny basowe RS Swing Bass 66, które 
wyznaczyły w firmie grubość rdzenia i owijki. Entwistle był 
tak zadowolony, że pozwolił umieścić swoje nazwisko na 
opakowaniach, został endorserem Rotosounda, a na płycie 
„The Who Sell Out” z 1967 roku między utworami 6. i 7. zna-
lazł się kawałek wmontowany niczym audycja pirackiego 
radia, w którym dziękował firmie. 

>>

John Entwistle bardzo przysłużył się promocji marki. 
The Who ruszyło w trasę po Stanach, gdzie muzycy za-
interesowali się brzmieniem jego basu. To spowodowa-
ło, że Rotosound zyskał nowych klientów. Jednym z nich 
był Jimi Hendrix, dla którego przygotowano dwa mode-
le ultracienkich strun: Cosmic Light i Ultra Light. Miały 
średnicę 0,15 mm, podczas gdy ówczesnym standardem 
było 0,2 mm. Hendrix miał zwyczaj gryźć struny. O Roto-
soundach mówił, że smakują lepiej niż inne.

W tym czasie James How postanowił nieco uporząd-
kować sprawy własnościowe. James How & Company, 
James How Music Strings Ltd, Orchestral & Jazz Strings 
Limited połączyły się w jedną: James How Industries.

Punks not bad
Na początku lat siedemdziesiątych firma nadal rozwijała 
sieć sprzedaży, promując się na największych muzycznych 
targach. Dało to efekt w postaci dystrybutorów w USA  
i Japonii. W Stanach endorserami Rotosounda zostali 
między innymi Phil Lynott (Thin Lizzy), Sting (The Police), 

W 1967 roku dr Seldinger z Sheffield General Hospital przysłał Jamesowi Howowi struny do 
bandżo z prośbą o wykonanie podobnych z nietoksycznej stali nierdzewnej. Chciał je wyko-
rzystać do udrażniania tętnic. W wyniku tego zamówienia powstała firma Selflex Company 
Limited, która wyprodukowała 20 tysięcy drutów różnej wielkości na potrzeby medyczne. 
Miała na swoim koncie także 100 tysięcy pomp do resuscytacji oddechowej, opracowanych 
przez dr. Knighta z Guy Hospital.

Struną w tętnicę

Rok 1967. Pink Floyd ze strunami Rotosound podczas sesji nagraniowej w Abbey 
Road Studios. Sześć lat później brzmienie tych strun pojawi się także na płycie 
„Dark Side of the Moon”. Roger Walters zagrał wtedy na RS77 Jazz Bass.

Rok 1967. 
Od lewej Noel 
Redding (basista 
Jimi Hendrix 
Experience), Jimi 
Hendrix 
i przedstawiciel 
Rotosounda Alan 
Marcuson podczas 
wizyty muzyków 
w Londynie.
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>>
Billy Sheehan (Mr. Big), a w końcu także Jaco Pastorius. 
W Japonii prężny dystrybutor uczynił z firmy nr 1 na ryn-
ku. Najlepsze instrumenty Yamahy były sprzedawane ze 
strunami Rotosounda. 

W Wielkiej Brytanii firma ochoczo wsparła rodzącego 
się punk rocka. Na jej strunach dawali czadu między in-
nymi The Buzzcocks, The Damned, The Jam, Sex Pistols, 
Sham 69, Souixsie & The Banshees i Stranglers.

Sukcesy sprzedażowe wsparte były technologią. 
Właśnie wtedy zostały opatentowane struny Superwo-
und, które dotykały mostka tylko rdzeniem. Dzięki temu 

Ballet), John Taylor (Duran Duran), Mark King (Level 
42) i Krist Novoselic (Nirvana). W dodatku dewaluacja 
funta do dolara zapewniła firmie luksusową sytuację 
w Stanach, które stanowiły główny rynek eksporto-
wy i skąd pochodzili główni konkurenci. W 1980 roku 
za jednego funta płaciło się 2,33 USD, w 1985 roku już 
tylko 1,05 USD, co czyniło produkty Rotosounda bardzo 
konkurencyjnymi. To jednak maskowało narastają-
ce problemy. Przede wszystkim chodziło o wydajność  
i koszty produkcji. Dość powiedzieć, że część maszyn 
pochodziła z lat sześćdziesiątych. Pod koniec lat osiem-
dziesiątych James How był tego świadom i rozpoczął 
prace nad kolejną ich generacją. Ciężka choroba na po-
czątku 1990 zmusiła go do przerwania prac, a w tym cza-
sie relacja funta do dolara wróciła do normy – 1,78 USD, 
co bardzo silnie odbiło się na konkurencyjności. Firma 
zaczęła tracić rynek.

Projekty przyszłości
W 1994 roku James How zmarł na udar mózgu. Kie-
rowanie firmą przejęli synowie Martyn i Jason. Martyn 
zajmował się marketingiem. Jason miał dyplom inży-
niera, ale dotąd nie angażował się w działalność firmy. 
Nie miał też doświadczenia w zarządzaniu. Pierwszym 
jego pomysłem na rozwiązanie problemów było zwięk-
szenie sprzedaży. Przez dwa lata jeździł z próbkami 
do kontrahentów. Sprzedaż wzrosła, ale pieniędzy nie 
przybyło. Tej sytuacji nie zmieniło także pojawienie się 
nowych endorserów marki, wśród których znalazło się 
Oasis.

muzycy otrzymywali nigdy wcześniej nieosiągany zakres 
harmonicznych. Do tego zyskiwali znakomitą kontrolę 
nad dźwiękiem od miękkiego przez średni po twardy. Do-
datkową zaletą tych strun był czysty, metaliczny dźwięk. 
Jednym z ich pierwszych endorserów strun basowych tego 
typu został Stanley Clarke. Do popularności modelu 505 
przyczynił się także Sting.

Firma zatrudniała wtedy 100 pracowników, a mimo 
to musiała wprowadzić pracę na nocną zmianę. Aż 65% 
produkcji szło na eksport.

Miłe złego początki
Lata osiemdziesiąte stały pod znakiem nowości. W 1980 
roku opracowano struny RS55 Solo Bass Pressurewound. 
Łączyły jasne brzmienie RS66 z gładkością, dzięki której 
wyeliminowano dźwięk towarzyszący przesuwaniu palca 
po strunie. W odróżnieniu od konkurencji, która szlifowa-
ła struny, podobny efekt osiągnięto przez ich ściskanie. 
Dzięki temu struny zachowywały swoją masę, mającą 
znaczenie dla brzmienia.

Pod koniec dekady pojawiły się czarne anodyzowa-
ne struny basowe Spacer – superjasne z okrągłą owijką 
i kokardkami z fortepianowego drutu pod spodem. Ich 
wielkim fanem był Duff McKagan. Kolejną nowością był 
nikiel na rdzeniu ze stali nierdzewnej, bowiem gitarzyści 
uważali, że struny niklowe są gładsze. 

Wydawało się, że wszystko idzie dobrze. Brzmienie 
Rotosounda wybrali The Edge (U2), Martin Kemp (Spandau 

Rok 1977.  
Na płycie ELO  
Out of the Blue 
występował 
gościnnie Kelly 
Groucutt, który 
używał strun 
RS77 Jazz 
Bass.

Rok 1989. 
Podczas NAMM 
miały premierę 
struny sygnowane 
przez Billy’ego 
Sheehana.

Obecnie firma eksportuje struny do ponad 70 krajów. Choć jest znana głównie ze strun 
basowych, aż 80% sprzedaży stanowią struny do gitar elektrycznych i akustycznych. W ofercie 
są także struny do skrzypiec, altówki, wiolonczeli, kontrabasu, bandżo czy ukulele.

Nie tylko bass
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W szerokiej ofercie firmy łatwo się zagubić. Dlatego wskazujemy, 
od których strun warto zacząć przygodę z Rotosoundem.

Basowe: Swing Bass 66
Najpopularniejsze struny z okrągłą  
owijką przeznaczone do basu, wypro-
dukowane we współpracy z Johnem 
Entwistle’em. Wprowadzone w 1966 roku 
zmieniły świat basowego brzmienia. 

Wybór wielu znakomitych muzyków, w tym Billy’ego Sheehana, 
Johna Paula Jonesa i Geddy’ego Lee. Dostępne we wszystkich 
popularnych rozmiarach i menzurach. Unikatowy stop stali 
wykorzystany do produkcji tych strun pozostaje 
tajemnicą firmy Rotosound.

Elektryczne: Roto Yellows 10
Struny z niklową owijką zapewniają 
znakomite wybrzmiewanie i brzmieniowe 
niuanse. Odpowiedzialny za brzmienie 
stosunek grubości owijki do rdzenia jest 
chroniony tajemnicą.

Akustyczne: Super Bronze 12 
Struny brzmiące znakomicie dzięki 
specjalnemu patentowi Rotosounda
„contact core”, opracowanemu w 1974 roku. 
Doskonały wybór dla poszukujących 
długiego wybrzmiewania i jasnego, 

klarownego brzmienia. Dodatkową zaletą jest lekkie 
obniżenie akcji instrumentu.

Od czego zacząć

Jason How  doszedł do wniosku, że przyczyną kłopo-
tów jest produkcja. Przeanalizował działanie każdej ma-
szyny w firmie, każdą operację i wraz z działem badawczo-
-rozwojowym zabrał się do projektowania nowych urzą-
dzeń od najprostszych do najbardziej skomplikowanych. 
Na przykład doszedł do wniosku, że załadowanie każdej 
struny do maszyny zajmuje 4 sekundy – wyeliminował 
tę czynność, zyskując tysiące osobogodzin. Łączył po-
mysły ojca z nowoczesną techniką. Dzięki sterowanemu 
komputerowo nawijaniu uzyskał precyzję niemożliwą do 
osiągnięcia w latach pięćdziesiątych. Wszystkie maszyny 
zostały wymienione do końca 2006 roku. Jedynie nawija-
nie strun Tru Bass pozostało bez zmian. Automatyzacja 
pozwoliła zredukować zatrudnienie o 60% przy zwiększe-
niu mocy produkcyjnej trzykrotnie. Pięćdziesięciolecie po-
wstania w 2008 roku firma świętowała w dobrej kondycji.

Można było pomyśleć o rozwoju. W 2009 roku  
w ofercie pojawiły się struny British Steels, Tru Bron-
ze i Pure Nickels oraz akcesoria gitarowe: kapodastry, 
stroiki, paski do gitar, środki do konserwacji. W kolej-
nym roku ze Stanów przyszła informacja, że jeden ze 
znajomych Jamesa Howa ma Rotosound Fuzza z lat 
sześćdziesiątych. Do tych czasów zachowało się ich 
tylko kilka, a na niektórych grały sławy, na przykład 
Jimmy Page (Led Zeppelin) podczas koncertu we Fran-
cji w latach siedemdziesiątych. Postanowiono odtwo-
rzyć urządzenie. We wrześniu 2012 wyprodukowano 
pierwszą z 2000 sztuk limitowanej serii, która rozeszła 
się na całym świecie. W kolejnym roku rodzina kostek 
wzbogaciła się o kolejne sześć rodzajów. 

Za dwa lata sześćdziesiąta rocznica firmy. Trudno 
prognozować, co wtedy będzie. Wydaje się jednak, że 
po okresie zamętu i odbudowaniu pozycji rynkowej naj-
bliższa przyszłość rysuje się jasno i czysto, jak brzmienie 
strun Rotosound.

Dariusz J. Michalski

Używam znakomitych basowych  
strun Rotosounda od dziesiątków  
lat, więc myślę, by odłożyć nieco  
pieniędzy i kupić im nagrodę  
za wierną służbę.  Roger Waters – Pink Floyd

Korzystałem z: 
1. www.rotosound.com/  
     history/
2. Music Trades 2011, 
     Rotosound’s Blend 
     of Art & Science,
3. UltimateGuitar.com,   
     2009.11.30, „There 
     Wasn’t Any Intention 
     To Make The Bass 
     Strings More Famous”
4. www.youtube.com, 
    Rotosound Music Strings 
    – Promo Movie 
    –The Players, 
    The History
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Piąty wymiar dźwięku
Podobno już pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku Robert Moog 
powiedział, że klawiatura służąca do kontrolowania syntezatora jest 
daleko posuniętym kompromisem, bo tylko w znikomym stopniu oddaje 
pełne bogactwa brzmienia, jakie oferuje syntezator analogowy.  
Teraz pojawiła się szansa, by wysyłać ją na emeryturę
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ROLI

a branża niemal zwariowała na punkcie ROLI. Ale co to, 
do diabła jest?

Najpierw nieco historii. Firma ROLI założona zo-
stała w roku 2009 przez Rolanda Lamba – człowieka 
orkiestrę, wynalazcę i inżyniera. Roland pracował nad 
elastycznym materiałem, który mógłby służyć jako 
dowolnie formowalna struktura służąca do wysyłania 
wybranych sygnałów elektrycznych, które w połącze-
niu z odpowiednim oprogramowaniem pozwalałaby 
sterować… czym tylko chcemy. Badania ugrzęzłyby 
pewnie w połowie drogi z braku funduszy, ale Roland 
jest też świetnym biznesmenem i zadbał o tę przy-
ziemną stronę przedsięwzięcia, znajdując inwesto-
rów, a nawet angażując brytyjski rząd do wsparcia 
projektu. 

Jasne, były próby. Przez wszystkie lata rozwoju instru-
mentów elektronicznych konstruktorzy stawali na gło-
wie, aby pomóc muzykom w jak najpełniejszym wykorzy-
staniu potencjału syntezatora. Klawiatury dynamiczne, 
aftertouch (czasem nawet polifoniczny), różnego rodza-
ju wstęgi (ribbon controllers), dodatkowe kółka modula-
cji czy odstrojenia, pady, bateria gałek i przycisków itp. 
Ostatnio pojawiły się nawet wyświetlacze dotykowe –  
w końcu żyjemy w erze iPhone’a. Wszystko ładnie i pięk-
nie, ale wciąż daleko do przekształcenia tego wszyst-
kiego w spójny system, w prawdziwy instrument mu-
zyczny. Oczywiście należy oddać honor innowatorom 
spod znaku Haken Continuum czy Eigenharp, ale ich 
konstrukcje są albo bardzo drogie, albo nie do przyjęcia 
dla klawiszowców, gdyż wymagają „uczenia” się instru-
mentu od nowa.

Morze klawiszy
Aż nagle pojawiło się „to coś”. Niby instrument, niby 
klawiatura, niby powierzchnia kontrolna. Wszystko 
to i jednocześnie coś zupełnie innego. Nie minął rok,  
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Wszystkie te zabiegi nie poszły na marne i mniej więcej 
dwa lata temu świat ujrzał pierwszy produkt ROLI – Se-
aboard GRAND. Nazwa instrumentu wywodzi się ze słów 
„sea” (morze) i „keyboard” (klawiatura). I przepięknie od-
daje jego istotę. GRAND obsługiwany jest za pomocą ela-
stycznej powierzchni, która z jednej strony przypomina kla-
wiaturę fortepianu (odwzorowanie czarnych i białych klawi-
szy), a z drugiej pełna jest fal i załamań, które pozwalają na 
swobodne „przemieszczanie” palców we wszystkie strony. 
Seaboard GRAND był swego rodzaju pokazem siły, eksklu-
zywnym i drogim instrumentem muzycz-
nym wyposażonym nie tylko w nowatorskie 
sterowanie, ale i bardzo rozbudowaną część 
elektroniczną (hardware i so-
ftware) z rozbudowanym syn-
tezatorem. 

Muzycy, którzy spróbo-
wali zagrać na Seaboardzie 
GRAND, od razu czuli się 
jak w domu. Po kilku mi-
nutach treningu obsługa instrumentu nie nastręczała 
żadnych problemów, a wraz z kolejnymi minutami przy-
chodziły do głowy pomysły wykraczające poza tradycję. 
„Klawiatura” GRAND umożliwiała bowiem nie tylko 
oddawanie ekspresji za pomocą parametru Velocity (dy-
namika, szybkość uderzenia w „klawisz”), Aftertouch 
(„dociskanie”), ale też brała pod uwagę ruchy w lewo  
i w prawo (co umożliwiało płynne przechodzenie od 
dźwięku do dźwięku lub vibrato) oraz szybkość „zabra-
nia” ręki z klawiatury, co pozwalało kształtować formę 
kończenia dźwięku (np. „klang” gitary basowej).

Seaboard GRAND był i jest drogi, ale dał radę podgrzać 
atmosferę, dodatkowo podsycaną przez sprawny i eleganc-
ki marketing firmy ROLI. Cały przekaz, aura ekskluzywno-
ści i nawiązania do firmy Apple nie pozostawiały wątpliwo-
ści, że mamy do czynienia z poważnym graczem.

Pierwsze skrzypce
Prawdziwy przełom nastąpił jednak w roku 2015, gdy 
na świat przyszło nowe dziecko ROLI, czyli Seaboard RI-
SE. W koncepcji wywodzące się od Seaboarda GRAND, 
ale idące o krok dalej (chociaż też upraszczające pew-
ne kwestie). Przede wszystkim RISE jest kontrolerem, 
więc nie wydaje z siebie dźwięku, co pozwoliło znacząco 
obniżyć cenę. Po drugie mamy do czynienia z mniejszą 
liczbą „klawiszy”, co również pomaga przy ograniczaniu 
kosztów (Seaboard RISE występuje w wersjach 25 i 49, 
GRAND zaś w wersjach 37, 61 i 88). 

Ale Seaboard RISE to również ulepszenia. Do obsługi 
„czterowymiarowej” (Strike, Press, Glide, Lift) doszedł nam 
piąty parametr, czyli Slide. Jest to rozpoznawanie ruchów 
palców w górę i dół „klawiszy”, co może służyć do kontrolo-
wania wybranych parametrów, np. poziomu odcięcia filtra. 
Mamy więc niższą cenę, pięć wymiarów i, dodatkowo, zna-
komity instrument wirtualny nazwany Equator. Jest to bar-
dzo rozbudowany polifoniczny syntezator i sampler, który 

wykorzystuje wirtualną syntezę analogową, Wavetable, 
FM oraz sample. Do tego oferuje świetnie brzmiące filtry,  
a także pełną modulację i, rzecz jasna, pełną obsługę ko-
munikatów MIDI przesyłanych z Seaboard RISE. 

Prawdę mówiąc, trudno opisać słowami możliwości te-
go software’owo-hardware’owego duetu. Aby w pełni pojąć 
możliwości ROLI Seaboarda i Equatora, pozostaje chyba 
tylko obejrzenie jednego z wielu filmów dostępnych na 
stronie ROLI oraz w serwisie YouTube. Po krótkim treningu 
nasze instrumentarium nabiera nowego wymiaru – to jest 
tak, jakbyśmy grali na połączeniu syntezatora i gitary – 
wszelki „podjazdy”, glissanda, arpeggia i inne artykulacyjne 
cudeńka są na wyciągnięcie ręki (dosłownie). ROLI generuje 
standardowe komunikaty MIDI, w dodatku na kilku kana-
łach jednocześnie, co umożliwia w pełni polifoniczną ob-
sługę, w dodatku otwiera się na instrumenty innych firm. 
Producenci z całego świata zdają się akceptować ROLI jako 
nowy standard i albo uaktualniają swoje instrumenty, aby 
mogły współpracować z nowym kontrolerem, albo tworzą 
całkiem nowe, gdzie ROLI może grać pierwsze… skrzypce.

Wirtualny syntezator
ROLI Seaboard może komunikować się z komputerem za 
pomocą USB lub technologii Bluetooth – ma wbudowane 
akumulatory, co przydaje się choćby w podróży. Co więcej, 
Seaboard pięknie współpracuje z platformą iOS i pozwala 
na obsługę instrumentów wirtualnych w telefonie lub ta-
blecie. Także firma ROLI stworzyła specjalną aplikację NO-
ISE, czyli wirtualny syntezator pokazujący możliwości, jakie 
daje pięciowymiarowa kontrola – możemy na nim grać za 
pomocą ROLI Seaboard przez Bluetooth lub bezpośrednio 
na ekranie telefonu/tabletu. W dodatku apka jest darmo-
wa, więc wejście w świat ROLI nie sprawia problemów. 

ROLI to nowe spojrzenie na stary problem. To otwar-
cie drzwi na pełną ekspresji interakcję z instrumentem,  
w dodatku niemal każdym instrumentem obsługującym 
MIDI. To tak, jakbyśmy dostali do ręki całkiem nową ko-

lekcję instrumentów, gdyż wiele funkcji  
i możliwości oferowanych przez posiadane 
już syntezatory czy samplery jest niemal 
niedostępnych poprzez „normalną” grę, 
czyli tradycyjną klawiaturę MIDI. Inwestycja  
w ROLI jest więc inwestycją w nowy stan-
dard obsługi i nowe możliwości kreacji.

Piotr Dygasiewicz
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Po efektach go poznacie
Najnowsze oprogramowanie Akai nie tylko wyszukuje instrumenty wirtualne  
i pozwala nimi wygodnie zarządzać, ale na tej samej zasadzie obsługuje efekty
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Akai VIP 2.0

wyposażony jest VIP, ma teraz sloty insertowe, gdzie 
umieszczamy efekty. Otwiera to przed nami cały brzmie-
niowy świat, który tkwi w naszym komputerze, lecz jego 
pełne wykorzystanie było dotąd ograniczone tylko do pro-
gramu DAW. Po chwili zastanowienia uświadamiamy so-
bie, że po zainstalowaniu VIP 2.0 dostajemy do ręki najbar-
dziej rozbudowany syntezator typu workstation na świecie. 
A co jeśli nie mamy zbyt wielu instrumentów i efektów  
w naszym komputerze? W zasadzie ich nie potrzebujemy, 
bo wraz z oprogramowaniem VIP dostajemy pluginy o war-
tości ponad 1000 dolarów, a wśród nich syntezatory, sam-
plery i całą masę efektów, które do tej pory dostępne były 
tylko dla użytkowników Pro Toolsa (seria AIR FX). Czyli na 
dzień dobry mamy jakiś miliard kombinacji (nie liczyłem), 
których poznanie zajmie nam przynajmniej miliard minut. 

Skan systemu
A działa to tak. Odpalamy VIP-a w trybie samodzielnej 
aplikacji lub jako plugin (VST, AU, AAX) w programie DAW. 
Klikamy kolejno na Settings, Plug-in Manager i fundujemy 
swojemu komputerowi pełny skan. Po jego zakończeniu 
dostajemy mniej więcej coś takiego, jak na rysunku 1. 

Każdy chce być ważny, stąd powodzenie skrótu VIP (Ve-
ry Important Person). Korporacja inMusic – właściciel ta-
kich firm jak Akai czy M-Audio – też chciała pokazać, jak 
ważny jest jej dość przełomowy pomysł, czyli VIP, chociaż 
w tym przypadku oznacza on coś innego (Virtual Instru-
ments Player). Minął rok od premiery pierwszej wersji 
oprogramowania. A dzisiaj mamy już wersję drugą, która 
daje nam jeszcze więcej.

Wtyczki za 1000 dolarów
Zacznijmy od tego, czym jest VIP. To specjalne oprogra-
mowanie, które „widzi” wszystkie nasze instrumenty 
wirtualne VST i potrafi je inteligentnie obsługiwać. Samo 
skanuje wszystkie instrumenty i ich presety, a następnie 
potrafi skatalogować je tak, aby szukanie interesującego 
nas brzmienia nie polegało na mozolnym wyszukiwaniu 
pluginu, a następnie przeglądaniu presetów, ale na bez-
pośrednim wyborze odpowiedniego presetu. Nie musimy 
zastanawiać się, jaki to plugin. Musimy jedynie określić, 
czego szukamy: np. bas, analogowy, z arpeggiem – a VIP 
podsuwa gotowe presety. Wystarczy je kliknąć i już gramy. 
To nie koniec. Oprogramowanie potrafi też tworzyć zesta-
wy multi-timbral, czyli wielobrzmieniowe, zapisywać je  
w nowe zestawy i przygotowywać np. gotowe multiprese-
ty do łatwego włączania na scenie. VIP jest obsługiwany 
przez fajne klawiatury z serii Akai Advance, które są wy-
posażone w kolorowy ekran oraz zestaw pokręteł i wielo-
kolorowych padów do błyskawicznej obsługi wybranych 
brzmień. Już niebawem dołączą do nich inne klawiatury 
ze stajni inMusic (Alesis, M-Audio).

To wszystko znamy od roku, a teraz poznajmy nową 
odsłonę oprogramowania VIP, czyli wersję 2.0. Pierwszą  
i najważniejszą nowością jest obsługa pluginów efekto-
wych! Oznacza to, że program umie teraz zeskanować nie 
tylko instrumenty wirtualne, ale również efekty (delay, re-
verb, chorus, distortion itd.) wraz z ich presetami i umieścić 
je na liście, która jest podobna do listy brzmień instrumen-
talnych, ale teraz odnosi się do efektów. Mikser, w który  

Oto klawiatura Akai Advance w wersji  
czterooktawowej. Kolorowy wyświetlacz  
o dużej rozdzielczości odpowiada za  
współpracę z oprogramowaniem VIP 2.0.
Jest na tyle sprytny, że prawie nie musimy 
patrzeć w monitor.   
          Przyciski wokół wyświetlacza  
pozwalają zmieniać jego zawartość  
(np. lista presetów, ustawienia, parametry 
kontrolowane pokrętłami lub padami itd.)  
i tym samym obsługiwane w danym 
 momencie tryby pracy. Poniżej kontrola 
transportu naszego DAW-a. Enkoder po 
prawej pozwala łatwo przeglądać i wybierać 

Do czego zaprząc VIP-a presety, może też np. wybierać różne  
ustawienia wbudowanego arpeggiatora.  
Po prawej osiem enkoderów wraz z padami 
i przyciskami, które mogą spełniać  
najróżniejsze funkcje (np. wartości  
parametru funkcji Note Repeat). 
         W trybie Multi enkodery stają się  
kontrolerami głośności poszczególnych 
brzmień, a pady mogą je niezależnie włączać 
i wyłączać. Zarówno w studiu, jak i podczas 
występu na żywo klawiatura razem  
z oprogramowaniem VIP to potężne  
narzędzie zbliżające nas do lepszej interakcji 
z naszym instrumentarium.

1
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Główna część okna programu to kilka kolumn, gdzie po kolei widzimy po-
szczególne instrumenty, które skatalogował program, a potem zawężające 
poszukiwania cechy brzmienia. Widzimy ich całe mnóstwo. Po lewej stronie 
mamy listę presetów, które możemy przeglądać na ekranie komputera lub za 
pomocą podłączonej klawiatury Advance. 

Poniżej na środku widzimy osiem kontrolerów z przypisanymi funkcjami 
wybranego presetu – kontrolery te odpowiadają gałeczkom na naszej klawia-
turze, a te same opisy pojawiają się na wyświetlaczu klawiatury. Jeszcze niżej 
osiem padów, które niekoniecznie muszą służyć do grania (choć mogą), ale np. 
do włączania dodatkowych funkcji (jak aktywowanie efektów wbudowanych  
w dany instrument).

OK, na razie mamy instrument. Teraz pora na efekty zewnętrzne, czyli no-
wość w VIP 2.0. Klikamy na beleczkę Effect na górze i otrzymujemy podobną 
listę, jak poprzednio, ale teraz zawiera ona najróżniejsze efekty, które również 
możemy zawęzić do wymaganych, np. Dynamics/Stereo, jak na rysunku 2. 

Wygoda multipresetów
Następnie z nowo powstałej listy po lewej wybieramy preset (w tym przypad-
ku „BD”) i przeciągamy go na ścieżkę miksera, gdzie znajduje się już instru-
ment. Preset ładuje odpowiedni plugin (Waves API-2500) i mamy już instru-
ment grający przez kompresor. Jak szybko zauważymy, instrumentów może 
być więcej (kłania się multi-timbral), a na każdym otrzymujemy do dyspozycji 
oddzielny kanał miksera wraz z efektami insertowymi. Ale to nie koniec za-
bawy. Mamy też wysyłki i powroty, jak w prawdziwym mikserze. Aż się prosi  
o dodanie efektu typu wysyłkowego, czyli np. delaya. Wracamy do kolumn po-
wyżej, odklikujemy Dynamics, lista wraca do pełnego wyboru, a my klikamy na 
Delay, a potem Stereo, a lista presetów w lewej głównej kolumnie zawęża się 
do efektów, które spełniają wybrane kryteria. Ja wybrałem preset Fast Rotor  
z pluginu Waves MannyM Delay Stereo i przeciągnąłem go na ścieżkę powrotu 
Bus1 w mikserze VIP (rys. 3). 

Teraz tylko wysyłamy sygnał na Bus1 (dokonujemy 
tego za pomocą malutkich pokręteł na danym kanale 
miksera) i już.

Oczywiście każdy plugin podlega pełnej edycji – nie je-
steśmy skazani na ustawienia danego presetu. Wystarczy 
kliknąć na ikonę danego pluginu i oczom ukazuje się zwy-
czajne okienko danej wtyczki. Można też odłączyć okno 
pluginu od aplikacji VIP (służy do tego mały przycisk w 
prawym górnym roku okna aplikacji) i edytować wszystko 
bez ograniczeń wynikających z niewystarczającej wielko-
ści okna edycyjnego VIP-a (rys. 4). 

Całą tę konstrukcję możemy dowolnie rozbudowywać, 
rozkładać po kanałach miksera, a następnie zapisywać  
w multipresetach, które z łatwością otworzymy podczas wy-
stępu lub pracy w innym projekcie. Workstation jak się patrzy!

Możemy też stworzyć setlisty do łatwego sekwencjo-
nowania presetów podczas występu. Nazwijmy je tytułami 
utworów lub nawet częściami, a gra na żywo będzie przyjem-
nością. Lekka klawiatura plus laptop i rządzimy na scenie.

A jak wykorzystamy już wszystkie możliwe kombina-
cje (przypominam: miliard), możemy kliknąć na belkę Store  
i nabyć jeszcze więcej instrumentów, sampli i efektów (rys. 5). 

W ten sposób narzekania na brak odpowiedniego 
brzmienia przechodzą do przeszłości i nie mogą stano-
wić żadnej wymówki na niewyprodukowanie światowego 
przeboju. Sorry!

Piotr Dygasiewicz
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GGdy w roku 2001 Clavia wprowadziła na rynek model Elec-
tro, wielu bardzo się zdziwiło, a niektórzy nawet z lekka 
pukali się w głowy. Po co komu emulacja organów Ham-
monda i antycznych pian elektrycznych w XXI wieku? 
Okazało się jednak, że produkt odniósł duży sukces ryn-
kowy. Częściowo był on wynikiem znakomitego brzmie-
nia, częściowo – paradoksalnie – wynikiem dość prostej 
konstrukcji. Okazało się też, że większą popularnością 
cieszyły się modele z klawiaturą niż bez, co jednoznacznie 
sugerowało, że preferują je muzycy grający na żywo.

Scena chwały
Pomimo tego rynek zdziwił się jeszcze bardziej, gdy w roku 
2006 świat ujrzał Nord Stage’a – dość potężny instrument 
zawierający już trzy sekcje: organy, piano i syntezator, a do 

Zwierzę sceniczne
W oczekiwaniu na trzecią generację klawiszy  
ze sceną w nazwie staramy się ustalić,  
co sprawiło, że ta linia stała się najjaśniejszą 
gwiazdą oferty Clavii. I dlaczego ten  
instrument powinien się znaleźć  
na checkliście każdego  
klawiszowca

Nord Stage 2EX

Nord Stage 2 EX88

Nord Stage 2 EX 
Compact

Nord Stage 2 EX 
HP76
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tego wyposażony w pełni ważoną klawiaturę młoteczkową 
najwyższej jakości. Instrument był okropnie drogi, wielki  
i czerwony. I znowu wielu zadawało sobie pytanie, czy to się 
przyjmie. 

Już po kilku miesiącach wiadomo było, że tak. Nord 
Stage został najlepiej sprzedającym się produktem Cla-
vii i tak pozostało do dziś. Dziesięć lat później Nord Stage 
wciąż jest oferowany, teraz już w kolejnej wersji, ale zasady 
się nie zmieniły: mamy do czynienia z dużym i czerwonym 
instrumentem z trzema sekcjami. Zastanówmy się więc, 
dlaczego właśnie ten wynalazek zdobi sceny całego świata, 
a charakterystyczny ciemnoczerwony kolor od razu wpada 
w oko podczas niemal wszystkich koncertów świata.

Nord Stage 2EX, bo tak brzmi obecna nazwa, to stage 
piano z sekcją organową, gdzie do dyspozycji mamy mode-
le klasyków typu B3, Vox Continental czy Farfisa, z pełną 
(!) polifonią. Oczywiście obowiązkowe drawbary (w formie 
linijek LED i przycisków góra-dół) są obecne, tak samo jak 
znakomita emulacja wirujących głośników Leslie. Sekcja 
piana jest obsługiwana przez biblioteki sampli, a wśród 
instrumentów znajdziemy kilka typów pianin i fortepia-
nów zarówno akustycznych, jak i elektrycznych, Wurlitzer, 
Clavinet czy klawesyn. Pamięć 1 GB pozwala na ładowanie 
ogromnych bibliotek – firma Nord ma swój własny se-
kretny sposób na pakowanie sampli. Wrażenie obcowania  
z prawdziwym instrumentem potęgują funkcje typu String 
Resonance (w realnym fortepianie struny rezonują wzglę-
dem siebie, dostarczając nowych harmonicznych) czy Pedal 
Noise (odgłos naciskania i zwalniania pedałów). Z kolei 
sekcja syntezatora to prawdziwy Nord Lead – wirtualna 
synteza analogowa, ale też praca z samplami (jak w nieod-
żałowanym Nord Wave), synteza FM i Wavetable. 

Wszystko to okraszone jest sekcją efektów, gdzie znaj-
dziemy np. Tremolo, AutoWah, Reverb, Delay czy symulacje 
głośników i wzmacniaczy gitarowych.

Scena wygody
W zasadzie można by teraz zapytać: no i co z tego? Taki 
zestaw oferują też inne, tańsze instrumenty. A jednak to 
właśnie Nord Stage jest najpopularniejszym stage pianem.  

Wielu filozofów myślało nad tym fenomenem. Nic nie 
wymyślili, więc trzeba było zapytać muzyków, czyli użyt-
kowników. I oto, co powiedzieli:

Nord Stage brzmi jak żaden inny. Czy to w studiu, czy 
na scenie te brzmienia po prostu „siedzą”. Realizator nagło-
śnienia ma mało pracy. Publiczność ma złudzenie słucha-
nia prawdziwych instrumentów. Muzyk ma złudzenie gra-
nia na prawdziwym Hammondzie czy fortepianie. Wszyscy 
pozostają w pełnym komforcie. Wiadomo, to tłumaczenie 
z gatunku „nieuchwytnych”, ale taka jest przecież sztuka. 
Wszystko to brzmi dość górnolotnie, ale wygląda na to, że 
inżynierom Norda udało się znaleźć to „coś”.

Co jeszcze? Prostota obsługi. Instrument ma sporo 
funkcji, trzy rozbudowane sekcje brzmieniowe, klawiatura 
może być dzielona na 3 sekcje (np. w dole bas z syntezato-
ra, w środku piano, a w górze solo na Hammondzie), sekcja 
efektów może wprowadzić nową jakość w każdą barwę. Ale 
wszystko obsługuje się w mało skomplikowany sposób: 
większość funkcji dostępna jest wprost na panelu, bez za-
głębiania się w menu instrumentu. 

Scena studyjna
Nord Stage jest też instrumentem studyjnym. Po trudach 
trasy koncertowej można go zabrać do dowolnego studia 
nagrań, podłączyć i nagrać. Po prostu. Nagranie zabrzmi tak 
autentycznie, że nikt się nie domyśli, że zostało zrobione 
bez akustycznego fortepianu czy ważących 300 kg organów 
Hammonda. Nasz osobisty znajomy postanowił sprzedać 
świeżo wyremontowanego Rhodesa, bo brzmienie uzy-
skane z Nord Stage’a było… lepsze. Pewnie nie było lepsze 
(najwyżej tak samo dobre), ale uzyskanie go nie wymagało 
specjalnych zabiegów, mikrofonów, dodatkowych efektów 
itd. Po prostu – włącz i nagrywaj.

Jest jedna funkcja, znak firmowy Clavii, czyli Morph. 
Funkcja ta nie jest niczym nowym, ale sposób jej implemen-
tacji w instrumentach marki Nord jest dość niesamowity. 
Morph to płynne przechodzenie między różnymi ustawie-
niami instrumentu, między parametrami brzmienia lub na-
wet między całkowicie różnymi instrumentami. Na papierze 
nie brzmi to zbyt ekscytująco, ale warto spróbować samemu. 
Używając pedału ekspresji, aftertoucha czy kółka modulacji, 
dajemy instrumentowi nowe życie. W dodatku uruchomie-
nie Morpha i przyporządkowanie zmian jest banalnie proste: 
wciśnij przycisk, rusz gałką, puść przycisk. Gotowe. 

Nord to także ciągle rozbudowywana Nord Library – 
darmowe źródło nowych instrumentów, które można ścią-
gnąć ze strony producenta i natychmiast przenieść do in-
strumentu. Zapragnęliśmy nowego syntezatora? Chcemy 
mieć Mellotron? Smyczki? Orkiestrę? No problem – wszyst-
ko za darmo.

Nawet w największej i najcięższej wersji Nord Stage 2EX 
waży 18,5 kg. A wersji Compact (z klawiaturą typu Waterfall 
jak w Hammondzie) jedynie 9,7 kg. To się nazywa dbałość  
o kręgosłup artysty.

Nord Stage to bardzo inteligentne i przemyślane po-
łączenie najwyższej jakości, łatwości obsługi i możliwości. 
Niby wszystko to znamy, ale chyba tylko ten instrument ma 
wszystkiego tyle, ile trzeba. Ani mniej, ani więcej.

Piotr Dygasiewicz
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do granic możliwości, co osobiście odbieram jako bardzo 
przyjemny efekt, a lekko przesterowany analogowy kick to 
muzyka dla moich uszu. 

Dwie sekwencje
Przy okazji weźmy pod uwagę fakt, że oba sprzęty można 
z powodzeniem wykorzystać do zbudowania bardzo przy-
zwoitej analogowej bazy sampli, a efekt overdrive nada 
każdej z próbek jeszcze kilka dodatkowych osobowości. 
Wracając do wyglądu: pierwsza rzecz rzucająca się w oczy 
to pady perkusyjne rodem z MPC, które dodatkowo są pod-
świetlane. Dzięki temu przekazują nam różne informacje: 

Automat perkusyjny w formie, którą znamy obecnie, to 
wynalazek będący poniekąd dziełem przypadku czy raczej 
nieprzewidzianej ewolucji pierwotnej idei. W czasach, kie-
dy były podejmowane pierwsze próby stworzenia czegoś, 
co samo było w stanie zagrać rytm, nie myślano jeszcze 
o muzyce elektronicznej w ogóle. Tworzone na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych urządzenia takie jak 
Chamberlin Rythmate czy Wurlitzer SideMan nie były na-
wet programowalne. Grały albo walca, albo rumbę, albo 
czaczę i tyle. Pomysł był taki, żeby w koktajlbarach mu-
zycy grający muzykę tła mieli do akompaniamentu per-
kusistę, któremu nie trzeba płacić, czyli automat. Wraz 
z rozwojem elektroniki powstawały bardziej zaawanso-
wane technicznie urządzenia takie jak Roland CR-78 czy 
– w swoim czasie niedoceniany, a obecnie kultowy – Ro-
land TR-808. Ten ostatni oraz jego następcy zdefiniowali 
brzmienie współczesnej muzyki tanecznej. Każdy styl, 
każdy podgatunek czerpie z tego brzmienia. Dlaczego 
tak się stało? Te maszyny nie były przecież doskonałe. 
Ich dźwięk nie był wcale realistyczny, nie dało się też na 
nich odtworzyć rytmicznych niuansów gry żywego bęb-
niarza. Jednak z powodu tych ograniczeń powstały całe 
gatunki muzyczne, których słuchamy do dziś. Może to 
dlatego, że praca z sekwencerem inspiruje do tworzenia 
muzyki w inny, bardziej mechaniczny sposób? Fani tej 
metody grania wiedzą, co mam na myśli. Automat per-
kusyjny to przede wszystkim świetna zabawa, a praca  
z nim w szybki i łatwy sposób daje zadowalający efekt. 
Beat-maszyny nigdy w zasadzie nie przestały być po-
trzebne, tym bardziej powrót mody na analogowy sprzęt 
dobrze wpłynął na ten sektor rynku.

Firma Akai Professional, znana nam między innymi 
ze znakomitych samplerów MPC, a obecnie także kontro-
lerów MIDI, interfejsów audio czy odsłuchów, zaprezen-
towała niedawno dwa analogowe automaty perkusyjne: 
Rhythm Wolfa oraz Tom Cata. To niedrogie maszynki 
wyposażone w cyfrowy, 32-krokowy sekwencer grający 
pięcioma analogowymi głosami. W przypadku pierwsze-
go będzie to kick, snare, percussion, open & closed hi-hat 
oraz bass synth nawiązujący brzmieniem do TB-303,  
a w przypadku drugiego kolejno kick, snare, clap, open & 
closed hi-hat oraz strojone „disco toms” – stąd nazwa 
Tom Cat. Obie maszyny wyróżnia układ overdrive na koń-
cu toru audio, nazwany zależnie od modelu „HOWL” bądź 
„MAUL”. Jest to fajne rozwiązanie, szczególnie dla lubią-
cych bardziej brudne i zdegradowane brzmienie w stylu 
lo-fi. Rozwiązanie to pozwala w rzeczywistości pomnożyć 
spektrum brzmień obu maszyn. Podczas gry live może-
my „przybrudzić” sobie całe bębny, a przy ekstremalnym 
ustawieniu overdrive’u praktycznie „zniszczyć” brzmienie 

które głosy grają, które są wyciszone albo grają solo. Oczy-
wiście za pomocą padów można swobodnie grać, a poza 
tym służą do wyboru edytowanego na sekwencerze instru-
mentu oraz wyciszania i solowania ścieżek. Wszystkie inne 
funkcje takie jak podział rytmiczny, swing czy sprawy zwią-
zane z konfiguracją synchronizacji są obsługiwane kombi-
nacją klawisza Shift i odpowiedniego klawisza sekwencera 
– nic prostszego. Wcześniej wspomniałem, że sekwencer 
ma trzydzieści dwa kroki, mimo że na panelu widać jedynie 
16 przycisków. Działa to tak jak w TR-808: możemy ułożyć 
dwie szesnastokrokowe sekwencje A i B. Daje nam to trzy 
opcje odtwarzania, czyli A, B oraz AB. Dodatkowo mamy 
dwie opcje Fill, czyli przejścia. Dwie, bo przejście od sekwen-
cji A do B jest inne niż w drugą stronę. 

Układanie sekwencji odbywa się na dwa sposoby. 
Pierwszy z nich polega na wspomnianym uprzednio wy-
braniu instrumentu, którego sekwencję chcemy edyto-
wać, przez naciśnięcie odpowiadającego mu pada. Od 
tego momentu sekwencer za pomocą diod wyświetla po-
łożenie nut dla danego instrumentu i możemy edytować 
zarówno na sucho, jak i podczas biegu sekwencera. Drugi 
sposób polega na uruchomieniu nagrywania i ręcznym 
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do granic możliwości, co osobiście odbieram jako bardzo 
przyjemny efekt, a lekko przesterowany analogowy kick to 
muzyka dla moich uszu. 

Dwie sekwencje
Przy okazji weźmy pod uwagę fakt, że oba sprzęty można 
z powodzeniem wykorzystać do zbudowania bardzo przy-
zwoitej analogowej bazy sampli, a efekt overdrive nada 
każdej z próbek jeszcze kilka dodatkowych osobowości. 
Wracając do wyglądu: pierwsza rzecz rzucająca się w oczy 
to pady perkusyjne rodem z MPC, które dodatkowo są pod-
świetlane. Dzięki temu przekazują nam różne informacje: 

Automat perkusyjny w formie, którą znamy obecnie, to 
wynalazek będący poniekąd dziełem przypadku czy raczej 
nieprzewidzianej ewolucji pierwotnej idei. W czasach, kie-
dy były podejmowane pierwsze próby stworzenia czegoś, 
co samo było w stanie zagrać rytm, nie myślano jeszcze 
o muzyce elektronicznej w ogóle. Tworzone na przełomie 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych urządzenia takie jak 
Chamberlin Rythmate czy Wurlitzer SideMan nie były na-
wet programowalne. Grały albo walca, albo rumbę, albo 
czaczę i tyle. Pomysł był taki, żeby w koktajlbarach mu-
zycy grający muzykę tła mieli do akompaniamentu per-
kusistę, któremu nie trzeba płacić, czyli automat. Wraz 
z rozwojem elektroniki powstawały bardziej zaawanso-
wane technicznie urządzenia takie jak Roland CR-78 czy 
– w swoim czasie niedoceniany, a obecnie kultowy – Ro-
land TR-808. Ten ostatni oraz jego następcy zdefiniowali 
brzmienie współczesnej muzyki tanecznej. Każdy styl, 
każdy podgatunek czerpie z tego brzmienia. Dlaczego 
tak się stało? Te maszyny nie były przecież doskonałe. 
Ich dźwięk nie był wcale realistyczny, nie dało się też na 
nich odtworzyć rytmicznych niuansów gry żywego bęb-
niarza. Jednak z powodu tych ograniczeń powstały całe 
gatunki muzyczne, których słuchamy do dziś. Może to 
dlatego, że praca z sekwencerem inspiruje do tworzenia 
muzyki w inny, bardziej mechaniczny sposób? Fani tej 
metody grania wiedzą, co mam na myśli. Automat per-
kusyjny to przede wszystkim świetna zabawa, a praca  
z nim w szybki i łatwy sposób daje zadowalający efekt. 
Beat-maszyny nigdy w zasadzie nie przestały być po-
trzebne, tym bardziej powrót mody na analogowy sprzęt 
dobrze wpłynął na ten sektor rynku.

Firma Akai Professional, znana nam między innymi 
ze znakomitych samplerów MPC, a obecnie także kontro-
lerów MIDI, interfejsów audio czy odsłuchów, zaprezen-
towała niedawno dwa analogowe automaty perkusyjne: 
Rhythm Wolfa oraz Tom Cata. To niedrogie maszynki 
wyposażone w cyfrowy, 32-krokowy sekwencer grający 
pięcioma analogowymi głosami. W przypadku pierwsze-
go będzie to kick, snare, percussion, open & closed hi-hat 
oraz bass synth nawiązujący brzmieniem do TB-303,  
a w przypadku drugiego kolejno kick, snare, clap, open & 
closed hi-hat oraz strojone „disco toms” – stąd nazwa 
Tom Cat. Obie maszyny wyróżnia układ overdrive na koń-
cu toru audio, nazwany zależnie od modelu „HOWL” bądź 
„MAUL”. Jest to fajne rozwiązanie, szczególnie dla lubią-
cych bardziej brudne i zdegradowane brzmienie w stylu 
lo-fi. Rozwiązanie to pozwala w rzeczywistości pomnożyć 
spektrum brzmień obu maszyn. Podczas gry live może-
my „przybrudzić” sobie całe bębny, a przy ekstremalnym 
ustawieniu overdrive’u praktycznie „zniszczyć” brzmienie 

które głosy grają, które są wyciszone albo grają solo. Oczy-
wiście za pomocą padów można swobodnie grać, a poza 
tym służą do wyboru edytowanego na sekwencerze instru-
mentu oraz wyciszania i solowania ścieżek. Wszystkie inne 
funkcje takie jak podział rytmiczny, swing czy sprawy zwią-
zane z konfiguracją synchronizacji są obsługiwane kombi-
nacją klawisza Shift i odpowiedniego klawisza sekwencera 
– nic prostszego. Wcześniej wspomniałem, że sekwencer 
ma trzydzieści dwa kroki, mimo że na panelu widać jedynie 
16 przycisków. Działa to tak jak w TR-808: możemy ułożyć 
dwie szesnastokrokowe sekwencje A i B. Daje nam to trzy 
opcje odtwarzania, czyli A, B oraz AB. Dodatkowo mamy 
dwie opcje Fill, czyli przejścia. Dwie, bo przejście od sekwen-
cji A do B jest inne niż w drugą stronę. 

Układanie sekwencji odbywa się na dwa sposoby. 
Pierwszy z nich polega na wspomnianym uprzednio wy-
braniu instrumentu, którego sekwencję chcemy edyto-
wać, przez naciśnięcie odpowiadającego mu pada. Od 
tego momentu sekwencer za pomocą diod wyświetla po-
łożenie nut dla danego instrumentu i możemy edytować 
zarówno na sucho, jak i podczas biegu sekwencera. Drugi 
sposób polega na uruchomieniu nagrywania i ręcznym 
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wybiciu pożądanego rytmu, który zostanie skwantyzowa-
ny i zapętlony w obrębie sekwencji. Programowanie syn-
tezatora basowego w Rhythm Wolfie czy disco tomów 
w Tom Cacie też nie jest skomplikowane. Wystarczy po 
ustaleniu samego rytmu przytrzymać krok, który chce-
my edytować. Następnie za pomocą pokrętła wybieramy 
wysokość dźwięku i pojawia się ona na wyświetlaczu. 
Właśnie ta łatwość obsługi i programowania zrobiła na 
mnie duże wrażenie. Właściwie po wyjęciu z pudełka bez 
czytania instrukcji można zacząć grać. Dla hardware’u jest 
to bardzo pozytywna cecha, bo poza tym, że w szybki spo-
sób możemy się nim posługiwać w studiu bez tworzenia 
bariery między pomysłem a wykonaniem, bardzo ułatwia 
to wykorzystanie sprzętu na scenie, gdzie mamy znacz-
nie mniej czasu na myślenie i miejsca na błędy. Do zalet 
należy obsługa każdego parametru odpowiedzialnego za 
brzmienie poszczególnych głosów innym pokrętłem, co 
wynika z analogowości sprzętu. 

Będąc przy pokrętłach, warto zwrócić uwagę na ogólną 
jakość wykonania obu instrumentów. Spędziłem z nimi 
sporo czasu, woziłem je w różne miejsca, na jam session 
w domu, na prezentację w sklepie muzycznym, na inne 
wystawy, gdzie sprzęt był zdany na łaskę testujących go 
osób. Mogę śmiało przyznać, że jest zbudowany solidnie. 
I to na tyle, że nie bałbym się upuścić go na podłogę czy 
postawić na nim coś ciężkiego. To duża zaleta, bo wiemy, 
że w warunkach koncertowych dzieją się różne nieprzewi-
dywalne rzeczy i tam, gdzie nie zabierzemy ze sobą popu-
larnych ostatnimi czasy analogowych maszynek wielkości 
pudełka na drugie śniadanie, tam bez obaw poradzą sobie 
Rhythm Wolf i Tom Cat.

Stworzone do improwizacji
Jeśli chcemy grać z naszych nowych zabawek live, musi-
my jakoś je ze sobą synchronizować. Oba instrumenty  

wyposażone są w gniazda MIDI IN 
oraz OUT/THRU, jak i wejście oraz wyjście 

napięciowego sygnału GATE służącego do syn-
chronizacji z innymi analogowymi instrumentami bądź 
sekwencerami. Na filmach demo, które możecie zobaczyć 
w cyfrowym wydaniu AudioPlay, widać oba rozwiązania 
w akcji. W przypadku Tom Cata MIDI clock wysyłam so-
bie z komputera, a przez gniazdo OUT/THRU podaję go 
dalej do Mooga Mother-32, a więc jest to dosyć standar-
dowe rozwiązanie. Pomyślałem, że ciekawiej będzie, jeśli  
w demo drugiej maszyny użyję dla odmiany wejścia gate, 
do którego sygnał podaję z Mooga. Zwróćcie uwagę, że gdy 
w drugiej połowie filmu syntezator zaczyna grać podwo-
jone nuty, Rhythm Wolf zagęszcza tempo dwukrotnie. 
Muszę przyznać, że więcej czasu tego dnia spędziłem na 
improwizacji niż na nagrywaniu samego filmiku, bo gra na 
takim prostym zestawie to czysta przyjemność.

Na koniec chciałbym napisać o jeszcze jednej, moim 
zdaniem kluczowej kwestii: ani Tom Cat, ani Rhythm Wolf 
nie próbują na siłę naśladować klasyków. Zacząłem ten 
artykuł od wspomnienia historii. TR-y z zerem w środku 
stały się legendami, bo brzmiały inaczej, a brzmienie to 
zainspirowało pokolenie artystów. Od pojawienia się na 
świecie słynnego 808 minęło 36 lat. Zdążyło się urodzić 
nowe pokolenie twórców, które potrzebuje instrumentów 
niedrogich, łatwych w obsłudze, a przy tym niezawod-
nych. Można śmiało powiedzieć, że automaty perkusyjne 
Akai spełnią tę rolę. Natomiast w rękach doświadczonych 
artystów każdy nawet najprostszy sprzęt zrobi robotę. 
Przykładem niech będzie Kraftwerk i użyty w utworze 
„Pocket Calculator” instrument o nazwie „Stylophone”, 
czy Jeff Mills rozkręcający niebotycznych rozmiarów im-
prezę na automacie TR-909. Polecam sprawdzić to na 
YouTube, a ja tymczasem idę sobie pograć na Wilku.

Mikołaj Dygasiewicz

Akai Rhythm Wolf
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D
Pierwsze słyszę

Podczas koncertu czy próby dobrze się słyszeć. 
myMix sprawia, że zawsze będziemy dla siebie 
najgłośniejszym źródłem dźwięku,  
niezależnie od tego, czy gramy,  
czy śpiewamy

Do jak najlepszego występu zarówno na scenie, jak  
i w studiu muzycy potrzebują odsłuchu o proporcjach 
sygnałów niezależnych od tego, co dzieje się na wyj-
ściach głównych stołu. Przyczyna jest prozaiczna: 
każdy woli słyszeć w monitorze swój głos czy instru-
ment głośniej od pozostałych źródeł dźwięku. W tej 
sytuacji do właściwego ustawienia auxów monitoro-
wych nieoceniony okazuje się realizator pilnie wsłu-
chujący się we wszystkie sugestie typu „głośniej klik”, 
„ciszej bas”, „więcej gitar” itp. Alternatywą dla cierpli-
wego realizatora mogą okazać się urządzenia oddają-
ce władanie nad miksem w ręce samych muzyków... 
I właśnie jednemu z takich urządzeń przyjrzymy się 
dzisiaj bliżej.

Obserwując rynek urządzeń pozwalających na kre-
owanie osobistego miksu monitorowego, nie sposób 
nie odnieść wrażenia, że giganci branży pro audio trak-
tują akurat ten segment rynku po macoszemu. Z jed-
nej strony wąska oferta urządzeń noszących znamiona 
profesjonalnych i kompleksowych rozwiązań, dodatko-
wo charakteryzujących się złożonością konfiguracyjną,  
z drugiej zaś produkty, którym bliżej do kategorii wysu-
blimowanych wzmacniaczy słuchawkowych niż utylitar-
nych mikserów odsłuchu osobistego. Ewidentną niszę 
na rynku postanowiła zagospodarować amerykańska 
firma myMix.

Próba zespołu bez… zespołu
Sercem łatwego w obsłudze systemu sieciowego do 
miksowania i nagrywania dźwięku jest widoczny na 
zdjęciu (schemat Mix Pack 4) personalny mikser odsłu-
chu osobistego myMix. Z pewnością jego modułowy 
charakter docenią firmy nagłośnieniowe, studia na-
graniowe, jak również najważniejsi w całej układance  
muzycy występujący na scenie. Ekspandery z wejścia-
mi dla sygnałów cyfrowych i analogowych pozwalają 

zwiększyć liczbę kanałów audio w systemie np. o wy-
syłki AUX miksera sprzed tłumika. Poprzez sam moduł 
myMix artyści zyskują dostęp do wszystkich kanałów 
audio znajdujących się w sieci i mogą z nich tworzyć 
własne stereofoniczne miksy słuchawkowe, do odsłu-
chów dousznych lub monitorów aktywnych. Co więcej, 
sygnały z wybranych kanałów można nagrywać w try-
bie wielościeżkowym. Pliki zapisywane na opcjonal-
nych kartach SD mogą być następnie wykorzystywane 
w dowolnym oprogramowaniu DAW lub odtwarzane  
i remiksowane w samym urządzeniu. Z kolei tryb Play 
Along Mode najbardziej docenią sami zainteresowani, 
gdyż pozwala raz na zawsze rozwiązać problem rotacji 
muzyków i braku czasu na próby. Sygnał z dwóch po-
kładowych wejść myMix możemy zmiksować z nagra-
nymi ścieżkami. To rozwiązanie pozwoli nam zamienić 
ćwiczenia w domu w prawdziwą próbę zespołu. OK, 
zwolnijmy nieco tempo i spróbujmy zbadać dokładnie 
system myMix wraz z jego wszystkimi elementami 
składowymi. 

 Nieskazitelny dźwięk w jakości 24 bitów i 48 kHz w całym systemie,

 Miksy stereo z wykorzystaniem od 16 do 500 kanałów audio, 

 Intuicyjny interfejs użytkownika z czytelnymi nazwami kanałów, 

 Kontrola parametrów Volume, Tone, Effect Send, Pan, Solo i Mute na każdym kanale,

 7 zintegrowanych efektów stereo umożliwiających tworzenie dźwiękowego obrazu 3D,

 Funkcja Autosave dla wszystkich zmian dokonywanych w miksie, dostępne 20 profili,

 2 wejścia do sieci lokalnej (mikrofonowe/liniowe) z zasilaniem Phantom,

 Nagrywanie wielościeżkowe (16+2) na kartach SD (pliki WAV 24-bitowe),

 Autozapis nawet dla 20 profili, 

 4-pasmowy, w pełni parametryczny master korektor, 

 Funkcja wysyłania miksu do sieci, 

      do innych urządzeń lub submiksów, 

 Wyjścia symetryczne 

      liniowe i słuchawkowe,

 Uchwyt do statywu 

      mikrofonowego 

      i zasilacz 

      w komplecie.

 myMix – Mikser odsłuchu osobistego

 16-kanałowy ekspander, moduł rozszerzeniowy z wejściami dla sygnałów liniowych. 

      Zwiększa liczbę kanałów systemu myMix o 16. 

 Złącza DB25 dla sygnałów na poziomie liniowym (gniazda typu „Tascam”),

 Zapis konfiguracji wejściowej z trybem kanału, nazwami i poziomami wzmocnienia 

      na wejściu,

 Możliwość blokady przez port CONFIG,

 Duże, podwójne wskaźniki LED informujące o obecności sygnałów 

      i przekroczeniu poziomu,

W zestawie zasilacz (taki sam jak dla myMix). Wymiary rackowe 1U. W systemie można 

stosować wiele egzemplarzy IEX-16L aż do maksymalnej liczby 500 kanałów (z użyciem 

przełącznika sieciowego). Wejścia cyfrowe dostępne są w modelu IEX-16L-A.

  IEX-16L
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przejdź na odbiór

Dźwięk w sieci
Rozwiązanie myMix to sieciowy system audio, wykorzystujący sprawdzone 
urządzenia sieciowe 100 Mbps i standardowe kable CAT5 (np.: kable HOSA serii 
CAT-505/510BK), które dystrybuują sygnał w sieci. Modułu można używać nie-
zależnie lub podłączyć do przełącznika Ethernet (switcha) i używać w ramach 
systemu złożonego nawet z 250 urządzeń. Odsłuch osobisty myMix możemy 
zintegrować z dowolną analogową lub cyfrową konsolą i tym samym przetwa-
rzać nawet do 500 kanałów audio. Kanały do miksu można wybrać z sygnałów 
z ekspanderów wejściowych IEX-16L/-A (analogowe lub cyfrowe, w tym MADI  
i DANTE), z pokładowych wejść miksera myMix (mikrofonowe XLR lub linio-
we 1/4” TRS), wejść innych mikserów myMix albo ścieżek z karty SD w trybie 
Playback. Każdy sygnał otrzymuje własną nazwę na wejściu, która służy do 
identyfikacji, jest wyświetlana i dostępna we wszystkich jednostkach my-
Mix. W każdym przypadku lokalne wejścia myMix służą jako wejścia do sieci, 
więc każdy sygnał podłączony do myMix jest także dostępny w sieci dla in-
nych użytkowników. Wszystkie kanały są opisane czytelnymi nazwami (np.: 
Patryk vocal, Janek gitara) na wejściu (myMix lub IEX-16/A) i pokazują się au-
tomatycznie u wszystkich użytkowników sieci myMix. Czytelne opisy wszyst-
kich kanałów ułatwiają dokonywanie zmian, które zajmują dosłownie kilka 
sekund. W każdym mikserze myMix możemy indywidualnie wybrać ścieżki. 
Będą automatycznie zapisywane podobnie jak cały miks w jednym z 20 do-
stępnych profili. Tworzenie miksu w takich warunkach jest banalnie proste  
i polega na odnalezieniu nazwy, a następnie regulacji dla wybranego kanału  

parametrów głośności, barwy, panoramy i stereofonicz-
nych efektów. Możemy wybrać 16 z 500 kanałów dostęp-
nych w sieci. Sygnał miksu można podać na słuchawki, do 
monitorów aktywnych albo do nadajnika bezprzewodowe-
go dla odsłuchów dousznych. Miks stereo można też prze-
kierować z powrotem do sieci dla innych użytkowników lub 
użyć jako submiksu w myMix. Dodatkowo, każdy kanał 
można niezależnie wyciszyć lub włączyć solo. Dostępny 
jest też główny przycisk Mute do jednoczesnego wycisza-
nia wszystkich kanałów. Każda zmiana, jakiej dokonuje-
my, jest wiążąca tylko dla nas. Nie wpływa na ustawienia  
u innych użytkowników w sieci.

Nagrywanie dla wybranych (kanałów)
Kiedy odkryjemy już wszystkie zalety i możliwości two-
rzenia własnych miksów, będziemy chcieli usłyszeć,  
o ile lepiej brzmi dzięki temu cały zespół. MyMix to naj-
lepsze urządzenie do rejestracji pomysłów na próbach, ar-
chiwizowania koncertów w lokalnych klubach, a nawet do 
nagrania kolejnego albumu. Na opcjonalnych kartach SD 
(równie microSD i SDHC) można nagrać do 18 ścieżek au-
dio (16 plus miks stereo) w formacie WAV 24 bity/48 kHz 
z sygnaturą czasową. W momencie, gdy naciśniemy przy-
cisk REC, utworzymy nowy folder dla sesji, a każdy sygnał 
zostanie nagrany na osobnej ścieżce bezpośrednio z przed-
wzmacniacza, bez przetwarzania. Dodatkowo nagrywana 
jest też ścieżka stereofoniczna umożliwiająca szybkie po-
równanie. Po ponownym naciśnięciu przycisku REC sesja 
zostanie zakończona. W tym momencie możemy zmienić 
nazwę sesji lub pozostawić domyślną i przejść dalej. Z karty 
SD bez problemu przeniesiemy pliki do ulubionego progra-
mu, aby zrobić dogrywki, miks i mastering materiału. Tak 
przygotowany materiał możemy umieścić na naszej stro-
nie lub profilu społecznościowym, aby nasi fani na bieżąco 
wiedzieli, co aktualnie tworzymy. 

Odrobina głębi
Wszyscy wiemy jak frustrujące może być korzystanie 
z monitorów dousznych. Z myMix korzystanie z takich 
odsłuchów staje się przyjemnością. Miks dla monitorów 
dousznych powinien zawierać wszystko to, co chcemy 
akurat usłyszeć. Bliskie omikrofonowanie tłumi wraże-
nie przestrzeni, przez co wszystkie instrumenty i głosy 
grają w jednym punkcie. Wszyscy to znamy. Odsłuch 
jest wtedy utrudniony, nieprzyjemny i męczący. To także 
główny powód poprawiania miksu przy każdym kolej-
nym utworze. 

W myMix jest na to rada: funkcja panoramowania 
umożliwia samodzielne usytuowanie sygnałów źró-
dłowych od kanału prawego do lewego, tak jak ma to 
miejsce w rzeczywistości. Za pomocą efektów możemy 
dodać odrobinę przestrzeni (room) bądź pogłosu (reverb) 
do poszczególnych ścieżek, dzięki czemu ślady zabrzmią 
odpowiednio głęboko i wyraźnie. Trójwymiarowa scena 
dźwiękowa 3D ułatwia odsłuch, wymaga niewielkich 
zabiegów, a przede wszystkim pomaga nam zachować 
kreatywne nastawienie. >>

 Do wysyłki miksów z systemu myMix (przekazuje sygnał do bezprzewodowych 

      nadajników systemów dousznych) lub do wewnętrznych submiksów, 

 Wysoka jakość i niska latencja przy dystrybucji sygnałów Audio Over IP 

      przewodami CAT5,

 Dwa symetryczne wyjścia liniowe (XLR),

 Konfiguracja przez przeglądarkę sieciową myMix Control,

 Metalowa obudowa z opcją montażu w racku, 

 Opcjonalny zestaw do montażu w racku 19”  – można umieścić 3 sztuki 

      RX-2 w otworze 1U,

 Pełna kompatybilność ze wszystkimi urządzeniami myMix.

  RX-2 Mikser rackowy do odsłuchu osobistego

 Dostęp z dowolnego urządzenia 

     z przeglądarką sieciową 

      (komputer, tablet, smartfon),

 Zapisywanie zmian. Umożliwia 

       zachowanie i wczytywanie 

       całych projektów  z danymi 

       ze wszystkich  urządzeń,

 Pozwala zdalnie edytować 

       lub kopiować miksy,

 Połączenie za pomocą wewnętrznego 

      modułu Wi-Fi lub przez LAN,

 Wbudowana pamięć na setki projektów.

  myMix Control

źr
ód

ło
: m

yM
ix

 (7
)



maj–czerwiec 2016 49 audioplay

przejdź na odbiór
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jest wtedy utrudniony, nieprzyjemny i męczący. To także 
główny powód poprawiania miksu przy każdym kolej-
nym utworze. 

W myMix jest na to rada: funkcja panoramowania 
umożliwia samodzielne usytuowanie sygnałów źró-
dłowych od kanału prawego do lewego, tak jak ma to 
miejsce w rzeczywistości. Za pomocą efektów możemy 
dodać odrobinę przestrzeni (room) bądź pogłosu (reverb) 
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dźwiękowa 3D ułatwia odsłuch, wymaga niewielkich 
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>> Dla większych – rack
Przejdźmy teraz do narzędzi przeznaczonych dla realiza-
torów obsługujących większe systemy myMix. Są w dużej 
mierze zarezerwowane do konfiguracji systemów wyma-
gających specjalnych ustawień i blokady funkcji. Pierw-
szym z nich jest montowany w racku, zdalnie sterowany 
mikser sieciowy RX-2. Mikser oferuje takie same możli-
wości miksowania, co standardowy model myMix. RX-2 
idealnie sprawdzi się przy przesyłaniu do innej lokalizacji 
w sieci miksu stworzonego w myMix. Zilustrujmy sobie 
to prostym przykładem. Będąc na scenie, tworzymy miks 
stereo i wysyłamy go do sieci. RX-2 przejmuje sygnał mik-
su i dodaje specjalne kanały, takie jak talkback i intercom 
z innych źródeł. Na końcu sygnał wyjściowy trafia do bez-
przewodowego nadajnika obsługującego nasze odsłuchy 
douszne lub do wewnętrznych submiksów. 

Uzupełnieniem systemu jest oprogramowanie my-
Mix CONTROL. Aplikacja to panel sterowania dostępny  
w przeglądarce sieciowej umieszczonej w komputerze 
myMix PLUG. Do programu można dostać się z dowol-
nego urządzenia obsługującego przeglądarkę sieciową 
przez łącze LAN albo Wi-Fi. Z kolei moduł myMix Plug 
zawiera serwer sieciowy, przekazujący dane między 

komputerem czy tabletem i urządzeniami myMix. Wy-
posażony jest w pamięć lokalną do zapisu kompletnych 
projektów i innych danych. 

Potęga systemu
Bez różnicy czy jesteśmy muzykami chcącymi dobrze sły-
szeć się na scenie, sound designerami czy realizatorami 
dźwięku: myMix spełni wszystkie nasze oczekiwania! Czy 
jest to mały system złożony z czterech mikserów i ośmiu 
kanałów audio dla zespołu, czy ogromny system z ponad 
30 mikserami i 120 kanałami audio – system wciąż składa 
się z tych samych elementów o takich samych funkcjach 
i wykorzystuje łatwy w obsłudze interfejs użytkownika. 
Na koniec jeszcze zilustrujmy sobie potęgę drzemiącą  

w systemie myMix trzema przykładami. Przykładowe zestawy będą zawierały 
wszystko, aby nagrywać wielościeżkowo i zapewnić indywidualne miksy ste-
reofoniczne czterem, pięciu i ośmiu muzykom. 

Mix Pack 4
Cztery moduły myMix mają razem osiem wejść mikrofonowych (dostęp-

ne zasilanie Phantom) i liniowych źródeł sygnału. Wszystkie urządzenia 
podłączone są przewodami CAT5 do przełącznika POE (Power over Ether-
net). Jeżeli chcemy współdzielić sygnały wejściowe z konsoletą, możemy 
rozdzielić sygnał z DI-boxów na źródła liniowe i używając kabla Y (lub spli-
tera mikrofonowego) na sygnał z mikrofonów. Gdy na scenie są więcej niż 
cztery osoby, stosujemy 4-kanałowy wzmacniacz słuchawkowy do rozdzie-
lenia miksu (np. dla wokalistów). Przełącznik POE dostarcza zasilanie do  
8 urządzeń myMix, więc możemy podłączyć dodatkowo 4 moduły myMix albo 
3 moduły myMix i ekspander wejściowy IEX-16, które zapewnią większą liczbę 

 16-kanałowy ekspander, moduł rozszerzający w wejściami dla 

      sygnałów cyfrowych i analogowych. Zwiększa liczba kanałów 

      systemu myMix o 16,

 Złącza DB25 dla sygnałów na poziomie liniowym (2x8),

 Cyfrowe wejścia w formacie ADAT (Toslink, 2x8),

 Podłączenia w grupach po 8 kanałów, 

 Zapis konfiguracji wejściowej, z trybem kanału, nazwami 

      i poziomami wzmocnienia na wejściu,

 Możliwość blokady przez port CONFIG,

 Duże, podwójne wskaźniki LED informujące o obecności sygnału 

      i przekroczeniu poziomów.

W zestawie zasilacz (taki sam jak dla myMix). Wymiary rackowe 1U. 

W systemie można stosować wiele egzemplarzy IEX-16L-A 

aż do maksymalnej liczby 500 kanałów z użyciem przełącznika 

sieciowego). Jeżeli chcemy podłączyć sygnały z sieci DANTE 

lub MADI, sprawdźmy opcje dla tych interfejsów.

  IEX-16L-A

Mix Pack 5 dla 4 wokalistów i 5-7 muzyków.

przełącznik POWER8

wzmacniacz słuchawkowy
wzmacniacz

16 sygnałów z konsoli 
(analogowych/cyfrowych)

STAGEBOX

Legenda: 
                    sygnał audio
                    wejście audio myMix
                    wyjście audio myMix
                    szybki Ethernet (100 MB/s)
                    Ethernet GB
źródło: myMix

Aux: submiks perkusji

przełącznik 
POWER8

4-kanałowy wzmacniacz 
słuchawkowy

STAGEBOX

Mix Pack 4. Zestaw dla 7 muzyków z czterema myMix używającymi 8 lokalnych wejść.

Legenda: 
                    sygnał audio
                    wejście audio myMix
                    wyjście audio myMix
                    szybki Ethernet (100 MB/s)
                    Ethernet GB
źródło: myMix
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kanałów i więcej miksów indywidualnych. Jeżeli kiedyś ten system przestanie 
wystarczać, wszystko, czego potrzebujemy, to większy przełącznik (switch)  
z większą liczbą portów. 
 4 moduły myMix, 1 przełącznik/switch POE z 8 portami, 
 8 wejść audio (4x2),
 4x nagrywanie i odtwarzanie w trybie wielościeżkowym,
 W komplecie uchwyty do statywów mikrofonowych i zasilacze,
 Łatwa rozbudowa systemu – wystarczy dodać więcej sztuk myMix.
Mix Pack 5
Do wykorzystania jest 10 wejść w modułach myMix oraz 16 wejść w module 

rozszerzającym IEX-16L. Razem daje to 26 kanałów audio do wyboru. Wszyst-
kie urządzenia podłączone są przewodami CAT5 do przełącznika Power8. 
Podłącz sygnały wejściowe audio do IEX-16L lub do myMix i możesz zaczynać. 
 5 modułów myMix, 1 ekspander wejściowy IEX-16L, 
      1 przełącznik Power8,
 26 wejść audio (16+5x2),
 5x nagrywanie i odtwarzanie w trybie wielośladowym, 
 W komplecie uchwyty do statywów mikrofonowych i zasilacze, 
 Dostępny także w wersji Mix Pack 5A z modułem 
     IEX-16L-A wyposażonym w wejścia cyfrowe w formacie ADAT.
Dysponując przełącznikiem Power8, możesz łatwo rozbudować system, 

dodając trzy moduły myMix lub myMix Control oraz drugi ekspander wej-
ściowy IEX-16. Port GB uplink w Power8 umożliwia podłączenie do drugiego 
przełącznika – wszystko w technologii plug-and-play.

Mix Pack 8
Do dyspozycji jest 16 wejść w modułach myMix oraz 16 wejść w modu-

le rozszerzającym IEX-16L-A. Razem daje to 32 kanały audio do wyboru. 
Wszystkie urządzenia są podłączone przewodami CAT5 do przełącznika 
Power8. Podłączamy swoje sygnały wejściowe audio (analogowe bądź cy-
frowe) do IEX-16L-A lub do myMix i gotowe. 
 8 modułów myMix, 1 ekspander wejściowy IEX-16L-A, 1 przełącznik Power8,
 32 wejścia audio (16+8x2),
 8x nagrywanie i odtwarzanie w trybie wielościeżkowym, 
 W komplecie uchwyty do statywów mikrofonowych i zasilacze,
Dysponując switchem Power8, możemy łatwo rozbudować system, doda-

jąc jeden port dla myMix Control lub dodatkowy ekspander wejściowy IEX-16. 
Port GB uplink umożliwia połączenie z innymi switchami (np. Power8, Power12 
lub Multi8) – wszystko w technologii plug-and-play.  

Patryk Korzonkowski

Mix Pack 8

przełącznik POWER8

STAGEBOX

16 sygnałów z konsoli 
(analogowych lub cyfrowych) MULTI 8 Switch

konsola mikserska
opcjonalny interfejs myMix Plug 
i komputer do myMix CONTROL

Legenda: 
                    sygnał audio
                    wejście audio myMix
                    wyjście audio myMix
                    szybki Ethernet (100 MB/s)
                    Ethernet GB
źródło: myMix

Pobierz 
bezpłatnie 
najnowsze 
e-wydanie 
audioplay

AudioPlay na twoim smartfonie i tablecie z systememAndroid i iOS.
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Monitory dalekiego zasięgu
Zaprezentowana na tegorocznych targach NAMM nowa linia nagłośnienia ULT  
(Ultra Long Throw) rzuca wyzwanie głośnikowej tradycji, stanowiąc idealne  
rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnego, niezawodnego  
i prostego w obsłudze systemu  
nagłośnieniowego

Nowa rodzina składa się z dwóch aktywnych kolumn 
szerokopasmowych ULT12 i ULT15 oraz aktywnego sub-
woofera ULT18. Nad projektem czuwał specjalny oddział 
PreSonusa WorxAudio. Firma mająca swoją siedzibę  
w Greensboro w Północnej Karolinie od ponad 30 lat zaj-
muje się rozwojem i dostawą profesjonalnych scenicznych 
zestawów głośnikowych. Znajdujące się w jej ofercie ze-
stawy typu line array i point source, ale również monitory 
sceniczne, zestawy dwudrożne i głośniki sufitowe spo-
tkamy w prestiżowych obiektach na całym świecie. Bez 
dwóch zadań fuzja obu firm była obliczona na oferowanie 
konstrukcji głośnikowych o dużej efektywności i niewiel-
kich rozmiarach. Czy cel udało się ostatecznie zrealizować? 
Sprawdźmy na przykładzie rzeczonych paczek ULT. 

Konstrukcja kolumn
PreSonus ULT12 i ULT15 to aktywne monitory głośniko-
we, które wyposażono w opatentowany przetwornik tu-
bowy PreSonus Pivot X110, specjalny 12-calowy (ULT12) 
lub 15-calowy (ULT15) przetwornik niskotonowy i po-
dwójny wzmacniacz w klasie D o dużej mocy. Konstruk-
cje zamknięto w lekkiej obudowie o właściwościach aku-
stycznych, jakie daje tylko drewno, dzięki czemu czytel-
nie przetwarzają głos i zapewniają naturalne brzmienie 
odtwarzanej muzyki. Woofery napędzane są 500-wa-
towym wzmacniaczem mocy w klasie D, natomiast 
1,75-calowy przetwornik tubowy Pivot X110 otrzymuje 
150 W (moc szczytowa to odpowiednio 1000 W i 300 W). 

Panel przyłączy obejmuje dwa gniazda kombino-
wane XLR i 1/4” TRS, w tym mikrofonowe z cenionym 
przedwzmacniaczem XMAX. Dodatkowo wejścia mają 
niezależną regulację poziomu, co umożliwia zsumowa-
nie dwóch źródeł sygnału do symetrycznego wyjścia 
XLR w setupie złożonym z kilku zestawów. Elastyczność 
połączeń zwiększa niezależne, bezpośrednie wyjście dla 
sygnału z wejścia liniowego.

Bas, który słychać i czuć
Subwoofer ULT18 został zaprojektowany jako uzupeł-
nienie dowolnego pełnopasmowego monitora PA oraz 
partner dla ULT12 i ULT15. Dostarcza potężne brzmienie, o 
czym świadczy 2000 W mocy (moc szczytowa) dostarcza-
nej przez wzmacniacz w klasie D. Promieniująca bezpo-
średnio do przodu obudowa z otworem rezonansowym 
sprawia, że sub imponuje detalicznym brzmieniem basu. 
Specjalny, wykonany z kevlaru 18-calowy przetwornik ni-
skich częstotliwości z 4-calową cewką charakteryzuje się 
7-milimetrowym wychyleniem, dzięki czemu wypycha 
więcej powietrza i gwarantuje jeszcze lepsze uderzenie.  
W przeciwieństwie do podobnych konstrukcji tej klasy 
ULT18 ma regulowany filtr dolnoprzepustowy umożli-
wiający precyzyjne ustawienie zwrotnicy między sub-
wooferem a naszym systemem pełnopasmowym. Dwa 

PreSonus ULT

Charakterystyka dyspersji 110˚x50˚ to cecha, dzięki której monitory ULT12 i ULT15 

idealnie sprawdzają się w mobilnych zestawach FOH. Szerokie rozpraszanie 

w poziomie zapewnia równomierne pokrycie dźwiękiem całej sali. 

Pionowa dyspersja 50˚ zapewnia skupiony i wyjątkowo daleki zasięg. W rezultacie 

uzyskujemy optymalne brzmienie, równomiernie wypełniające całą salę.

 Typowe monitory FOH

PreSonus ULT12

Po odwróceniu ULT12/15 do pozycji monitora podłogowego pozioma charakterystyka 

dyspersji zawęży się do kąta 50˚. W ten sposób energia z monitora podłogowego zostanie 

skoncentrowana na stosunkowo małym, ograniczonym po bokach obszarze. Dzięki temu 

muzycy mogą usłyszeć swój miks w odsłuchu na wybranym odcinku sceny. Jednocześnie 

dyspersja pionowa o kącie 110˚umożliwia muzykom swobodne poruszanie się do przodu  

i do tyłu w obrębie tego obszaru sceny bez utraty czytelności.

 Monitory podłogowe
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presety DSP pozwalają podbić wydajność w dolnym paśmie lub wybrać bar-
dziej naturalną reakcję. Całość uzupełnia funkcja odwrócenia polaryzacji  
i tryb Mono ułatwiający okablowanie wielu subwooferów w systemie stereo. 

Podobnie jak w monitorach pełnopasmowych obudowę ULT18 wykonano 
z brzozy bałtyckiej. Ma ona naturalny rezonans w górnym i dolnym paśmie, 
dlatego jest poszukiwana przez producentów głośników. Nie zapomniano  
o uchwytach podwieszenia M10, gniazdach na kółka i specjalnych zagłębie-

niach umożliwiających ustawianie subów jeden na dru-
gim. Z kolei dwa wejścia combo XLR oraz liniowe 1/4” TRS 
z regulacją poziomów i filtrami posłużą nam do podłą-
czenia pełnopasmowych systemów lub połączenia kilku 
subwooferów w większy system. Drobna rzecz, a cieszy – 
podobnie jak w kolumnach, możemy wyłączyć diodę na 
przednim panelu, by zwiększyć dyskrecję systemu. >>

PreSonus ULT12

Konfiguracja: zestaw 2-drożny z podwójnym 
wzmacniaczem,
Pasmo przenoszenia (-3 dB): 55 Hz–18 kHz,
Nominalne pokrycie (-6 dB): 110°x50°,
Maksymalny poziom szczytowy SPL: 135 dB,
Częstotliwość zwrotnicy: 1,6 kHz.

Przetwornik niskotonowy: 1x 12” ferrytowy, 
Średnica cewki: 2,5”,
Przetwornik wysokotonowy: 
1,75” tubowy (compression driver).
 
Typ: klasa D,
Całkowita moc wyjściowa: 
1300 W szczytowa (650 W RMS),
Moc dla przetwornika basowego: 
1000 W szczytowa (500 W RMS),
Moc dla przetwornika wysokich tonów: 
300 W szczytowa (150 W RMS),
Chłodzenie: 
Swobodny przepływ powietrza,
Mierzony poziom THD: 
<0,05% (20 Hz–20 kHz),
Zakres dynamiki: 119 dB (A-ważone),
Pasmo: 20 Hz–20 kHz.

Kanały wejściowe: 1 mikrofon/linia, 1 linia,
Rodzaj wejść: 2 gniazda combo,
Impedancja wejścia mikrofonowego: 1 kΩ,
Impedancja wejścia liniowego: 10 kΩ,
Maksymalny poziom wejściowy: +22 dBu,
Złącza wyjściowe: 
2 XLR (M; Mix out, Direct out),
Regulacja: poziom Mic/Line, poziom Line, 
przełącznik presetów, wł./wył. filtra HPF, 
wł./wył. przedniej diody LED,
Wskaźniki: DSP Preset, HPF Off, LED Off, 
Signal, Clip, Thermal.

Presety: FOH, MON, DJ.
Polaryzacja: brak
Filtr górnoprzepustowy HPF: 
100 Hz, 4 rzędu Linkwitz-Riley,
Głębia bitowa: 24 bity,
Próbkowanie: 96 kHz.

Materiał: 15-mm brzoza bałtycka,
Wykończenie: poliuretanowe Chemline™, 
Grill: proszkowana stal, 
Wymiary (WxGxS; mm): 641x356x353,
Waga: 23,6 kg,
Uchwyty: 2 (na górze i z boku),
Kąt nachylenia: 30°.

Zabezpieczenia wzmacniacza: przepięciowe, 
przed prądem stałym, przed zmianami 
napięcia, na przegrzanie, przeciw wysokim 
częstotliwościom,
Zabezpieczenia przetwornika: limiter.

Wejście zasilania (AC): 
100–230V~, 50–60 Hz,
Pobór mocy (1/8 mocy): 150 W.

Zaczepy do podwieszenia: 12 M10,
Montaż stały: 35 mm, 2-pozycyjny.

PreSonus ULT15

Konfiguracja: zestaw 2-drożny z podwójnym 
wzmacniaczem, 
Pasmo przenoszenia (-3 dB): 52 Hz–18 kHz,
Nominalne pokrycie (-6 dB): 110°x50°,
Maksymalny poziom szczytowy SPL: 136 dB,
Częstotliwość zwrotnicy: 1,6 kHz.

Przetwornik niskotonowy: 1x 15” ferrytowy, 
Średnica cewki: 2,5”,
Przetwornik wysokotonowy: 
1,75” tubowy (compression driver).
 
Typ: klasa D,
Całkowita moc wyjściowa: 
1300 W szczytowa (650 W RMS),
Moc dla przetwornika basowego: 
1000 W szczytowa (500 W RMS),
Moc dla przetwornika wysokich tonów: 
300 W szczytowa (150 W RMS),
Chłodzenie: 
Swobodny przepływ powietrza, 
Mierzony poziom THD: 
<0,05% (20 Hz–20 kHz),
Zakres dynamiki: 119 dB (A-ważone),
Pasmo: 20 Hz–20 kHz.

Kanały wejściowe: 1 mikrofon/linia, 1 linia,
Rodzaj wejść:  2 gniazda combo,
Impedancja wejścia mikrofonowego: 1 kΩ,
Impedancja wejścia liniowego: 10 kΩ,
Maksymalny poziom wejściowy: +22 dBu,
Złącza wyjściowe: 
2 XLR (M; Mix out, Direct out),
Regulacja: poziom Mic/Line, poziom Line, 
przełącznik presetów, wł./wył. filtra HPF, 
wł./wył. przedniej diody LED, 
Wskaźniki: DSP Preset, HPF Off, LED Off, 
Signal, Clip, Thermal.

Presety: FOH, MON, DJ,
Polaryzacja: brak
Filtr górnoprzepustowy HPF: 
100 Hz, 4 rzędu Linkwitz-Riley,
Głębia bitowa: 24 bity,
Próbkowanie: 96 kHz.

Materiał: 15-mm brzoza bałtycka, 
Wykończenie: poliuretanowe Chemline™, 
Grill: proszkowana stal, 
Wymiary (WxGxS; mm): 234x438x406,
Waga: 26,8 kg,
Uchwyty: 3 (na górze i z boku),
Kąt nachylenia: 30°.

Zabezpieczenia wzmacniacza: przepięciowe, 
przed prądem stałym, przed zmianami 
napięcia, na przegrzanie, przeciw wysokim 
częstotliwościom,
Zabezpieczenia przetwornika: limiter.

Wejście zasilania (AC): 
100–230 V~, 50–60 Hz,
Pobór mocy (1/8 mocy): 150 W.
 
Zaczepy do podwieszenia: 12 M10,
Montaż stały: 35 mm, 2-pozycyjny.
 

PreSonus ULT18

Konfiguracja: Aktywny subwoofer, z portem, 
Pasmo przenoszenia (-3 dB): 45 Hz–250 Hz,
Maksymalny poziom szczytowy SPL: 135 dB,
Częstotliwość zwrotnicy: 90 Hz.

Przetwornik niskich częstotliwości: 
1x 18” ferrytowy,
Średnica cewki: 4”.

Typ: Klasa D,
Całkowita moc wyjściowa: 
2000 W szczytowa (1000 W RMS),
Moc wzmacniacza najniższych 
częstotliwości: 2x 500 W mostkowany 
(całkowita 1000 W),

Chłodzenie: 
Swobodny przepływ powietrza,
Zmierzony poziom THD: 
<0,05% (20 Hz–20 kHz),
Zakres dynamiki: 119 dB (A-ważone),
Pasmo: 20 Hz–20 kHz.

Kanały wejściowe: 2 liniowe,
Rodzaje wejść: 2 combo,
Impedancja wejścia liniowego: 10 kΩ,
Maksymalny poziom wejściowy: +22 dBu,
Typ złączy wyjściowych: 
2 XLR (M; Mix out, Direct out),
Regulacja: poziom Output, filtr dolnoprzepustowy 
Low Pass, przełącznik presetów, przełącznik fazy, 
przełącznik trybu Mono, wyłącznik 
przedniej diody LED, 
Wskaźniki: DSP Preset, Polarity Invert On/Off, Mono 
On/Off, Front LED On/Off, Signal, Clip, Thermal.

Presety: Extended i LF,
Polaryzacja: ustawienia Normal lub Reverse,
Głębia bitowa: 24 bity,
Próbkowanie: 96 kHz.

Materiał: 18-mm brzoza bałtycka, 
Wykończenie: poliuretanowe Chemline™, 
Grill: proszkowana stal, 
Wymiary (WxGxS; mm): 572x622x635,
Waga: 43 kg,
Uchwyty: 2 (po jednym z każdej strony).

 
Zabezpieczenia wzmacniacza: przepięciowe, 
przed prądem stałym, przed zmianami napięcia, 
na przegrzanie, przeciw wysokim 
częstotliwościom,
Zabezpieczenia przetwornika: limiter.

Wejście zasilania (AC): 100–230V~, 50–60 Hz,
Pobór mocy (1/8 mocy): 150 W.

 
Zaczepy do podwieszenia: 12 M10,
Możliwość ustawienia na podłodze.

Parametry akustyczne 

Przetworniki

Wzmacniacz

Chłodzenie

Złącza i regulacja

Układy DSP

Obudowa

Zabezpieczenia

Zasilanie

Montaż
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Obracany przetwornik Pivot X110, 

przy typowym zastosowaniu w roli 

monitorów FOH, ułatwia rozwiązanie 

problemów, jakie można spotkać 

w wysokich i wąskich salach. 

Obracając tubę tak, aby dyspersja 

pozioma wynosiła 50˚, a pionowa 110˚, 

zminimalizujemy powodujące kłopoty 

wczesne odbicia i uzyskamy bardziej 

kierunkową charakterystykę pokrycia.  

W pozycji poziomej niewielkie wymiary i obracany przetwornik ULT12/15 zapewniają 

szeroką charakterystykę rozproszenia, przy której monitor idealnie sprawdza się jako 

centralny kanał w systemie LCR albo podwieszany fill pod balkonem. W przypadku 

użycia w systemie LCR pozioma dyspersja 110˚ skutkuje lepszym i szerszym 

pokryciem niż w przypadku głośników o tradycyjnym, osiowosymetrycznym 

schemacie dyspersji 75˚ lub 90˚.

 Szeroka sala i system LCR

 Wysoka, wąska sala

Ultra Long Throw (ULT), czyli o co tyle hałasu?
W telegraficznym skrócie rzecz można by ująć następu-
jąco: szerokie pokrycie w poziomie, wąskie rozpraszanie 
pionowe i rekordowo daleki zasięg... Zajrzyjmy jednak 
za kulisy. Wykorzystanie know-how WorxAudio zaowo-
cowało stworzeniem nietypowego, bo ruchomego (!!!) 
przetwornika tubowego Pivot X110. Odznacza się bardzo 
szerokim pokryciem w poziomie (110°) oraz skupionym, 
decydującym o dalekim zasięgu przekazem pionowym 
(50°). W efekcie otrzymano kolumny, które wypełniają 
pomieszczenie dźwiękiem bez zakłócających odsłuch 
wczesnych odbić. 

Dodatkowo, w odróżnieniu od konwencjonalnych 
tub, duże rozmiary Pivot X110 pozwoliły zapanować 
nad dyspersją częstotliwości w niższym przedziale pa-
sma. Skutek? Zestaw brzmi spójnie zarówno w osi, jak 
i poza nią. Dzięki temu publiczność po bokach może 
cieszyć się tak samo dobrym dźwiękiem, jak słuchacze 
w środku. Z taką reprodukcją dźwięku monitory równo-
miernie wypełniają całe pomieszczenie optymalnym 
dźwiękiem.

Pionowo, a może poziomo?
Głośnik Pivot X110 można obrócić o 90°, co umożliwia 
montaż ULT12/15 w poziomie z zachowaniem rozprosze-
nia 110°x50°. Wystarczy odkręcić 8 śrub, obrócić tubę, za-
montować śruby ponownie i voilà! Kompaktowe wymiary 

PreSonus ULT15

PreSonus ULT18

predysponują nowe kolumny do zastosowania ich zarów-
no w roli głośnika centralnego w systemie LCR (lewy-cen-
tralny-prawy), jak również podwieszonych monitorów fill. 
Obracany głośnik to również znakomite rozwiązanie przy 
nagłaśnianiu wąskich i wysokich sal. Minimalizuje wcze-
sne odbicia i zapewnia bardziej kierunkowe pokrycie. Jeśli 
dodamy do tego wielokątną obudowę kolumn, presety do 
występów na żywo oraz możliwość ustawienia na podło-
dze, wyłoni się obraz niesamowicie wszechstronnych mo-
nitorów głośnikowych, które doskonale sprawdzą się jako 
podstawowe odsłuchy FOH, ale również typowe monitory 
sceniczne.

Uwierzysz, gdy usłyszysz
Produkty stanowiące połączenie doświadczenia mar-
ki WorxAudio oraz filozofii PreSonusa polegającej na 

oferowaniu zaawansowanych technicznie produktów  
w przystępnej cenie okażą się nie lada gratką dla ar-
tystów solowych, DJ-ów, zespołów muzycznych oraz 
wszystkich osób pracujących przy małych i średnich 
koncertach, eventach i konferencjach. Nagłośnienie 
charakteryzujące się wyjątkowo szeroką w poziomie  
i skupioną w pionie dyspersją, bardzo dalekim zasięgiem, 
obrotowym głośnikiem, drewnianą obudową i wzmac-
niaczem w klasie D stanowi doskonałe rozwiązanie przy 
instalacjach stałych i nie tylko. Przenośna konstrukcja 
nowej serii ULT z pewnością okaże się decydująca przy 
wyborze kolumn, które zabierzemy ze sobą w trasę kon-
certową. Co najlepsze, nowe systemy zapewniają znako-
mite brzmienie, doskonałą czytelność głosu i naturalną 
reprodukcję muzyki, ale o tym przekonajcie się sami. 
Odwiedźcie swój ulubiony sklep muzyczny i posłuchajcie 
brzmienia monitorów z serii ULT.

Patryk Korzonkowski
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PPostęp techniczny, który tak chwalimy, ma również złe 
strony. Miniaturyzacja umożliwia upakowanie niesa-
mowitej ilości funkcji w obudowie laptopa, który jest 
dzisiaj instrumentem i studiem w jednym. Te wspa-
niałe innowacje powodują jednak, że stajemy przed 
nowymi problemami zarówno natury technicznej, jak 
i artystyczno-wizerunkowej. Te drugie to konieczność 
zapewnienia publiczności nowych wrażeń w sposób in-
ny niż do tej pory. Zamiast baterii instrumentów dopro-
wadzających publikę do ekstazy samym swym wyglą-
dem (i gabarytami) mamy przecież tylko kilka małych 
pudełek i komputer, więc trzeba postarać się chociażby 
o grupę baletową, ale to temat na całkiem inną dysku-
sję. Dzisiaj pogadajmy o stronie technicznej.

Szukanie trzeciej drogi
Każdy obwoźny sprzedawca powie, że najważniejsze 
jest właściwe przygotowanie. Bez gotowej „gadki”  
i sekwencji zdarzeń nie damy rady zaczarować klienta. 
Muzyk też sprzedaje: siebie i swoje dzieło. A że dzie-
ło będzie wynikiem współpracy człowieka i maszyny, 
strona techniczna musi zostać przygotowana wcze-
śniej. Artysta jest najczęściej tylko człowiekiem i jeśli 
coś pozostawi przypadkowi, to z całą pewnością to coś 
pójdzie nie tak.

Jak już kiedyś pisaliśmy, muzyka elektroniczna jest 
dość niewdzięcznym kawałkiem chleba. Jako że jest opar-
ta również (a czasem głównie) na brzmieniu, nie jest pro-
sta do stworzenia, a jeszcze trudniejsza do odtworzenia.  

Kiedyś muzycy elektroniczni mieli lepiej. Wystarczyło, że postawili na 
scenie swoje instrumenty, te szafy pełne kabelków, lampek i innych 
świecidełek, a publiczność mogła gapić się na nie jak zahipnotyzowana 
całymi godzinami i nikomu nie przeszkadzało, że muzycy wyglądali, 
jakby spali. Nie mówiąc o tym, że cały ten sprzęt mógł ogrzać sporej 
wielkości salę...

Elektronika na żywo

Wszystkie dźwięki, które w pocie czoła tworzymy w swo- 
im studiu i które pojawiają się w nagraniu, zapadają w pa-
mięci odbiorcy. Odbiorca ten oczekuje, że podobne historie 
usłyszy na scenie. Charakterystyczny bit, efekty, barwy, 
arpeggia – to one często tworzą obraz w głowie słucha-
cza. W związku z tym powinniśmy zadbać o to, aby po-
jawiły się podczas występu na żywo. I tu pojawia się pro-
blem, ponieważ mamy dość trudny wybór: albo zagramy 
na żywo, ryzykując utratę charakterystycznych smaczków 
brzmieniowych (ponieważ wcześniej powstały w wyni-
ku skomplikowanej edycji w studiu), albo odtworzymy je  
„z taśmy”, ryzykując kompletny brak autentyczności i po-
sądzenie o granie z playbacku. Musimy więc znaleźć trze-
cią drogę.

Rusza ręką, znaczy – gra
Najpierw plan. Tak, dokładny plan występu. Jakie 
utwory, w jakiej kolejności, w jakiej formie. Plus ewen-
tualny bis. Żaden szanujący się artysta nie idzie na 
pełen żywioł. Dobre koncerty są drobiazgowo przygo-
towane, a ich spontaniczność jest często jedynie ode-
graniem scenariusza. Tak to już jest. Jak plan będzie 
gotowy, trzeba się zastanowić, jak go zrealizować pod 
względem technicznym. Które instrumenty zabieramy, 
jak je ze sobą łączymy i kiedy na którym gramy. Wie-
dząc to, będziemy mogli zająć się zaprogramowaniem 
brzmień. Znani artyści mają często specjalnych ludzi do 
przygotowywania presetów na trasy koncertowe. Tacy 
delikwenci siedzą tygodniami i programują syntezatory 
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i komputery, za wzór stawiając sobie brzmienie z płyt 
artysty. Mało romantyczne, ale praktyczne.

Jednak wróćmy na ziemię. My nie mamy nikogo od 
takiej roboty, więc robimy ją sami. Elektronika grana 
na żywo będzie musiała podpierać się przygotowany-
mi wcześniej ścieżkami (chyba że dysponujemy dużym 
zespołem) i nikt nas za to nie zamorduje. Najczęściej 
będą to bębny, często też partie basowe, ponieważ te 
elementy są zazwyczaj dość precyzyjnie określone i wy-
magają bardzo równego, często wręcz monotonnego 
przebiegu. Podobnie może być z wszelkimi efektami 
(szumy, charakterystyczne odgłosy, sample wokalne), 
ponieważ stanowią one o charakterze utworu i pozwa-
lają go szybko zidentyfikować. Natomiast partie me-
lodyczne, solowe, pady, smyczki czy harmonia mogą,  
a nawet powinny być zagrane „z ręki”. Oczywiście wiele 
zależy od tego, ilu jest muzyków na scenie. Jeśli tylko 
jeden, to, zakładając że nie pochodzi z kosmosu, bę-
dzie miał do dyspozycji dwie kończyny górne i ewentu-
alnie dolne (pedały ekspresji, wyzwalanie sampli itp.). 
Najważniejsze jest to, aby publiczność miała wrażenie 
„zespolenia” muzyka z dźwiękami, jakie dobiegają ze 
sceny: rusza ręką, znaczy – gra, pochyla się, znaczy – 
wczuwa się w rolę. Niby śmieszne, a jednak ważne.

Klawisze do kontroli, proszę
Przejdźmy do kwestii technicznych. Jeśli jesteśmy tak 
nowoczesni, że aż strach, czyli dysponujemy jedynie 
laptopem, to musimy rozejrzeć się za porządną kla-
wiaturą sterującą i ewentualnie innym kontrolerem jak 
pady typu MPC, pady perkusyjne lub jeden z miliona 
wynalazków wysyłających kontrolery i komunikaty MI-
DI. Zacznijmy od klawiatury. Zakładamy, że umiemy na 
niej grać. Nawet jeśli nasze umiejętności nie dają kwa-
lifikacji do udziału w Konkursie Chopinowskim, warto 
wyposażyć się w dobrą klawiaturę sterującą. Taki sprzęt 
to nie tylko białe i czarne klawisze. To także wszelkiego 
rodzaju kontrolery: pokrętła, suwaki, przyciski czy pady. 
Mając to wszystko, możemy zabrać się za przygotowa-
nie swojego setupu. Rozumiemy przez to odpowied-
nie zaprogramowanie i przypisanie kontrolerów pod 
konkretne potrzeby. Na rynku jest mnóstwo dobrych 
klawiatur sterujących, od prostych kilkufunkcyjnych po 
rozbudowane kombajny typu Akai Advance. Jak niemal 
wszystko na tym świecie wiele zależy od budżetu, ale 
spróbujmy zaszaleć i zainwestujmy w najlepszy sprzęt, 
na jaki możemy sobie pozwolić. W połączeniu z sen-
sownym oprogramowaniem będziemy mogli zdziałać 
bardzo wiele.

Wracamy do naszego planu. Musimy przygotować ze-
staw utworów na koncert. Weźmy projekty przygotowane 
w DAW-ie i zabierzmy im partie, które możemy wykonać 
sami. Po prostu wyciszmy je w aranżacji, a resztę zrzućmy 
do pojedynczego pliku audio – raczej nie należy odtwarzać 
całego projektu na żywo, bo to spore obciążenie dla kom-
putera, większa latencja i spore prawdopodobieństwo 
wpadki, czyli zawieszenia komputera. Brzmienia, które 
mają zostać odegrane „z palca”, trzeba zaprogramować  
i wyposażyć w efekty, a czasem też w automatykę. Jak to 

Akai Advance 61
Klawiatura półważona do zaawansowanej obsługi instrumentów 
wirtualnych aftertouch, 5 oktaw kolorowy wyświetlacz 4,3”, 8 pokręteł, 
8 padów podświetlanych z MPC, arpeggiator, tap tempo, transport, 
oprogramowanie AIR (Vacuum Pro, Loom, Hybrid 3, Xpand!2, Velvet, 
Transfuser), SONiVOX (Eighty Eight Ensemble), brzmienia TOOLROOM 
RECORDS
Cena: 3090 zł

Akai MPD 232
Kontroler USB/MIDI, 16 padów perkusyjnych z MPC (4 banki), 8 suwaków, 
8 enkoderów, ekran LCD, sterowanie transportem, 30 presetów, 
w zestawie Ableton Live Lite, Akai Pro MPC Essentials, Sonivox Big Bang 
Cinematic Percussion oraz Big Bang Universal Drums
Cena: 1255 zł

M-Audio Oxygene 88
Klawiatura dynamiczna, 5 oktaw, 8 padów perkusyjnych, 
8 potencjometrów, 9 sliderów, 9 przycisków, transport, wyświetlacz LED, 
zasilanie przez USB, Plug and Play, Automapa, dołączone oprogramowanie 
SONiVOX Twist oraz Ableton Live Lite
Cena: 790 zł

Kontrolery na scenę 
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zrobić? To zależy, czym dysponujemy. Użytkownicy apli-
kacji Ableton Live mogą tworzyć zestawy potrzebnych  
brzmień na poszczególnych kanałach miksera, a na-
stępnie przełączać się między nimi podczas gry. Spryt-
ny kontroler będzie również się przełączał i podążał za 
naszym wyborem w taki sposób, że wszelkie pokrę-
tła czy przyciski zostaną przyporządkowane danemu 
instrumentowi (ścieżce). Tak samo można postąpić  
w przypadku bardziej tradycyjnych sekwencerów jak 
Logic, Cubase czy Studio One. Szczególnie ten ostatni 
ma genialne wsparcie dla dowolnych kontrolerów MIDI, 
co czyni go wygodnym narzędziem scenicznym (cho-
ciaż trzeba przyznać, że inni producenci też się starają). 
Bardziej ambitni mogą wszystko zaszyć w aplikacji ta-
kiej jak VIP (opis VIP 2.0 na str. 42) i samemu wpływać 
na przebieg występu za pomocą jej rozbudowanych 
opcji. To spora odpowiedzialność, ale też wielka frajda – 
wystarczy trening przed występem. Naciskanie różno-
kolorowych padów i sterowanie brzmieniami przy wy-
korzystaniu jedynie panelu klawiatury Advance to jak 
praca na prawdziwym instrumencie typu workstation  
z wszelkimi tego konsekwencjami.

Wokal na żywo i z wokodera 
Na szczęście poza komputerem też istnieje życie. Coraz 
bardziej dostępne maszyny perkusyjne czy syntezatory 
aż proszą się o wykorzystanie na scenie. Wszędobyl-
skie złącza USB pozwalają na łatwą synchronizację 
rytmiczną i możemy być w zasadzie pewni, że nasi 
elektroniczni muzycy zagrają w jednym tempie. A ma-
jąc pod ręką prawdziwy hardware, otrzymujemy dostęp 
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do serca instrumentu i po odpowiednim przećwiczeniu (będę to powtarzać 
do znudzenia) zagramy na nim jak na skrzypcach. Zmiana parametrów fil-
tra, obwiedni czy modulacji pozwoli wprowadzić nową jakość w znanym już 
publiczności utworze, czyli przy spójności z oryginałem pojawią się nowe, 
nieznane wcześniej elementy, które wzmocnią efekt „Wow!”.

Jeśli nasz występ będzie przebiegał w zgodzie z przygotowanymi wcze-
śniej ścieżkami, możemy też zawrzeć w nim automatykę tych parametrów, 
których albo nie damy rady obsłużyć na żywo, albo są to zmiany zbyt szybkie 
lub wymagające dużej precyzji rytmicznej (np. efekt tremolo pojawiający się 
tylko w określonych momentach). To nie oszukiwanie. To kolejne podkreśla-
nie swojego profesjonalizmu i szacunku dla słuchacza, czyli przygotowanie, od 
którego zaczęliśmy nasze wywody.

Jeśli jest nas więcej, to technologia znowu może stać się naszym wspar-
ciem – synchronizacja dwóch lub więcej laptopów (plus innych instrumentów) 
nie jest już problemem. Więcej – także iPady czy nawet telefony to wspaniałe  
i oryginalne instrumenty, które zrobią wielkie wrażenie na publice. Zagranie 
solówki na iPhonie to supersprawa.

Jest też kwestia wokalu, w końcu niektórzy wykonawcy śpiewają. I tutaj 
nowe technologie przyjdą nam w sukurs. Mikrofon podłączony do miksera (lub 
interfejsu – patrz artykuł na str. 25) i wyposażony w odpowiednie efekty, któ-
re w dodatku możemy poddać automatyce, to kolejny przykład kreatywnego 
wykorzystania komputera. Oczywiście wszelkie chórki możemy odtworzyć, to 
nie wstyd, ale główny wokal powinien być jak najbardziej na żywo. Tyczy się 
to również głosów zrobotyzowanych, czyli wokodera – przy obecnych mocach 
komputerów i niskolatencyjnych interfejsach audio na pewno damy radę. Pa-
miętajmy tylko, że wokoder wymaga odpowiedniego „podania” wokalu. Trze-
ba dźwięk przepuścić przez bramkę szumu, mocno skompresować i poddać 
korekcji. 

Elektroniczny występ na żywo to duże wyzwanie, ale wybór odpowiednich 
narzędzi i porządne przygotowanie gwarantuje sukces. 

Wujek Piotrek

Pokaż, jak używasz sprzęt z naszej oferty, i wygraj atrakcyjne nagrody!
Możesz to zrobić na dwa sposoby:  

1. Jeśli lubisz komponować, grać i nagrywać, prześlij do nas własne wykonanie 
swojej autorskiej kompozycji do hasła „Nagraj to z nami” lub „Zagraj to z nami”. 
Użyj do tego sprzętu z naszej oferty. 
Nagroda – wysokiej jakości sprzęt pro audio. Uwaga, nagroda jest tylko jedna. 

2. Jeśli lubisz grać i robić zdjęcia, prześlij do nas zdjęcie sprzętu 
z naszej oferty z krótkim komentarzem. Możesz zdobyć nagrodę 
z puli różnych nagród rozdawanych co 2 tygodnie. 

A najlepsze jest to, że możesz zgłaszać się tyle razy, 
ile chcesz. To zwiększy szansę wygranej!

Konkurs trwa do 30.06.2016. 
Regulamin, szczegóły konkursu, nagrody i sposób zgłoszenia znajdziesz na: 
www.audiostacja.pl/konkurs-muzyka-obraz    

Wielki konkurs „Dźwięk i Obraz”
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zrobić? To zależy, czym dysponujemy. Użytkownicy apli-
kacji Ableton Live mogą tworzyć zestawy potrzebnych  
brzmień na poszczególnych kanałach miksera, a na-
stępnie przełączać się między nimi podczas gry. Spryt-
ny kontroler będzie również się przełączał i podążał za 
naszym wyborem w taki sposób, że wszelkie pokrę-
tła czy przyciski zostaną przyporządkowane danemu 
instrumentowi (ścieżce). Tak samo można postąpić  
w przypadku bardziej tradycyjnych sekwencerów jak 
Logic, Cubase czy Studio One. Szczególnie ten ostatni 
ma genialne wsparcie dla dowolnych kontrolerów MIDI, 
co czyni go wygodnym narzędziem scenicznym (cho-
ciaż trzeba przyznać, że inni producenci też się starają). 
Bardziej ambitni mogą wszystko zaszyć w aplikacji ta-
kiej jak VIP (opis VIP 2.0 na str. 42) i samemu wpływać 
na przebieg występu za pomocą jej rozbudowanych 
opcji. To spora odpowiedzialność, ale też wielka frajda – 
wystarczy trening przed występem. Naciskanie różno-
kolorowych padów i sterowanie brzmieniami przy wy-
korzystaniu jedynie panelu klawiatury Advance to jak 
praca na prawdziwym instrumencie typu workstation  
z wszelkimi tego konsekwencjami.

Wokal na żywo i z wokodera 
Na szczęście poza komputerem też istnieje życie. Coraz 
bardziej dostępne maszyny perkusyjne czy syntezatory 
aż proszą się o wykorzystanie na scenie. Wszędobyl-
skie złącza USB pozwalają na łatwą synchronizację 
rytmiczną i możemy być w zasadzie pewni, że nasi 
elektroniczni muzycy zagrają w jednym tempie. A ma-
jąc pod ręką prawdziwy hardware, otrzymujemy dostęp 
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do serca instrumentu i po odpowiednim przećwiczeniu (będę to powtarzać 
do znudzenia) zagramy na nim jak na skrzypcach. Zmiana parametrów fil-
tra, obwiedni czy modulacji pozwoli wprowadzić nową jakość w znanym już 
publiczności utworze, czyli przy spójności z oryginałem pojawią się nowe, 
nieznane wcześniej elementy, które wzmocnią efekt „Wow!”.

Jeśli nasz występ będzie przebiegał w zgodzie z przygotowanymi wcze-
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lub wymagające dużej precyzji rytmicznej (np. efekt tremolo pojawiający się 
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interfejsu – patrz artykuł na str. 25) i wyposażony w odpowiednie efekty, któ-
re w dodatku możemy poddać automatyce, to kolejny przykład kreatywnego 
wykorzystania komputera. Oczywiście wszelkie chórki możemy odtworzyć, to 
nie wstyd, ale główny wokal powinien być jak najbardziej na żywo. Tyczy się 
to również głosów zrobotyzowanych, czyli wokodera – przy obecnych mocach 
komputerów i niskolatencyjnych interfejsach audio na pewno damy radę. Pa-
miętajmy tylko, że wokoder wymaga odpowiedniego „podania” wokalu. Trze-
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Elektroniczny występ na żywo to duże wyzwanie, ale wybór odpowiednich 
narzędzi i porządne przygotowanie gwarantuje sukces. 

Wujek Piotrek

Pokaż, jak używasz sprzęt z naszej oferty, i wygraj atrakcyjne nagrody!
Możesz to zrobić na dwa sposoby:  

1. Jeśli lubisz komponować, grać i nagrywać, prześlij do nas własne wykonanie 
swojej autorskiej kompozycji do hasła „Nagraj to z nami” lub „Zagraj to z nami”. 
Użyj do tego sprzętu z naszej oferty. 
Nagroda – wysokiej jakości sprzęt pro audio. Uwaga, nagroda jest tylko jedna. 

2. Jeśli lubisz grać i robić zdjęcia, prześlij do nas zdjęcie sprzętu 
z naszej oferty z krótkim komentarzem. Możesz zdobyć nagrodę 
z puli różnych nagród rozdawanych co 2 tygodnie. 

A najlepsze jest to, że możesz zgłaszać się tyle razy, 
ile chcesz. To zwiększy szansę wygranej!

Konkurs trwa do 30.06.2016. 
Regulamin, szczegóły konkursu, nagrody i sposób zgłoszenia znajdziesz na: 
www.audiostacja.pl/konkurs-muzyka-obraz    

Wielki konkurs „Dźwięk i Obraz”
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WW Fanie wychodzą z założenia, że nie da się sprzedać to-
waru, którego nie ma w sklepie. Dlatego znajdziemy z nim 
mnóstwo sprzętu czekającego na przetestowanie. Sklep 
podzielony jest na działy, w których znajdziemy instru-
menty klasyczne, gitary, instrumenty klawiszowe i perku-
syjne, sprzęt potrzebny do studia i na scenę oraz mnóstwo 
akcesoriów od piórek do gitar po żeberka do skrzypiec. 
Każdy z działów ma wyspecjalizowanych sprzedawców.

– Rynek jest zbyt duży, by jedna osoba znała się na 
wszystkim i nadążała za nowościami – mówi Grzegorz Wal-
czyński, właściciel sklepu. – Dlatego każdy z działów prowa-
dzą osoby, które się w nim specjalizują. Często są to muzycy 
mający osiągnięcia nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

O kompetencji obsługi świadczy chociażby to, że sklep 
jest autoryzowanym salonem Norda, Mooga, ale też forte-
pianów koncertowych Yamahy czy Bösendorfera, których 
ceny dochodzą do 0,5 mln złotych. Na takich instrumen-
tach trzeba się znać. Dlatego jeżeli przyjdziemy do Fana 
wyposażyć studio od A do Z, możemy być pewni, że po-
znamy większość personelu, ale zostaniemy kompetentnie 
obsłużeni. Jeżeli czegoś nie ma na stanie, choćby jakiegoś 
instrumentu etnicznego, sprzedawcy starają się pomóc. 
Podobnie jest w przypadku instrumentów lutniczych.

Sklep stacjonarny mierzy się zarówno z konkurencją 
internetu, jak i konkurencją zagraniczną. By wyjść naprze-
ciw trendom sprzedaży, sklepowe studio zostało wyposa-
żone w dwa potężne komputery (PC i Mac) do testowania 
oprogramowania i osprzętu przed zakupem.

– Młodzież przyzwyczajona jest do zakupów w sie-
ci i wyszukiwania niższych cen. Liczy się dla niej także 
dostępność sprzętu, dlatego w ostatnim czasie posze-
rzyliśmy nasze magazyny do kilkuset metrów kwadra-
towych. Z kolei starsi pamiętają czasy, gdy jeździło się 
do Niemiec, bo tam było taniej – mówi Grzegorz Wal-
czyński. – A mimo to obserwujemy powrót klientów do 
klasycznego kupowania.

Robią tak przede wszystkim ci, którzy zamierzają kupić 
drogi instrument. Wolą wtedy przyjść i ograć go na miejscu.

Ten miks bogactwa oferty i profesjonalizmu obsługi 
najwyraźniej podoba się klientom. Dowodem jest przy-
padający w tym roku jubileusz 25-lecia sklepu.

Dariusz J. Michalski

gościnne występy
Fan:  
Wszystko  
kompetentnie
Nie każdy sklep działający tak 
prężnie w internecie  
ma jednocześnie 600 m2  
powierzchni wystawowej, tak  
bogatą ofertę do przetestowania 
od ręki i tak doświadczony  
personel, który potrafi doradzić źr
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– Czy mógłbym w czymś, nie daj Bo-
że, pomóc? – te słowa słyszy każdy 
klient przekraczający próg Guitar-
proshop.pl, który mimo wirtualnej 
nazwy ma całkiem realną siedzibę. 

Sklep powstał półtora roku te-
mu. Jak przyznaje właściciel Woj-
ciech Wiśniewski, jest wypadkową 
jego pasji i przekory żony. Ponie-
waż miał w domu 17 gitar, powie-
działa, żeby założył sklep. Uznał 
to za świetny pomysł. Na Powiślu, 
gdzie się urodził, znalazł lokal  
i zorganizował gitarowy butik.  

Guitarproshop.pl: Kawa i czas 
W sklepie na warszawskim Powiślu można kupić gitarę klasyczną lub akustyczną 
niepodobną do żadnego instrumentu w sąsiedztwie. A podczas jego wybierania 
napić się kawy i porozmawiać z właścicielem, który dla każdego klienta  
ma mnóstwo czasu

Niektórzy bywali w świecie klienci 
mówią, że wygląda jak przeniesio-
ny z Los Angeles.

Idea i życie
Pierwotnym pomysłem było 
stworzenie sklepu z ekskluzyw-
nymi gitarami, markami, które 
właściciel poznał podczas kilku-
nastoletniego pobytu za granicą. 
Podpisał kilka umów dystrybu-
cyjnych, ale okazało się, że popyt 
na instrumenty w cenie powyżej  
5000 zł jest ograniczony. Dlatego 
w sklepie pojawiły się też gitary 
kosztujące od 500 do 1500 zł oraz 
przeznaczone dla dzieci. Mimo to 
właściciel nie chce rezygnować  
z jakości. Sprowadza tanie gitary 
najlepsze w swojej klasie.

Co prawda Guitarproshop.pl spe-
cjalizuje się w gitarach akustycznych, 
elektroakustycznych, klasycznych  
i elektroklasycznych, ale dostaniemy 
w nim także elektryczne i basówki. 
Mimo niewielkiej powierzchni skle-
pu właściciel stara się, byśmy mieli 

rzeczywisty wybór. Każdy rodzaj in-
strumentu występuje w przynajmniej 
trzech egzemplarzach, więc możemy 
wybrać nie tylko rodzaj gitary, ale po-
równać brzmienie instrumentów jed-
nego rodzaju. 

– Żeby sprzedać instrument za  
6000, często muszę wytłumaczyć 
budowę gitary. Bo są klienci wiedzący, 
czego chcą, ale są i tacy, którzy przy-
chodzą i mówią: „Chcę kupić gitarę” 
– mówi Wojciech Wiśniewski. – Oczy-
wiście wtedy rozmawiamy o zakresie 
ceny, ale zawsze staram się, by klient 
uczestniczył w procesie wyboru in-
strumentu.

Oprócz wyczerpujących infor-
macji o różnicach między gitarami 
z różnych przedziałów cenowych  
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Wojciech Wiśniewski – z wykształcenia ekonomista, 

z pasji piosenkarz i autor tekstów. Dwukrotnie wygrał 

Warszawski Jarmark Piosenki, grał w Zespole Reprezentacyjnym 

i jest jednym z założycieli kabaretu OT.TO. Zdobywał nagrody 

na XX Festiwalu Piosenki Studenckiej, świnoujskiej FAMIE 

i łódzkiej YAPIE. Po zakończeniu kariery artystycznej w 1993 roku 

m.in. współtworzył bank Millenium, pracował w zarządzie 

Lukas Banku i skandynawskiej grupy Nordea. Był także 

odpowiedzialny za sprzedaż i marketing w PLL „LOT”.

Oferta Guitar Pro Shopu 
nie ogranicza się do instrumentów 

strunowych. Znajdziemy tu także nieco 

klawiatur sterujących, flety proste, 

cymbałki, dzwonki i harmonijki ustne.
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gościnne występy

i rodzajów zyskujemy także pewność, 
że kupujemy instrument w dobrym 
stanie. W pomieszczeniach znajdują 
się czujniki wilgoci, by gitary miały 
optymalne warunki.

Wraz z instrumentami można 
kupić akcesoria, też bardzo dobrej 
jakości, przy czym ofertę kształtują  
w sporej mierze klienci. W sklepie po-
jawia się to, o co najczęściej pytają.

Sklep nie prowadzi jedynie sprze-
daży. Na miejscu można także na-
prawić instrument, czym zajmuje się 
doświadczony lutnik Piotr Witwicki. 
Od czasu do czasu odbywają się tak-
że koncerty. Najbliższy planowany 
jest w maju.

Więcej niż gitary
Kolejną specjalnością sklepu jest 
ukulele. Można kupić instrumenty od 
najtańszych, szkolnych, do w pełni 
profesjonalnych. W przyszłości mają 
pojawić się także najwyższej klasy  
ukulele, które są produkowane na 
Hawajach. Obecnie właściciel ich 
nie sprowadza, bo nie widzi szans 

na sprzedaż instrumentu za 6000 
złotych, a tyle musiałby kosztować. 
Przy sklepie ma także powstać dla 
dzieci szkółka ukulele – to jeden  
z instrumentów, od których najła-
twiej rozpocząć edukację muzyczną. 
Niestety, jak dotąd nie znalazł się 
nauczyciel, który mógłby stworzyć 
program i poprowadzić zajęcia. Po-
szukiwania trwają.

* * * 
Jeśli chcemy kupić niebanalną 

gitarę lub ukulele albo potrzebuje-
my porady przy kupnie instrumentu, 
Guitarproshop.pl z pewnością jest 
miejscem godnym polecenia. Świad-
czy o tym wielu klientów zadowolo-
nych z obsługi. Między innymi dzięki 
ich opiniom zamieszczanym w inter-
necie dostał odznakę Dobry Sklep 
Muzyczny.

Dariusz J. Michalski

Guitarproshop.pl
ul. Solec 52
Warszawa 

Konkurs 
„Zagraj z nut” 

Spójrz w nuty, zanuć, zagraj 
i wygraj stylowy kubek Adama!
Na podstawie powyższego zapisu nutowego 
podaj nazwę dość ciężkiego utworu.
Wejdź na stronę
 www.audiostacja.pl/zagraj-z-nut 
i poprzez formularz prześlij odpowiedź 
wraz z krótkimi odpowiedziami 
na 2 pytania dodatkowe. 
Jeśli poprawnie odgadniesz autora 
i nazwę utworu oraz podasz 
najciekawsze odpowiedzi na pytania 
dodatkowe, stylowy kubek 
Adama będzie Twój!
Na Twoje zgłoszenie czekamy 
do 06.06.2016
Dobrego nucenia,
grania i słuchania!



maj–czerwiec 2016 61 audioplay

gościnne występy

i rodzajów zyskujemy także pewność, 
że kupujemy instrument w dobrym 
stanie. W pomieszczeniach znajdują 
się czujniki wilgoci, by gitary miały 
optymalne warunki.

Wraz z instrumentami można 
kupić akcesoria, też bardzo dobrej 
jakości, przy czym ofertę kształtują  
w sporej mierze klienci. W sklepie po-
jawia się to, o co najczęściej pytają.

Sklep nie prowadzi jedynie sprze-
daży. Na miejscu można także na-
prawić instrument, czym zajmuje się 
doświadczony lutnik Piotr Witwicki. 
Od czasu do czasu odbywają się tak-
że koncerty. Najbliższy planowany 
jest w maju.

Więcej niż gitary
Kolejną specjalnością sklepu jest 
ukulele. Można kupić instrumenty od 
najtańszych, szkolnych, do w pełni 
profesjonalnych. W przyszłości mają 
pojawić się także najwyższej klasy  
ukulele, które są produkowane na 
Hawajach. Obecnie właściciel ich 
nie sprowadza, bo nie widzi szans 

na sprzedaż instrumentu za 6000 
złotych, a tyle musiałby kosztować. 
Przy sklepie ma także powstać dla 
dzieci szkółka ukulele – to jeden  
z instrumentów, od których najła-
twiej rozpocząć edukację muzyczną. 
Niestety, jak dotąd nie znalazł się 
nauczyciel, który mógłby stworzyć 
program i poprowadzić zajęcia. Po-
szukiwania trwają.

* * * 
Jeśli chcemy kupić niebanalną 

gitarę lub ukulele albo potrzebuje-
my porady przy kupnie instrumentu, 
Guitarproshop.pl z pewnością jest 
miejscem godnym polecenia. Świad-
czy o tym wielu klientów zadowolo-
nych z obsługi. Między innymi dzięki 
ich opiniom zamieszczanym w inter-
necie dostał odznakę Dobry Sklep 
Muzyczny.

Dariusz J. Michalski

Guitarproshop.pl
ul. Solec 52
Warszawa 

Konkurs 
„Zagraj z nut” 

Spójrz w nuty, zanuć, zagraj 
i wygraj stylowy kubek Adama!
Na podstawie powyższego zapisu nutowego 
podaj nazwę dość ciężkiego utworu.
Wejdź na stronę
 www.audiostacja.pl/zagraj-z-nut 
i poprzez formularz prześlij odpowiedź 
wraz z krótkimi odpowiedziami 
na 2 pytania dodatkowe. 
Jeśli poprawnie odgadniesz autora 
i nazwę utworu oraz podasz 
najciekawsze odpowiedzi na pytania 
dodatkowe, stylowy kubek 
Adama będzie Twój!
Na Twoje zgłoszenie czekamy 
do 06.06.2016
Dobrego nucenia,
grania i słuchania!



62

OObraz można namalować, oprawić  
w ramy i wozić po wystawach. Rzeź-
bę się rzeźbi i wozi po wystawach (no 
dobra, nie każdą). Architekturę się pro-
jektuje i buduje. Stoi i cieszy oko, bywa 
też całkiem funkcjonalna. Książka – tu 
już trudniej. Niby zbiór liter składają-
cych się w słowa, zdania, akapity i całe 
opowieści. Ale literatura pojawia się  
w naszej głowie podczas czytania.

A muzyka? Może być oczywiście 
zapisana, w końcu nuty znamy od 
dawna. Ale potem robi się trudniej. 
Muzyka to dźwięki o różnej wysokości 
i barwie, które pojawiają się w okre-
ślonym porządku i tempie, tworząc  
w naszej głowie dzieło, którym się 
rozkoszujemy (zazwyczaj). Opisywa-
nie dzieła muzycznego jest trudne, 
jeśli nie niemożliwe. „Pisanie o muzy-
ce jest jak tańczenie o architekturze” 
mawiał Frank Zappa – to karkołom-
ne zadanie, choć mnogość pism mu-
zycznych zdaje się przeczyć tej opinii. 
O muzyce da się pisać, choćby po to, 
aby zwracać uwagę potencjalnym 
słuchaczom, jak ją interpretować i jak 
odbierać, aby ten odbiór był pełniej-
szy i abyśmy odczuwali większą przy-
jemność podczas obcowania z nią.

nie na żartyOpowiedz mi coś!
Muzyka otacza nas zewsząd. To banał. Innym banałem 
jest definicja muzyki: to dźwięki uporządkowane w czasie. 
A jednak łatwo dojść do wniosku, że muzyka jest 
najbardziej abstrakcyjną ze sztuk

Po co to wszystko piszę? Już tłu-
maczę. Słucham dużo muzyki, cza-
sem dla przyjemności, czasem z obo-
wiązku. Jednym z takich obowiązków 
– bardzo przyjemnym zresztą – jest 
uczestnictwo w jury konkursu muzyki 
elektronicznej w ramach Cekcyn Elec-
tronic Music Festival. Dostaję sporo 
muzyki od młodych (czasem jedynie 
duchem, ale to się liczy) twórców. 
Wiadomo – raz jest lepiej, raz gorzej. 
Zresztą mam już za sobą krytykowa-
nie kogokolwiek i dobrze mi z tym. Ale 
chciałbym zwrócić uwagę na pewien 
trend, który powstał chyba jako kon-
sekwencja coraz większego osamot-
nienia twórcy. Tak, tak, technologia 
dała nam niesamowite możliwości. 
Wystarczy zajrzeć na inne strony tego 
magazynu. Ale również oddaliła nas 
od siebie. Twórca, zachłysnąwszy się 
potencjałem studia w komputerze, 
wszystko chce zrobić sam: od kom-
pozycji poprzez wykonanie, nagranie, 
produkcję, miks i master po publi-
kację. Trzeba być jednak geniuszem  
we wszystkich tych dziedzinach, aby 
stworzyć dzieło niepowtarzalne lub 
chociaż oryginalne. Mało kto zna się 
na wszystkim. A jak tak mówi, to za-
zwyczaj nie wie, co mówi.

O recordingu, miksie czy maste-
ringu uczymy się, czytając artykuły, 
oglądając tutoriale czy uczestnicząc 
w kursach. Ale gdzie się mamy uczyć 
o tworzeniu? Jasne, możemy iść do 
szkoły muzycznej, ale to pewna re-
wolucja. Poza tym w szkole uczą tak-
że rzeczy, które nas zupełnie nie inte-
resują („zapis neumatyczny a rozwój 
chorału gregoriańskiego” ktoś reflek-
tuje?). Nie mówiąc o tym, że wielu 
uzna szkołę za obciach nielicujący  
z wizerunkiem wyzwolonego muzyka.

Jednak takie podejście kryje  
w sobie pułapkę. Muzyka to również 
„technologia” kompozycji, różne triki 
warsztatowe czy sztuka budowania 
napięcia. Nie znając ich, nie będzie-
my wiedzieli, jak zainteresować słu-
chacza. Wynikiem tego są czasem 

kompozycje, których słucham: byle 
jaki pad w postaci presetu nr 001  
z popularnego syntezatora, na to 
nałożona próbka z nagraniem mu-
ezina lub afrykańskiego rolnika  i już 
mamy World Music; byle jaki pad 
(reszta jak w zdaniu poprzednim), na 
to nałożona próbka z nagraniem Jana 
Pawła II – muzyka zaangażowana; 
byle jaki pad, na to próbka z szumem 
fal – muzyka relaksacyjna i tak dalej. 
Albo: loop perkusyjny powtórzony 
78 razy – muzyka klubowa, ambitni 
dodają „sweep” na filtrze dolnoprze-
pustowym; loop wokalny z loopem 
perkusyjnym, z loopem basowym  
i z jeszcze jednym loopem – nowo-
czesna muzyka elektroniczna.

Żeby było jasne: jestem jak naj-
dalszy od krytykowania jakiegokol-
wiek gatunku muzycznego. Uwiel-
biam elektronikę, muzykę relaksa-
cyjną czy World Music. Bardzo lubię 
rocka i muzykę pop, słucham klasyki. 
W tak zwanej muzyce chrześcijań-
skiej też trafiają się świetne pomysły. 
Ważne, żeby pamiętać o jednym.

Muzyka to opowieść! Ma wstęp, 
rozwinięcie i zakończenie. Oraz wiele 
innych elementów, które możemy 
niemal dowolnie, cóż, komponować. 
Chcąc zainteresować słuchacza, mu-
simy zadbać o to, żeby nasza opo-
wieść go wciągnęła jak książka lub 
film. Musimy poznać jakieś zasady, 
choćby przez uważne słuchanie ulu-
bionej muzyki. Czy zwróciliście kiedyś 
uwagę, że największe przeboje, które 
przetrwały próbę czasu, są z jednej 
strony dość proste, z drugiej jednak 
zawsze mają jakąś „niedoskonałość”, 
odstępstwo od normy? A to z lek-
ka „niepasująca” nuta, a to dodany 
lub ujęty takt, a to niespodziewa-
na modulacja (zwana „podwyżką”  
w niektórych kręgach muzyków we-
selnych), zatrzymanie, przyśpiesze-
nie. Z jednej strony pewna forma 
opowieści, z drugiej zaskakujące 
odstępstwa. Czy to jest recepta 
na zostanie zapamiętanym? Nie 
wiem. To na pewno nie wystarczy, 
ale bez tego będzie trudno. Dlatego 
warto spojrzeć na nasze produkcje 
nie jak na produkcje właśnie, ale na 
KOMPOZYCJE. 

Dlatego skomponuj swoją opo-
wieść i opowiedz mi ją. 

Piotr Dygasiewicz
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OObraz można namalować, oprawić  
w ramy i wozić po wystawach. Rzeź-
bę się rzeźbi i wozi po wystawach (no 
dobra, nie każdą). Architekturę się pro-
jektuje i buduje. Stoi i cieszy oko, bywa 
też całkiem funkcjonalna. Książka – tu 
już trudniej. Niby zbiór liter składają-
cych się w słowa, zdania, akapity i całe 
opowieści. Ale literatura pojawia się  
w naszej głowie podczas czytania.

A muzyka? Może być oczywiście 
zapisana, w końcu nuty znamy od 
dawna. Ale potem robi się trudniej. 
Muzyka to dźwięki o różnej wysokości 
i barwie, które pojawiają się w okre-
ślonym porządku i tempie, tworząc  
w naszej głowie dzieło, którym się 
rozkoszujemy (zazwyczaj). Opisywa-
nie dzieła muzycznego jest trudne, 
jeśli nie niemożliwe. „Pisanie o muzy-
ce jest jak tańczenie o architekturze” 
mawiał Frank Zappa – to karkołom-
ne zadanie, choć mnogość pism mu-
zycznych zdaje się przeczyć tej opinii. 
O muzyce da się pisać, choćby po to, 
aby zwracać uwagę potencjalnym 
słuchaczom, jak ją interpretować i jak 
odbierać, aby ten odbiór był pełniej-
szy i abyśmy odczuwali większą przy-
jemność podczas obcowania z nią.

nie na żartyOpowiedz mi coś!
Muzyka otacza nas zewsząd. To banał. Innym banałem 
jest definicja muzyki: to dźwięki uporządkowane w czasie. 
A jednak łatwo dojść do wniosku, że muzyka jest 
najbardziej abstrakcyjną ze sztuk

Po co to wszystko piszę? Już tłu-
maczę. Słucham dużo muzyki, cza-
sem dla przyjemności, czasem z obo-
wiązku. Jednym z takich obowiązków 
– bardzo przyjemnym zresztą – jest 
uczestnictwo w jury konkursu muzyki 
elektronicznej w ramach Cekcyn Elec-
tronic Music Festival. Dostaję sporo 
muzyki od młodych (czasem jedynie 
duchem, ale to się liczy) twórców. 
Wiadomo – raz jest lepiej, raz gorzej. 
Zresztą mam już za sobą krytykowa-
nie kogokolwiek i dobrze mi z tym. Ale 
chciałbym zwrócić uwagę na pewien 
trend, który powstał chyba jako kon-
sekwencja coraz większego osamot-
nienia twórcy. Tak, tak, technologia 
dała nam niesamowite możliwości. 
Wystarczy zajrzeć na inne strony tego 
magazynu. Ale również oddaliła nas 
od siebie. Twórca, zachłysnąwszy się 
potencjałem studia w komputerze, 
wszystko chce zrobić sam: od kom-
pozycji poprzez wykonanie, nagranie, 
produkcję, miks i master po publi-
kację. Trzeba być jednak geniuszem  
we wszystkich tych dziedzinach, aby 
stworzyć dzieło niepowtarzalne lub 
chociaż oryginalne. Mało kto zna się 
na wszystkim. A jak tak mówi, to za-
zwyczaj nie wie, co mówi.

O recordingu, miksie czy maste-
ringu uczymy się, czytając artykuły, 
oglądając tutoriale czy uczestnicząc 
w kursach. Ale gdzie się mamy uczyć 
o tworzeniu? Jasne, możemy iść do 
szkoły muzycznej, ale to pewna re-
wolucja. Poza tym w szkole uczą tak-
że rzeczy, które nas zupełnie nie inte-
resują („zapis neumatyczny a rozwój 
chorału gregoriańskiego” ktoś reflek-
tuje?). Nie mówiąc o tym, że wielu 
uzna szkołę za obciach nielicujący  
z wizerunkiem wyzwolonego muzyka.

Jednak takie podejście kryje  
w sobie pułapkę. Muzyka to również 
„technologia” kompozycji, różne triki 
warsztatowe czy sztuka budowania 
napięcia. Nie znając ich, nie będzie-
my wiedzieli, jak zainteresować słu-
chacza. Wynikiem tego są czasem 

kompozycje, których słucham: byle 
jaki pad w postaci presetu nr 001  
z popularnego syntezatora, na to 
nałożona próbka z nagraniem mu-
ezina lub afrykańskiego rolnika  i już 
mamy World Music; byle jaki pad 
(reszta jak w zdaniu poprzednim), na 
to nałożona próbka z nagraniem Jana 
Pawła II – muzyka zaangażowana; 
byle jaki pad, na to próbka z szumem 
fal – muzyka relaksacyjna i tak dalej. 
Albo: loop perkusyjny powtórzony 
78 razy – muzyka klubowa, ambitni 
dodają „sweep” na filtrze dolnoprze-
pustowym; loop wokalny z loopem 
perkusyjnym, z loopem basowym  
i z jeszcze jednym loopem – nowo-
czesna muzyka elektroniczna.

Żeby było jasne: jestem jak naj-
dalszy od krytykowania jakiegokol-
wiek gatunku muzycznego. Uwiel-
biam elektronikę, muzykę relaksa-
cyjną czy World Music. Bardzo lubię 
rocka i muzykę pop, słucham klasyki. 
W tak zwanej muzyce chrześcijań-
skiej też trafiają się świetne pomysły. 
Ważne, żeby pamiętać o jednym.

Muzyka to opowieść! Ma wstęp, 
rozwinięcie i zakończenie. Oraz wiele 
innych elementów, które możemy 
niemal dowolnie, cóż, komponować. 
Chcąc zainteresować słuchacza, mu-
simy zadbać o to, żeby nasza opo-
wieść go wciągnęła jak książka lub 
film. Musimy poznać jakieś zasady, 
choćby przez uważne słuchanie ulu-
bionej muzyki. Czy zwróciliście kiedyś 
uwagę, że największe przeboje, które 
przetrwały próbę czasu, są z jednej 
strony dość proste, z drugiej jednak 
zawsze mają jakąś „niedoskonałość”, 
odstępstwo od normy? A to z lek-
ka „niepasująca” nuta, a to dodany 
lub ujęty takt, a to niespodziewa-
na modulacja (zwana „podwyżką”  
w niektórych kręgach muzyków we-
selnych), zatrzymanie, przyśpiesze-
nie. Z jednej strony pewna forma 
opowieści, z drugiej zaskakujące 
odstępstwa. Czy to jest recepta 
na zostanie zapamiętanym? Nie 
wiem. To na pewno nie wystarczy, 
ale bez tego będzie trudno. Dlatego 
warto spojrzeć na nasze produkcje 
nie jak na produkcje właśnie, ale na 
KOMPOZYCJE. 

Dlatego skomponuj swoją opo-
wieść i opowiedz mi ją. 

Piotr Dygasiewicz
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Seaboard RISE jest pierwszym na świecie 
prawdziwie przystępnym kontrolerem MIDI 
pozwalającym wyrazić ekspresję. Wyznacza 
nowy standard urządzeń do tworzenia muzyki, 
dzięki łączeniu ekspresji instrumentów 
akustycznych z wszechstronnością i bogactwem 
brzmień instrumentów elektronicznych. 
Seabord RISE w połączeniu z Equatorem, 
potężnym wirtualnym syntezatorem, odkrywa 
przed współczesnymi muzykami nieosiągalne 
dotąd możliwości tworzenia.
www.roli.com

Przyszłość klawiatur


