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Wiosną natura się odradza i pokazuje, że jest bo-
gata jak brzmienie syntezatora. Może dlatego 

właśnie ten instrument uczyniliśmy tematem wydania. 
Mimo to czuliśmy się zaskoczeni, gdy bogactwo jego 
brzmienia wylało nam się z kolumn i zmusiło do po-
większenia objętości numeru. Jednak dzięki temu zabie-
gowi wystarczyło nam miejsca, by zapytać Kubę Galiń-
skiego, producenta i multiinstrumentalistę, o przygodę  
z syntezatorami (str. 14). Można powiedzieć, że jego pasja 
trwa, bo najnowsza płyta, którą wyprodukował, jest prze-
pełniona syntezatorowym brzmieniem. Ponadto znalazły 
się mało używane strony na przedstawienie zasady dzia-
łania syntezatora analogowego (str. 19) oraz pierwszego 
modulara w historii Waldorfa (str. 52). Dla mniej ortodok-
syjnych fanów klawiszy mamy przewodnik po programie 
VIP znakomicie usprawniającym pracę z klawiaturą steru-
jącą (str. 22), rady jak omikrofonować fortepian do nagrań  
i koncertów (str. 26) oraz dwa najnowsze autonomiczne 
urządzenia od Akai z serii MPC: X i Live, w których zamiast 
klawiszy można wciskać pady (str. 48 i 50).

Zdajemy sobie jednak sprawę, że istnieją także lu-
dzie skromni, którzy nie pożądają bogactwa, zwłasz-
cza gdy jest to bogactwo brzmienia syntezatora. Dla 
nich przygotowaliśmy pierwszą część opowieści rzeki  
o efektach dynamicznych (str. 24), rady Mateusza Tele-
gi z Akademii Dźwięku dotyczące uczłowieczania elek-
tronicznych bębnów podczas nagrywania i miksowania 

Drogi Czytelniku!

od słowa do słowa 

ry
s.

 L
ec

h 
M

az
ur

cz
yk

Wydawca
Audiostacja s.c. P. Dolewka, P. Dygasiewicz
ul. Kolejowa 93/95, 05-092 Łomianki
www.audiostacja.pl
www.facebook.com/Audiostacja

Zarząd
Piotr Dolewka
Piotr Dygasiewicz

Redaktor naczelny
Dariusz J. Michalski

Zastępca redaktora naczelnego
Katarzyna Miłek

Zespół
Jakub Jeziurski, Andrzej Katkowski, Cezary Kępski, 
Patryk Korzonkowski, Konrad Majchrowski, Hubert Miziołek, 
Mariusz Teodorczuk

Projekt i skład 
Dobrochna Badora 

Drukarnia
Zakłady Graficzne Taurus Roszkowscy Sp. z o.o.

Adres do korespondencji
redakcja@audiostacja.pl

www.facebook.com/MagazynAudioPlay

Zdjęcie na okładce
Rafał Ulicki
  
Bezpłatna wersja elektroniczna
www.audioplay.audiostacja.pl
Android: Google Play
iOS: App Store

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do niepublikowania 
niezamówionych tekstów oraz do redagowania i korekty 
tekstów przeznaczonych do publikacji. 
Wszystkie ceny podane w magazynie są rekomendowanymi 
detalicznymi cenami brutto, chyba że zaznaczono inaczej. 
Audiostacja zastrzega sobie prawo do zmiany cen rekomendowanych.
Audiostacja nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku. Zdjęcia  
zamieszczone w magazynie mogą odbiegać od wyglądu produktów  
znajdujących się w sprzedaży. Wszystkie marki należą do swoich  
właścicieli i zostały użyte do celów informacyjnych.
  
Adresy sklepów znajdują się na stronie: 
www.audiostacja.pl/gdzie-kupic

(str. 30) oraz prezentację dwóch mikrofonów: nowo-
czesnej konstrukcji Townsenda (str. 32) i nawiązują-
cej do klasyki Warm Audio (str. 34). Dla urządzających 
studio mamy najnowsze monitory Adam Audio serii S  
(str. 38), a dla gitarzystów akustycznych zadziwiające 
akcesoria L.R. Baggsa (str. 45) i kompaktowy system do 
nagrywania instrumentu iRig Acoustic Stage (str. 46). Dla 
chętnych dajemy zakończenie rozważań o miksowaniu 
wokalu (str. 56) i dużo pozytywnych emocji z warsztatów 
w Muzycznej Owczarni (str. 62). Na koniec prezentujemy 
najprostszy sposób jak zostać Mozartem (str. 70).

Co prawda mamy dopiero marzec, ale jak się usiądzie 
z instrumentem czy przy sprzęcie w studiu, czas płynie 
nie wiadomo kiedy. Dlatego na wszelki wypadek z lek-
kim wyprzedzeniem podajemy wielkanocną przestrogę 
kulinarno-muzyczną, z której korzystali nasi dziadowie 
kręcący makowce i oberki: nie samym mazurkiem czło-
wiek żyje! Wesołych Świąt!

Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!
Audiostacja

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

Kreska z k     uczem
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co jest grane

uderz w klawisz
 48  Akai MPC X: Starszy brat 
  z większym potencjałem
Autonomiczna maszyna, dzięki której 
komputer przestaje być niezbędny do 
produkcji muzycznej.
 50  Akai MPC Live: 
  Powrót do korzeni
Nowoczesne, przenośne urządzenie 
koncepcyjnie wracające do czasów, gdy 
robiło się muzykę bez komputerów.
 52  Waldorf: Złóż sobie instrument
Przedstawiamy wszystkie komponenty 
pierwszego modulara w historii firmy 
specjalizującej się w produkcji 
syntezatorów.

z poradnika 
wujka Piotrka
 56  Zostań kowalem wokalu (2)
Po czyszczeniu partii wokalnych, 
omówionym w poprzednim odcinku, 
dochodzimy do fazy kreacji brzmienia 
z użyciem między innymi kompresora 
i efektów.

z perspektywy fotela  
 60  Akai BT100: Zagranie krążkiem
Przyjrzeliśmy się bliżej temu 
atrakcyjnemu cenowo, ale przy tym 
całkiem nieźle wyposażonemu 
adapterowi.

gościnne występy
 62  XXVII Zimowe Warsztaty 
  Muzyczne Muzyczna Owczarnia  
  2017: Pozytywne wibracje 
Moc emocji, entuzjazmu, pasji i talentu 
– taka w dużym skrócie była zimowa 
edycja warsztatów w Jaworkach 
obserwowana z perspektywy 
przygotowań do koncertu finałowego. 

nie na żarty
   70   Być jak Mozart
Okazuje się, że zostanie mocarzem 
muzyki na miarę Mozarta wymaga 
tylko jednego.

co słychać
Nowości sprzętowe i nie tylko
 6  NAMM 2017: 
  Pakiet pamiętnych premier

 10  Konkurs PreSonusa
 11  Warsztaty gitarowe, 
  PreSonus PA Tour 

mocny akord
 12  Promocje
Sporo obniżek, które miło łechcą 
portfel, na monitory, interfejsy,  
kontrolery i dużo oprogramowania. 

rwący temat

 19  Analiza syntezy
Rozbieramy syntezator analogowy 
na części i opisujemy krok po kroku, 
jak to się dzieje, że generuje dźwięk.

nagraj muzę
 22  Akai VIP 2.0: 
  Nie tylko dla VIP-ów (1)

 24  Strasznie 
  dynamiczne  
  rozważania (1)
Pierwsza część 
rozprawy z efektami 
dynamicznymi, które 
– z racji rozległości tematu 
– u niektórych początkujących produ-
centów mogą budzić grozę.
 26  DPA: Podsłuchiwanie młotków
Właściwe omikrofonowanie 
fortepianu jest sztuką tylko niewiele 
ustępującą grze na tym instrumencie. 
Przedstawiamy kilka sposobów 
przydanych podczas 
nagrań i występów na żywo.

 30  Bębny jak żywe
Mariusz Telega, organizator 
Akademii Dźwięku i akcji Miasto 
Pełne Dźwięków, pokazuje jak 
skłonić elektroniczną perkusję 
do grania jak człowiek.
 32  Townsend Sphere L22: Zmień 
mikrofon po wyjściu wokalisty
Prezentujemy nowoczesny mikrofon, 
który ze wsparciem oprogramowania 
pozwala zmieniać charakter wokalu 
już po nagraniu.
 34  Warm Audio WA-87: Pełne 
  brzmienie za część ceny
Przyglądamy się współczesnemu 
odtworzeniu klasycznej konstrukcji 
zrealizowanemu z dużą 
pieczołowitością.
 35  PreSonus Studio One 3: 
  Lekcja 9. Samplery
Pokazujemy, jak dobrać się 
do potężnej biblioteki próbek 
i wykorzystać funkcje kształtowania 
barw, które pojawiły się 
w najnowszej części DAW-a.

nadaj ton
 38  Adam Audio seria S: 
  Studyjna sukcesja
Z niejakim zaskoczeniem 
przedstawiamy ogrom zmian, jaki 
był wynikiem prac nad referencyjną 
serią głośników firmy.

przynucanie  
z taktem
 42  Teoria muzyki: 
  Oktawa, czyli 12 tonów
Budowa oktawy, gamy molowej
i durowej oraz punkty ciężkości 
– w ten sposób zaczynamy nowy 
cykl, w którym zamierzamy 
przedstawiać teorię muzyki 
w prostych słowach. 

szarpnij strunę
 45  L.R. Baggs: 
  Specjalista od sprzężeń
                                  Dwa patenty walczące 
                                    ze sprzężeniami.                              
                                       46 IK iRig Acoustic 
                                           Stage: 
                          Akustycznie,                         
                              nie znaczy cicho 
                          Kompaktowe 
                       rozwiązanie wyposażone 
                    w DSP znakomicie 
        oddające brzmienie 
           gitary akustycznej. 

 14  Trzydzieści procent 
  nieskończoności
Kuba Galiński mówi o tym, 
jak najlepiej zacząć swoją 
przygodę z syntezatorem  
i nie zgubić się w bogactwie 
możliwości, których dostarcza.

Każdy, kto spróbował pracy 
z oprogramowaniem VIP, docenia 
znaczące ułatwienie w zarządzaniu
instrumentami wirtualnymi i efektami. 
Wyjaśniamy zasadę działania programu 
i sposób obsługi, by w pełni wykorzystać 
jego możliwości.
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NAMM Show 2017

Pakiet pamiętnych premier 
W tym roku było strasznie, choć na szczęście 
tylko w kwestii pogody. Kalifornia dawno nie 
widziała takich opadów i po pierwszym  
zadowoleniu (gdyż wcześniej była susza)  
miejscowi wpadli w panikę z powodu grożących 
powodzi i niemożności używania otwartych  
dachów w kabrioletach. Za to targi NAMM 
wprost skrzyły się od premier

NAMM Show to otwarcie roku. Wszyscy liczący się i aspi-
rujący – w tym roku oceniani na ponad 100 tysięcy ludzi 
– ciągną do Anaheim pod Los Angeles, gdzie nie dzieje się 
nic, nie licząc NAMM i parku rozrywki Disneya. Oto subiek-
tywny przegląd nowości targowych w porządku alfabe-
tycznym.

Firma Adam Audio pokazał nową serię flagowych 
monitorów S, które do tej pory nazywały się SX. Składa-
jąca się z pięciu modeli oferuje najnowsze osiągnięcia za-
równo z zakresu akustyki, jak i elektroniki. „3rd Genera-
tion S Series” to (głęboki wdech): nowe głośniki niskoto-
nowe o zastrzeżonej nazwie ELE (Extended Linear Excu-
rsion), co oznacza najprawdopodobniej liniowe przetwa-
rzanie przy różnych głośnościach, jednoczęściowe hybry-
dowe przetworniki średniotonowe DCH, nowe falowody 
dla tweeterów wstęgowych S-ART oraz, po raz pierwszy  

Aguilar, amerykański producent cenionego nagło-
śnienia basowego, zaprezentował nowy wzmacniacz AG 
700. Jak twierdzi Aguilar, konstrukcja wzmacniacza wy-
wodzi się z nie mniej cenionego AG 500, co oznacza dużą 
rozpiętość dynamiczną i reakcję na transjenty. Te cechy, 
wbrew pozorom, są niezwykle istotne dla prawdziwego 
przetwarzania dźwięków gitary basowej, gdyż wiernie 
przekazują informacje o timingu. Dzięki zwiększonej mo-
cy dostajemy jeszcze głębszy dół i niemal nieograniczony 

32. gala TEC Awards
Podczas targów odbyła się 32. gala Technical Excellents & Creativity Awards 

(w skrócie TEC Awards). Rozdano na niej 23 nagrody za osiągnięcia techniczne 

i osiem za kreatywność. W pierwszej kategorii nagrodzono między innymi interfejs 

Universal Audio Apollo Twin USB (najlepszy komputerowy sprzęt audio),  

Softube Marshall JMP 2203 (najlepsze wzmocnienie i efekty do instrumentów  

muzycznych), Moog Music Mother-32 (najlepszy instrument hardware’owy),  

Softube Marshall Bluesbreaker 1962 (najlepszy instrument software’owy), Warm 

Audio WA-2A Tube Opto Compressor (najlepszy hardware do obróbki sygnału).  

Na zdjęciu Alice Cooper, Johnny Depp i John Perry podczas występu na gali.

headroom, a wszystko to przy wadze 2,22 kg. Sprawdzili-
śmy – jest leciutki. AG 700 ma wygodną i ciepło brzmią-
cą sekcję korektora, pętlę efektów oraz wyjście XLR (sy-
metryczne!). Warto więc poczekać do kwietnia, kiedy to 
Aguilar dostarczy pierwsze egzemplarze.

Pora na Akai, które na tych targach po prostu rządzi-
ło. Co prawda firma nie miała stoiska, ale w specjalnie 
wydzielonej sali prezentowała dwie gorące nowości: naj-
prawdziwsze samplery z legendarnej serii MPC, czyli MPC 
Live i MPC X. Jak podkreślali przedstawiciele firmy, nowe 
MPC zbudowane są na kompletnie nowej platformie, któ-

w monitorach Adam Audio, cyfrowy procesor DSP na 
układach SHARC odpowiedzialny za rozdzielanie sygna-
łu na poszczególne głośniki (po polsku nazywamy to 
zwrotnicą), a przede wszystkim za szerokie możliwości 
dostosowania brzmienia monitorów do akustyki danego 
wnętrza. Dodatkowym bonusem są cyfrowe wejścia.

W warunkach targowych trudno było w pełni przete-
stować zalety nowych monitorów, ale to, co słyszeliśmy, 
brzmiało bardzo zachęcająco. Szczęśliwie po powrocie 
udało nam się przyjrzeć bliżej, czego efekt znajduje się na 
str. 38.

Adam Audio – rodzina serii S

Aguilar AG 700
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Adam Audio – rodzina serii S
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co słychać

ra jest oparta oparta na wbudowanym komputerze unie-
zależniającym urządzenia od komputerów PC/Mac. Jest  
(i będzie) ona wykorzystywana także w produktach innych 
firm korporacji inMusic jak M-Audio, HeadRush, Denon DJ 
czy Alesis. Oznacza to, że cała obróbka sygnału odbywa 
się „na pokładzie”, więc mamy do czynienia z urządzenia-
mi samodzielnymi, dla których komputer PC jest jedynie 
partnerem i interfejsem użytkow-
nika. Mieliśmy okazję zapoznać się  
z obydwoma samplerami i trzeba 
przyznać, że robią one wielkie wra-
żenie pod względem liczby funkcji, 
płynności pracy i uniwersalności.

MPC Live, przypominający nieco 
MPC Touch, to samodzielny sam-
pler z wbudowaną pamięcią Flash  
i możliwością instalacji dysku twar-
dego. Główny panel instrumentu to 
przede wszystkim klasyczne pady 
MPC oraz dotykowy ekran z funk-
cją multitouch. Ma komplet wejść  
i wyjść audio/MIDI (w tym wejście 
mikrofonowe i gramofonowe) oraz 
hub USB. Co ciekawe, wyposażono 
go we wbudowany akumulator, co 
pozwala na pracę w terenie. Po podłączeniu do kom-
putera jego możliwości jeszcze wzrastają (na przykład 
można nagrać więcej ścieżek audio), a oprogramowanie 
MPC 2.0 staje się pełnoprawnym DAW-em z imponują-
cymi możliwościami. Więcej o nim na str. 50. 

MPC X idzie dużo dalej. Ma większy ekran dotykowy 
(ponad 10 cali!), bardzo wygodny i rozbudowany panel ste-
rujący oraz 16 dowolnie konfigurowalnych pokręteł Q-link,  
a każde z własnym wyświetlaczem OLED. Na panelu tyl-
nym prawdziwa bateria połączeń, w tym nawet wyjścia CV, 
co powoduje, że MPC X jest również sekwencerem dla syn-
tezatorów analogowych i systemu Eurorack. Praca z MPC X 
to całkowite uwolnienie się od komputera przy zachowaniu 
pełnej funkcjonalności DAW-u z włączeniem ścieżek au-
dio, efektów czy samplingu wraz jego pełną edycją (więcej  
o samplerze na str. 48). MPC X także współpracuje z opro-
gramowaniem MPC Software 2.0, które…

…było kolejnym przebojem Akai. To w pełni przebu-
dowany samodzielny program działający na komputerach 
Mac i PC. Pozwala na wykonanie całej produkcji muzycz-
nej, począwszy od pomysłu, przez sampling i nagranie, po 
miks i mastering. Z programem otrzymujemy tonę sam-
pli, instrumenty wirtualne i komplet efektów. Co ważne, 
MPC Software 2.0 działa także we współpracy ze star-
szymi urządzeniami spod znaku MPC, czyli Renaissance, 
Studio i Touch. Interfejs użytkownika stanowi jeszcze 

jeden mocny punkt tego oprogramowania, które może 
pracować w trybie samodzielnym (stand-alone) lub jako 
plugin VST/AU/AAX.

Duńskie Dynaudio pokazało nowy monitor z coraz 
bardziej popularnej serii LYD (po duńsku „dźwięk”). LYD 
48 to konstrukcja trójdrożna w kompaktowej obudowie. 
Dzięki zastosowaniu trzeciego głośnika odpowiedzial-
nego za przetwarzanie średnich częstotliwości monitor 
zyskał na klarowności, a także umożliwił podwyższenie 
maksymalnego ciśnienia akustycznego. Elektronika to 
autorski układ DSP o nowatorskich funkcjach takich jak 
poszerzanie pasma przenoszenia w dole przy ogranicze-
niu głośności (idealne do miksu) lub wręcz przeciwnie 
(świetne do robienia wrażenia na klientach studia) i pełna 
kontrola nad krosowaniem sygnału. Jeśli chodzi o kwestie 
estetyczne, do wyboru dostaniemy opcje białą i czarną. 
Elegancja na całego. Porównanie nowych wynalazków 
spod znaku Adam Audio i Dynaudio zapowiada się eks-
cytująco.

Chwila po otwarciu

 Akai MPC X

Dynaudio 
– rodzina LYD 48

Każdego dnia 
można było 
posłuchać muzyki 
na żywo na 
kilkunastu scenach, 
nawet w… muzeum

Ferrofish A32

Niemiecki Ferrofish, który znany jest ze stosunkowo 
niedrogich przetworników wielokanałowych, zaprezento-
wał nową wersję flagowca A32 wyposażoną dodatkowo  
w złącza w standardzie Dante (dodanych do już istnieją-
cych ADAT i MADI), co z radością przywitają projektanci  >>

Aguilar AG 700

Akai MPC Live
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i użytkownicy rozbudowanych instalacji audio i wideo,  
a także firmy nagłośnieniowe. A32 to niezła cena, ca-
ła masa funkcji konfiguracyjnych i zdumiewająco dobre 
brzmienie, biorąc pod uwagę koszty. 

Wspomniana wcześniej firma HeadRush jest nowym 
dzieckiem korporacji inMusic. Być może niektórzy kojarzą 
kostkę efektową o tej samej nazwie, swego czasu ofero-
waną przez Akai, do której firma nawiązuje. HeadRush 
to produkty dla gitarzystów, a pierwszym z nich jest Pe-
dalboard, tyle że w wersji zintegrowanej. Oparty na plat-
formie, na której pracują inne nowe produkty inMusic, 
Pedalboard jest samowystarczalnym multiefektem gi-
tarowym z najwyższej półki. Jego centrum stanowi duży 
dotykowy ekran, gdzie w iście iPadowym stylu wybieramy, 
przesuwamy i przełączamy najróżniejsze efekty. Do tego 
pedał głośności i bateria przycisków nożnych z własny-
mi wyświetlaczami. Będziemy obserwować rozwój firmy  
HeadRush, bo zapowiada się ciekawie.

Zejdźmy na ziemię i zobaczmy, co przygotowali wło-
scy przyjaciele z IK Multimedia. Oficjalną premierę miał 
iRig Acoustic Stage. To ciekawy system mikrofonowy, 
który umożliwia nagrywanie oraz nagłośnienie gitary 
akustycznej lub innego instrumentu strunowego wypo-
sażonego w otwór pudła rezonansowego. System jest 
wyposażony w dobrej klasy mikrofon (nie piezo!), który 
„zawieszamy” w otworze rezonansowym, a więc odpada 
przykręcanie czy inne klejenie. Sygnał z mikrofonu trafia 
do obudowy podobnej do „belt-packa” systemów bez-
przewodowych, potem na preamp mikrofonowy, a na-
stępnie na dość rozbudowany układ DSP. System stara się 
zachować oryginalne brzmienie gitary (i wychodzi mu to 
lepiej niż dobrze), ale oferuje też funkcje dodatkowe: wy-
bór trzech typów brzmień (naturalne, ciepłe bądź jasne) 
dla gitary ze strunami nylonowymi i trzech dla strun stalo-
wych. Użytkownicy gitar elektroakustycznych mogą pod-
łączyć wyjście instrumentu do gniazda AUX i miksować  

sygnał z obydwu źródeł. Dodatkowo iRig Acoustic Stage 
ma przycisk „Cancel Feedback”, który robi dokładnie to, co 
zapowiada: automatycznie wycina sprzężenie zwrotne, 
które może pojawić przy występie na żywo. A żeby było 
jeszcze lepiej, system jest też interfejsem audio USB. Ce-
na? Około 400 zł, a więc po prostu tanio (więcej o inter-
fejsie na str. 46).

Brytyjski Laney obchodził na targach swoje pięćdzie-
sięciolecie. Z tej okazji producent przygotował reedycję 
kultowego zestawu, na którym w roku 1969 grał sam Tony 
Iommi z Black Sabbath. Zestaw ten składa się ze wzmac-
niacza LA100BL, specjalnie dobranej kolumny LA412 oraz 
sygnowanego przez Tony’ego pedału TI-BOOST, którego 
używał na trasie „The End” w ubiegłym roku. Jedynie 50 
takich zestawów trafi na rynek, więc chętni powinni się 
pośpieszyć.

Moog podszedł do tegorocznej imprezy niekonwencjo-
nalnie. Na swoim stoisku… nie miał żadnego syntezatora. 
Zamiast tego wielkie tablice z nazwiskami tych, którzy ode-
szli w roku 2016 i którzy odcisnęli swoje piętno na muzyce,  
a szczególnie muzyce elektronicznej. Wśród wspomina-
nych byli choćby Isao Tomita i Keith Emmerson. Każdy, kto 
poświęcił chwilę na przejście się po stoisku, miał szansę 
wylosować nagrody – było ich trochę, a najbardziej cenną 
stanowił najnowszy/najstarszy Minimoog Model D.

Podczas niejawnego spotkania firma zapowiedzia-
ła nie mniej niż 5 (pięć, PIĘĆ!!!) nowych syntezatorów na 
rok 2017. Wśród nich dla każdego coś miłego: będzie tro-
chę z kabelkami, trochę bez, na jeden głos i nie na jeden 
głos. Więcej zdradzić nie możemy, ale mamy nadzieję, że 
wzbudziliśmy zainteresowanie.

Po drugiej stronie Atlantyku mamy inne klawisze, 
czyli firmę Nord. Tutaj również nie zobaczyliśmy nowo-
ści i tutaj również firma zapowiedziała coś na prywatnej 
prezentacji. Jedną z nowości będą specjalne głośniki do 
Nord Stage/Piano, co z radością powitają wszyscy ci, któ-
rzy chcieliby używać tych instrumentów w salonie lub na 
próbach. Wiosną pojawi się też nowa wersja jednego z in-
strumentów Norda. Będzie wspaniała.

PreSonus był zajęty prezentowaniem nowej linii 
mikserów z serii StudioLive. Najpierw zapowiedziany już 
wcześniej StudioLive 32 – prawdziwy potwór z trzydzie-
stoma trzema zmotoryzowanymi tłumikami (czyli nie 
trzeba przełączać banków!), całkiem nową platformą, 
niemal nieograniczonymi możliwościami krosowania  
i obróbki sygnału, samodzielnym wielościeżkowym re-
korderem na karty SD i tysiącem innych funkcji. Po prostu 

Stoisko Mooga 
podczas 
powstawania. 
Choć w jego wersji 
finalnej nie znalazł 
się na nim ani jeden 
syntezator, już na 
tym wczesnym 
etapie łatwo 
rozpoznać, do kogo 
należy.

HeadRush 
Pedalboard

>>

IK Multimedia iRig 
Acoustic Stage

PreSonus Studio 68

NAMM Show 2017
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co słychać

przełom. Przy okazji pokazano też wersję 16-kanałową, 
która – rzecz jasna – będzie tańsza i dlatego z całą pew-
nością popularniejsza.

Drugą nowość stanowiła seria kompaktowych inter-
fejsów audio z rodziny Studio: modele 26 i 68. Korzysta-
jące z tych samych komponentów jak flagowce z serii 192 
(między innymi preampy XMAX-L), oferują świetne para-
metry w bardzo rozsądnej cenie. W komplecie oczywiście 
aplikacja DAW Studio One 3 Artist, dzięki czemu po zaku-
pie interfejsu można od razu brać się do pracy. 

A skoro mowa o interfejsach, to nie można pominąć 
niemieckich specjalistów z RME. Pokazali sporo nowości 
jak na tak nobliwą i nieprzesadzającą z liczbą produktów 
firmę: aż trzy. Pierwsza z nich to nowa wersja jednego z naj-
popularniejszych interfejsów audio Fireface UFX II. Nowy 
Fireface to w dalszym ciągu 60 kanałów (30 wejściowych 
i 30 wyjściowych), częstotliwość próbkowania do 192 kHz, 
najbardziej zaawansowany na świecie mikser TotalMix FX 
i szybki interfejs USB 2.0. W tej edycji dostaliśmy lepsze 
przetworniki i preampy, a także lepszą obsługę pamięci 
USB, na której możemy rejestrować dowolny materiał prze-
chodzący przez interfejs. Dodatkowo UFX II może współ-
pracować z nowym kontrolerem ARC, który…

…był kolejną nowością RME. Ten kompaktowy kon-
troler można połączyć z komputerem lub bezpośrednio  
z interfejsem i zapewnić sobie pełną władzę nad mik-
sem i odsłuchem. Dzięki 15 dowolnie konfigurowalnym 
podświetlanym przyciskom możemy na przykład obsłu-
giwać dwa zestawy monitorów, mikrofon TalkBack czy 
też przełączać się między gotowymi ustawieniami mik-
sera, które wcześniej programujemy. Do tego rzecz jasna 
pokrętło głośności odsłuchu. Warto dodać, że ARC USB 
pracuje też bez komputera.

Ostatnią nowością był nowy interfejs Digiface USB, 
czyli cztery wejścia i wyjścia ADAT podłączane do kompu-
tera przez USB. Niska latencja, wygodne działanie i Total-
Mix FX. A do tego po prostu tani – około 1600 zł.

ROLI świętowało wprowadzenie na rynek muzyczny 
nowych kontrolerów z serii Blocks, które pracują z urzą-
dzeniami mobilnymi oraz z komputerem, a dzięki spryt-
nej budowie i magnetycznym złączom mogą być łączone  
w większe zestawy. Na prezentacji w zaciemnionym poko-
ju poznaliśmy kolejnych przedstawicieli serii Blocks, któ-
rzy pojawią się jeszcze w tym roku. Są bardzo interesujący  
i zadowolą tych, którzy chcieliby pograć na prawdziwych 
(w rozumieniu ROLI) klawiszach.

Firma RØDE, gigant z Australii, nie była obecna na tar-
gach, ale to nie przeszkodziło jej hucznie świętować swoje-
go pięćdziesięciolecia na specjalnej przedtargowej imprezie, 
która odbyła się w Las Vegas. Poza zwyczajowymi wspo-
minkami RØDE pokazało kilka nowości, a wśród nich hi-en-
dowe mikrofony TFM-50, NT-49 i NT-RV. Pierwszy z nich 

jest przeznaczony głównie do nagrań na żywo (na przykład 
klasyki) ze względu na wielokierunkową charakterystykę, 
drugi to klasyczny lampowy mikrofon pojemnościowy bę-
dący następcą kultowego Classica, a trzeci stanowi lampo-
wą odmianę wstęgi NT-R. Wszystkie wyglądają przepięknie 
i bardzo elegancko, a o ich parametrach brzmieniowych wy-
pada mówić w samych superlatywach.

Kolejną nowością były paluszki NT-5, czyli jedne  
z najpopularniejszych mikrofonów RØDE w nowej wersji. 
Mniejsze (krótsze), czarne i z ulepszonymi kapsułami.

Nie zapomniano o serii VideoMic. Podczas imprezy 
pokazano VideoMic Pro+ – mikrofon z gatunku premium 
z całkiem nową elektroniką i obudową, a także VideoMic 
SoundField – pierwszy na świecie mikrofon nakamerowy 
typu Surround. To efekt współpracy z firmą SoundField, 
którą RØDE przejęło w ubiegłym roku. A to oznacza, że 
możemy liczyć na kolejne mikrofony z tą technologią.

Skoro już jesteśmy przy mikrofonach, sE Electro-
nics również pochwaliło się nowymi produktami. Dużo 

RME Fireface UFX II

sE Electronics RNT

Jeden z fascynujących produktów tegorocznych targów: ROLI Blocks.

RØDE NT49

mówiono o nowych, szybko zyskujących popularność 
mikrofonach dynamicznych V3 i V7. Wśród ich użyt-
kowników są takie tuzy, jak Ken „Pooch” Van Druten, 
który pracuje z Linkin Park, Justinem Bieberem czy Kid 
Rockiem.

Podczas prywatnej prezentacji sE pokazało też fla-
gowy mikrofon lampowy przygotowany wraz z Rupertem 
Neve – zapowiada się bardzo ciekawy produkt.

Softube świętowało długo oczekiwaną premierę 
nowej wersji ich przeboju rynkowego, czyli Console 1 
mkII. Pod względem wizualnym zmieniło się niewiele, 
natomiast programowo bardzo dużo. Console 1 mkII – 
poza dotychczasowymi funkcjami sterowania dedyko-
wanych pluginów Softube (w tym konsoli SSL SL 4000 E,  
SSL XL 9000 czy „British Class A” – wiadomo, o co cho-
dzi) – współpracuje też z ponad 60 pluginami Universal 
Audio na platformie UAD. Do tego doszło sterowanie >>
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DAW-em, a wszystko w dużo niższej cenie. Console 
1, która pojawi się już w marcu, ma kosztować około 
2000 zł, czyli niemal połowę dotychczasowej ceny. 

>>

Softube 
Console 1 mkII

NAMM Show 2017

ra wszystkie brzmienia Zarenbourga, za to nie ma klawia-
tury, głośników (i nóg) i jest dużo tańszy. Podczas bardziej 
intymnej rozmowy panowie z Waldorfa pokazali nam 
syntezator, który będzie większy od wszystkich obecnie 
oferowanych – i jak zwykle nie możemy powiedzieć nic 
więcej!

Na koniec Warm Audio. Ta amerykańska firma po-
woli zdobywa udział w rynku za sprawą niedrogich urzą-
dzeń studyjnych wzorowanych na uznanych klasykach. 
Ubiegły rok należał do kompresorów typu 1176 i LA-2A, 
natomiast koniec roku przyniósł poczwórny przed-
wzmacniacz wzorowany na rozwiązaniach API i przede 
wszystkim niezwykle udany klon mikrofonu typu 87 za 
ułamek jego ceny. WA-87, bo o nim mowa, został przez 
wielu testujących uznany za perfekcyjne odwzorowanie 
oryginału, co przy cenie około 3000 zł jest wręcz okazją 
(więcej o nim na str. 34). Na połowę roku firma zapowia-
da mikrofon WA-414 i chyba nikomu nie trzeba tłuma-
czyć, co stoi za tą nazwą. 

Jak widać targi NAMM nie zwalniają tempa. Jest raczej 
odwrotnie, o czym świadczy nowa hala, która ma być odda-
na do użytku w przyszłym roku. NAMM to wciąż miejsce, 
gdzie się bywa, miejsce, gdzie poznajemy trendy na najbliż-
sze 12 miesięcy. Sądząc po tym, co widzieliśmy, możemy 
być pewni, że rok 2017 umili nam życie ciekawymi produk-
tami, które niebawem zagoszczą w studiu i na scenie.

Piotr Dygasiewicz

PreSonus  Skomponuj nagrodę ze Studio One 3
Osoby lubiące pracę w DAW-ie 

mają szansę spróbować swoich 
sił w konkursie PreSonusa. Jeśli chcą 
wziąć w nim udział, powinny stwo-
rzyć maksymalnie 3-minutowy utwór 
w dowolnej stylistyce, korzystając 
ze Studio One 3. Należy skorzystać 
w nim ze wszystkich mediów, mini-
mum 2 pętli z biblioteki tego DAW-u 
i użyć tylko wtyczek efektowych i in-
strumentów, jakie oferuje program. 

 nagrodę główną: parę monitorów E44 i/lub Studio 
192 Mobile,
 wyróżnienie: 2 pary słuchawek PreSonus HD7 oraz 

jedną licencję Studio One 3 Professional.
Prace można nadsyłać do 19.03.2017 roku. Wyniki zo-

staną ogłoszone podczas bezpłatnych warsztatów Pre-
Sonus Training Center, które rozpoczną się 25.03.2017 roku  
o godzinie 12.00 w Akademii Realizacji Dźwięku przy ul. Ki-
jowskiej 3 w Warszawie. Podczas warsztatów będzie można 
zobaczyć zalety ścisłej integracji sprzętu z oprogramowa-
niem oraz przyjrzeć się pracy na urządzeniach mobilnych.

Jeśli już wspomnieliśmy Universal Audio, nie mogło zabraknąć premiery 
nowej wersji Apollo Twin. Tutaj znowu mówimy o przydomku mkII, a z nowo-
ści otrzymujemy nowe przetworniki wzięte z „dużych” Apollo, więcej funkcji 
dostępnych z panelu interfejsu (między innymi przełączanie między dwoma 
parami monitorów), wbudowany mikrofon Talkback oraz wersję Quad, czyli  
z czterema procesorami UAD. Obudowa zmieniła kolor na czarny, aby dopaso-
wać się do nowych Apollo. Ceny zaś nie uległy zmianie. 

Waldorf, niemiecki producent syntezatorów, pokazał dawno zapowiada-
ny moduł z flagowego stage piana Zarenbourg. Stylizowany nieco retro zawie-

Projekt powinien mieć co najmniej  
8 ścieżek audio i co najmniej 2 ścieżki 
MIDI. Tak przygotowana praca po-
winna być wysłana do organizatorów 
na marketing@audiostacja.pl w po-
staci linka do platformy WeTransfer. 
Laureaci otrzymają jedną z następu-
jących nagród: 
 nagrodę specjalną: bezpłatne 

stypendium ufundowane przez Aka-
demię Realizacji Dźwięku, 
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strumentów, jakie oferuje program. 

 nagrodę główną: parę monitorów E44 i/lub Studio 
192 Mobile,
 wyróżnienie: 2 pary słuchawek PreSonus HD7 oraz 

jedną licencję Studio One 3 Professional.
Prace można nadsyłać do 19.03.2017 roku. Wyniki zo-

staną ogłoszone podczas bezpłatnych warsztatów Pre-
Sonus Training Center, które rozpoczną się 25.03.2017 roku  
o godzinie 12.00 w Akademii Realizacji Dźwięku przy ul. Ki-
jowskiej 3 w Warszawie. Podczas warsztatów będzie można 
zobaczyć zalety ścisłej integracji sprzętu z oprogramowa-
niem oraz przyjrzeć się pracy na urządzeniach mobilnych.

Jeśli już wspomnieliśmy Universal Audio, nie mogło zabraknąć premiery 
nowej wersji Apollo Twin. Tutaj znowu mówimy o przydomku mkII, a z nowo-
ści otrzymujemy nowe przetworniki wzięte z „dużych” Apollo, więcej funkcji 
dostępnych z panelu interfejsu (między innymi przełączanie między dwoma 
parami monitorów), wbudowany mikrofon Talkback oraz wersję Quad, czyli  
z czterema procesorami UAD. Obudowa zmieniła kolor na czarny, aby dopaso-
wać się do nowych Apollo. Ceny zaś nie uległy zmianie. 

Waldorf, niemiecki producent syntezatorów, pokazał dawno zapowiada-
ny moduł z flagowego stage piana Zarenbourg. Stylizowany nieco retro zawie-

Projekt powinien mieć co najmniej  
8 ścieżek audio i co najmniej 2 ścieżki 
MIDI. Tak przygotowana praca po-
winna być wysłana do organizatorów 
na marketing@audiostacja.pl w po-
staci linka do platformy WeTransfer. 
Laureaci otrzymają jedną z następu-
jących nagród: 
 nagrodę specjalną: bezpłatne 

stypendium ufundowane przez Aka-
demię Realizacji Dźwięku, 
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co słychać

PreSonus  Skomponuj nagrodę ze Studio One 3

Weź gitarę na warsztat

PreSonus PA Tour

Polskie 
premiery,
amerykański 
gość  
Jeszcze w marcu będzie można wziąć udział w bezpłat-

nych prezentacjach, na których zostaną pokazane naj-
nowsze rozwiązania PreSonusa przydatne w studiu i na 
scenie: interfejsy audio/MIDI Studio 26 i Studio 68, kolum-
ny ULT i AIR oraz najmocniejszy mikser w swojej klasie, czyli 
StudioLive 32 III. Mikser i interfejsy będą po raz pierwszy 
prezentowane w Polsce! Uczestnicy zobaczą między inny-
mi, jak łatwa jest konfiguracja sprzętu, a w mikserze usta-
wianie scen i presetów czy zdalna kontrola miksu za po-
mocą wielu urządzeń przewodowych i bezprzewodowych. 
Spotkania poprowadzi Lee Boylan, specjalista PreSonusa 
przysłany wprost z USA do wsparcia wschodniej flanki NA-
TO w dziele osiągnięcia lepszego brzmienia. 

Audiostacja wraz z partnerami gorąco zaprasza 
zainteresowanych w następujących terminach:

27.03.2017, godz. 11.00–14.00
Sklep muzyczny Music Express
KUCHARY 48, k. Krzyżanowa,

27.03.2017, godz. 16.00–19.00
Sklep muzyczny Music Center    
ŁÓDŹ, ul. Sienkiewicza 59,

28.03.2017, godz. 16.00–19.00
Sklep muzyczny Music Store
POZNAŃ, ul. Wielka 21,

29.03.2017, godz. 16.00–19.00
Sklep muzyczny Lighting Center
BĘDZIN, ul. Pokoju 91.

Na wszystkie spotkania wstęp wolny.

Spotkaj się z czołowymi polskimi 
gitarzystami i basistami w dniu 

21.04 w Gorzycach pod Sandomie-
rzem w Ośrodku Kultury przy ulicy 
Erazma Mieszczańskiego 10. Sko-
rzystaj z ich doświadczenia i rad, 
popraw swoją technikę gry i zyskaj 
wskazówki, nad czym i jak pracować. 
Zajęcia na basie poprowadzi Krzysz-
tof Ścierański, znakomity basista, 
potrafiący jak nikt w Polsce pokolo-
rować brzmieniem basu cały koncert 
solowy. O gitarze elektrycznej opowie 
Krzysztof Toczko „pARTyzant” z ze-
społu Zdrowa Woda, mistrz tappingu 
oburęcznego, znany z innowacyjnego 
podejścia do artykulacji. O grają-
cych na gitarze akustycznej zadba 
Piotr Słapa, znakomity gitarzysta 
fingerstyle, który prowadził zajęcia 
na wielu prestiżowych warsztatach,  

a w 2014 roku na festiwalu Guitar 
Awards został wybrany do trójki naj-
lepszych gitarzystów akustycznych 
w Polsce. Przy okazji będziesz miał 
okazję wypróbować najnowszy sprzęt, 
który przyda się każdemu gitarzyście  
i basiście: wzmacniacze i kolumny La-
neya, osprzęt L.R. Baggsa, akcesoria 
BluGuitar, struny Rotosounda i gitary 
Vintage. Partnerem warsztatów jest 
sklep muzyczny Czak Music z Tarno-
brzega (www.czakmusic.pl). Wszyscy 
uczestnicy dostaną ulotki uprawnia-
jące do skorzystania z 20% zniżki na 
zakup w nim wymienionych marek. 
Na koniec odbędzie się jam session, 
podczas którego będzie można zagrać  
z prowadzącymi warsztaty.

Wstęp wolny!
Szczegóły na 
www.audiostacja.pl

Piotr SłapaKrzysztof Toczko „pARTyzant”Krzysztof Ścierański
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Adam Audio:  
Monitor z subwooferem taniej 
Nic, co dobre, nie trwa wiecznie, dlatego warto
skorzystać z monitorów Adam A5X z subwooferami Sub7 
w promocyjnej cenie. Kosztują teraz zaledwie 4380 zł 
(cena standardowa: 5480 zł). Monitory Adama dają piękną 
górę, głęboki dół i solidny środek. Są wyposażone 
w wysoko wydajne woofery, innowacyjny przetwornik 
wstęgowy X-ART oraz optymalnie dobrane tweetery. 
Sub7 odtwarza dolne pasmo aż do 32 Hz. 
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

RME: Ostatnie takie UFX-y 
Wszyscy zainteresowani solidnym markowym sprzętem w okazyjnych 
cenach powinni zainteresować się wyprzedażą interfejsu UFX I.  
Teraz flagowiec pierwszej generacji kosztuje 6990 zł (wcześniej 8490 zł). 
W tej cenie otrzymuje się jeden z najbardziej uniwersalnych interfejsów: 
60 kanałów audio (analog, ADAT, SPDIF), cyfrowo kontrolowane  
hi-endowe preampy (klasa Micstasy), referencyjnej klasy układy  
konwertujące sygnał (technologia z RME ADI-8QS) z dokładnością  
24 bity/192 kHz, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD, podwójne wyjście  
słuchawkowe z niezależną regulacją wzmocnienia, rewolucyjny  
TotalMIX FX oraz możliwość rejestracji na nośnikach pamięci flash/HDD. 
Jeśli to nie jest okazja, to co nią można nazwać?  

PreSonus: Studio 192 Mobile w miksie 
Dzięki producentowi możemy wybrać, w jakiej wersji kupimy interfejs Studio 
192 Mobile. Jeśli wolimy niższą cenę, zapłacimy teraz 2550 zł zamiast 2999 zł.  
Jest także wersja dla tych, którzy za tę samą cenę chcą dostać więcej. Dla 
nich przewidziano interesujący pakiet oprogramowania Artist Power Pack,  
w którym znalazły się: Studio One 3 Artist (sekwencer audio/MIDI), konwerter 
mp3, kolekcja procesorów Channel Strip, Studio One Remote (aplikacja do iPa-
da). O ile pierwsza promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów, o tyle druga 
trwa do 30.04.2017. By wziąć w niej udział, po zakupie interfejsu należy go za-
rejestrować na stronie producenta. Wtedy pojawi się zestaw Artist Power Pack 
do bezpłatnego pobrania.

PreSonus:  
Studio One 3  
Professional  
taniej
Wszyscy, którzy chcą się przesiąść na najwyższą wersję 
DAW-u PreSonusa, wciąż mogą to zrobić za okazyjną 
cenę. Posiadacze wersji Artist SO3 za upgrade do wersji 
Professional SO3 zapłacą teraz 899 zł (wcześniej 1199 zł), 
z Artista SO1/SO2 – 1049 zł (wcześniej 1399 zł), z Profes-
sional SO1/SO2 – 449 zł (wcześniej 599 zł). Crossgrade  
z innego DAW-u to koszt 899 zł (wcześniej 1199 zł).
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

PreSonus: Studio 192 taniej
Zwolenników solidnego studyjnego sprzętu powinna ucieszyć  
wiadomość o promocji flagowego interfejsu PreSonusa – Studio 192.  
Teraz można kupić to urządzenie za jedyne 3550 zł, podczas  
gdy regularna cena wynosi 4190 zł.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

2box znów w promocji 
Od czasu do czasu pojawia się 
promocja na zestawy TrigIt Trigger (4x TrigIt 
Stereo, 1x TrigIt Kick), które kosztują wtedy
jedynie 850 zł zamiast 1150 zł. I teraz właśnie 
przyszedł ten czas: czas okazji dla  
perkusistów. 
Oferta obowiązuje do wyczerpania  

zapasów promocyjnych.

PreSonus: Łatwiej znieść muzykę 
Zostały ostatnie egzemplarze mikserów StudioLive 
16.0.2, do których producent dodaje bezpłatnie  
wygodny plecak o wartości 299 zł. Warto się skusić,  
bo w ten sposób sprzęt stanie się niemal mobilny. 
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.
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mocny akord

Ferrofish: Tańsze przetwarzanie 
Ferrofish proponuje zniżkę na konwerter analogowo-cyfrowy z interfejsem 
MADI, pracujący z rozdzielczością 24 bity/192 kHz. Trzydziestodwukanałowy  
Ferrofish A32 kosztuje teraz zaledwie 8750 zł (wcześniej 10 300 zł).
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

PreSonus: Preamp w lepszej cenie 
Bogaty w wyjścia i wejścia preamp DigiMax DP88 jest teraz 
wyraźnie tańszy. Oznacza to, że zapłacimy za niego  
 jedynie 2980 zł (wcześniej 3590 zł). Urządzenie idealnie  
współpracuje z interfejsami audio ze złączami ADAT I/O. 
Stanowi też naturalne rozszerzenie do analogowych wejść  
i wyjść interfejsów audio PreSonus Studio 192 i Studio 192 
Mobile. Wyposażone jest w analogowy przedwzmacniacz 
XMAX zapewniający konwersję cyfrową do 96 kHz oraz  
przetworniki Burr-Brown klasy audiofilskiej.
Promocja obowiązuje do 31.03.2017.

PreSonus: Mocna oferta przedwzmacniaczy 
Znakomita chwila, by wyposażyć się w przedwzmacniacz.  
Przedwzmacniacz lampowy TubePRE z nagrodzonym układem  
Dual Servo kosztuje teraz tylko 540 zł (wcześniej 599 zł), a za 2-kanałowy 
przedwzmacniacz mikrofonowo-instrumentalny BlueTube z technologią 
Dual Path zapłacimy tylko 999 zł (wcześniej 1199 zł).
Promocje trawa w dniach 1.04–30.06.2017.

PreSonus:  
Professional dla profesjonalistów
Każdy, kto szuka dodatkowych możliwości, powinien  
skorzystać z promocji PreSonusa: przy zakupie kontrolera 
StudioLive CS18AI, do którego dołączony jest DAW Studio 
One 3 w wersji Artist, otrzymuje się bezpłatny upgrade 
do wersji Professional. Dzięki temu zyskuje się potężne, 
uniwersalne i łatwe w obsłudze narzędzie, które pozwoli 
zrealizować nawet najbardziej złożone projekty.
By skorzystać z promocji, należy kupić interfejs w dniach 1.03–31.05.2017  

i zarejestrować go na stronie producenta.

Universal Audio: Wtyczki gratis 
Wystarczy kupić kartę DSP UAD-2, by bezpłatnie 
otrzymać wtyczki ze znakomicie odtworzonym 
brzmieniem analogowego sprzętu między innymi  
takich marek jak Neve®, Studer®, Ampex®, API®  
i Fender®. W przypadku zakupu karty DSP UAD-2  
OCTO oszczędności wynoszą 2400 zł. Zakup karty DSP 
UAD-2 QUAD daje oszczędności rzędu 1400 zł.  
Promocja obowiązuje do 31.03.2017.

Toontrack:  
Świetne brzmienie w niższej cenie 
Instrumentów perkusyjnych i klawiszowych nigdy dość,  
a Toontrack proponuje kilka promocji, spośród których 
każdy powinien wybrać coś dla siebie. Oto konkrety:
 Kup Superior Drummera 2, a otrzymasz 
 w prezencie bibliotekę SDX 
 o wartości 599 zł.
 Przesiadka z innego programu 
 perkusyjnego na Superior Drummera 2 
 kosztuje teraz jedynie 380 zł zamiast 690 zł. 
 Kup zestaw New York Studios Collection 
 Bundle, w którym oprócz Superior Drummera 
 znajdują się biblioteki New York Studios vol. 2 SDX 
 i New York Studios vol.3 SDX, a zapłacisz 1199 zł 
 zamiast 1499 zł.
 Kup pakiet instrumentów EZkeys, w którym 
 znajdują się EZkeys Grand Piano, EZkeys
 Upright Piano oraz EZkeys Classic Electrics, 
 a zapłacisz za niego 690 zł zamiast 860 zł.
 Kup zestaw dowolnych trzech instrumentów 
 EZkeys, a zapłacisz 690 zł zamiast 860 zł.
 Kup dowolny instrument z kolekcji EZkeys w cenie 
 560 zł, a dowolny zestaw presetów MIDI (EZkeys 
 MIDI Pack) otrzymasz gratis. Promocji nie można 
 łączyć z innymi.
 Kup dodatkową bibliotekę brzmień EZkeys 
 za 250 zł, a dowolny zestaw presetów MIDI 
 (EZkeys MIDI Pack) otrzymasz gratis. Uwaga! 
 Do prawidłowego działania brzmień jest 
 wymagany program z kolekcji EZkeys. Sound 
 expansion stanowi dodatkową bibliotekę brzmień 
 dla już posiadanego programu serii EZkeys.
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O najlepszym początku przygody  
z syntezatorem, nieskrępowanej  
kreacji i sposobie na odnajdowanie się 
w bogactwie brzmień mówi  
Kuba Galiński

Synteza modularna, FM, addytywna, Wavetable,  
granularna – jak człowiek to słyszy, to najchętniej  
trzymałby się od tego z daleka. Od czego radziłbyś  
zacząć osobom, które syntezatora jeszcze  
nie próbowały? Bo przecież warto.
Spróbuję sobie przypomnieć, jak to ze mną było. Kiedyś 
byłem osobą, która uznawała tylko fortepian i elektrycz-
ne piano Rhodes. Do syntezatorów mnie nie ciągnęło. Jed-
nak gdzieś usłyszałem George’a Clintona i zespół Parlia-
ment-Funkadelic z koncertu w Houston z 1976 roku. Tam 
był taki koleś, który nazywał się Bernie Worrell i grzał na 
syntezatorach. Pomyślałem: „Kurczę, co to za kopalnia 
brzmień! Co za kosmiczny sound!”. Wszedłem na Allegro 
i kupiłem Korga Delta, którego mam do dzisiaj. Oczywi-
ście kompletnie nie wiedziałem, na czym polega gra na 

syntezatorach. Zacząłem w tym grzebać, kręcić gałkami, 
suwakami i się zaczęło. To jest syntezator polifoniczny, 
taka bardziej stringmaszyna z sekcją syntezatorową.
Zauważyłem, że można z tego wykręcić świetne basy, 
leady do melodyjek, jakieś padowe sytuacje. Wszedłem 
w syntezatory przez doświadczanie instrumentu. Nawet 
nie zastanawiałem się, co robię. Ukręciłem sobie jakieś 
brzmienie i do tego dodawałem jakieś bębny, bas. I robiła 
się muza!

Wygląda zachęcająco i mało skomplikowanie.
Najczęściej nie powstawały z tego żadne piosenki, tylko 
zajawki, które w końcu osiągnęły liczbę 300. I na koniec 
padł mi dysk. (śmiech) Ale u mnie było to poszukiwa-
nie: „O, jest fajne brzmienie! To sprawdzę funkcję atak.  

fo
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O, opóźnia się!”. Takie badanie instrumentu powodowało, 
że poznawałem jego działanie. Dopiero z czasem zaczą-
łem dowiadywać się, co to jest obwiednia, filtry. Na po-
czątku była ekscytacja, że działa i jak działa.

Jednak miałeś szczęście kontaktu od razu  
z instrumentem analogowym. Natomiast teraz  
dość często kupuje się instrument w postaci  
oprogramowania. I w tym momencie zabawa chyba 
już nie jest taka dobra. 
Rzeczywiście jest to megaróżnica: dłubanie myszką  
a kręcenie gałami. To jest zupełnie inna sfera działań. 
Tak jakbyśmy mieli do czynienia z instrumentem żywym: 
dotykamy i działa. Żeby to osiągnąć myszką, trzeba wie-
dzieć, czego się chce. Wtedy warto już wiedzieć, co jest do 

czego. Oczywiście można odpalić syntezator wirtualny, jak 
Massive, którego używam non stop. To jest jeden z synte-
zatorów pluginowych, który podoba mi się najbardziej. Ni-
by jest megaprosty i czytelny, ale osoba podchodząca na 
świeżo miałaby problem z załapaniem, co do czego służy.

Czyli początkujący powinien dla swojego dobra 
wybrać sprzęt. A koszty?
Teraz jest era internetu. Początkujący, który chce wejść  
w syntezatory, słucha jakiejś muzyki, określonego artysty, 
może znaleźć na różnych forach, na czym on pracował. 
Chce uzyskać takie brzmienie, więc szuka instrumentów 
grających podobnie, żeby nie wydawać na oryginał od ra-
zu 20 tysięcy złotych, bo na przykład może ich nie mieć. 
A przecież jest masa syntezatorów, które przypominają  >>

Trzydzieści procent     nieskończoności
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Kuba Galiński
Producent 
i multiinstrumentalista, 
produkował płyty między 
innymi Ani Dąbrowskiej, 
Janusza Panasewicza, 
Kasi Popowskiej 
i Ani Rusowicz, 
gra z Kortezem 
i Kasią Nosowską.
Laureat Fryderyka w 2012 
roku w kategorii Produkcja 
muzyczna roku za płytę Ani 
Rusowicz „Mój big-bit”.
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te brzmienia. Pozostaje decyzja, czy chce się wejść  
w software czy hardware. Ja zachęcam do hardware’u, 
bo jest to granie na instrumencie, który żyje. Do te-
go jakaś kosteczka z delayem i mamy ogromną paletę 
możliwości. Poza tym jest to o wiele bardziej kręcą-
ce i wkręcające niż szukanie opcji myszką: ma się coś  
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Jak zatem powinno się postępować?
Przypuśćmy, że mamy trzy ścieżki syntezatora: bas, pad 
i arpeggiator. Generalnie trzeba zwrócić uwagę, żeby 
bas miał swoje miejsce, jeżeli jest to subbas czy ciemne 
brzmienie, bo bas może być też rozkręcony cutoffem na 
full. Trzeba po prostu słuchać. Pad też jest instrumentem, 
który generuje niskie częstotliwości. Dlatego początkujący 
producenci i kompozytorzy powinni korzystać z equalize-
ra z analizerem pokazującym na przykład w basie, gdzie 
jest dużo jakiej częstotliwości. Odpalamy ścieżkę, ten pad 
i patrzymy, czy nie gra w tych samych częstotliwościach. 
Jeśli nakłada się z basem, powtarzające się częstotliwo-
ści zostawiamy tylko w jednym z instrumentów. W ten 
sposób zyskujemy przejrzysty miks. Potem dokładamy 
jakiś arpeggiator. Cały czas kontrolujemy częstotliwości, 
bo może się okazać, że tymi trzema partiami zrobimy cały 

>>

O zabawie wokalem
 Biorę track, na przykład wokalu, i wycinam jakąś cześć. Automatyka wyłapuje pierwsze 

mocne części tego fragmentu. Tnę to według tego podziału i rozkładam każdy dźwięk 

na klawiaturze. Gdy gram po kolei dźwięki, wychodzi główna fraza. Mogę ją  

modyfikować na różne sposoby, grając różne melodie, których raczej nie da się stworzyć 

za pomocą syntezatora. To jest samplowanie i traktowanie sampla jako fali, którą  

możemy modelować w każdy sposób. Kolejna droga, która nie ma końca, a daje bardzo 

oryginalne i niepowtarzalne brzmienia oraz melodie. Obecnie jest to bardzo modne.

Swoją przygodę z klawiszami zaczynałeś  
od fortepianu. Jak najkrócej opisałbyś różnicę  
w technice gry między fortepianem a syntezatorem?
Fortepian jest instrumentem akustycznym, podobnie 
jak gitara czy perkusja. Ma dynamiczną klawiaturę, która 
decyduje, jak młotek uderzy w strunę. Z tego otrzymu-
jemy paletę brzmień. Mamy mnóstwo solistów, którzy 
zupełnie inaczej brzmią, grając na tym samym instru-
mencie. Na syntezatorze dźwięk jest modelowany przez 
różne potencjometry i funkcje. Przy tych samych usta-
wieniach wszyscy muzycy będą brzmieć tak samo, bo 

marzec–kwiecień 2017 17 audioplay

rwący temat

miks. Tylko żeby tak cały czas mieć kontrolę, trzeba by być 
jakimś doktorem. Muzyka dla mnie to jakaś faza, w któ-
rą wchodzę i nie zastanawiam się, czy coś tam dudni czy 
buczy. Lecę w to i dopiero potem się zastanawiam.

Czyli najpierw jest faza nieskrępowanej kreacji,  
a potem analizy?
Jest cała masa szkół i warsztatów. Warto tę wiedzę mieć, 
ale w fazie tworzenia nie wydaje mi się ona potrzebna. 
Trzeba polecieć, zrobić to, co gra w duszy. A potem włą-
cza się etap: „Może zrobię porządek, bo coś mi tu nie 
gra”. Wtedy korzystamy ze zdobytej wiedzy. I rzeczywi-
ście: tutaj dudni mi bas. Mój miks jest przebasowany. To 
zaczynam: stopa, bas – czy nie grają w tych samych czę-
stotliwościach. To się dzieje między 50 a 100 Hz. I próbuję  
z basu wyciąć tę częstotliwość, a w stopie dodać. I okazuje 
się, że sytuacja się klaruje. To oczywiście nie jest zasada, 
a przykład. Zyskuję przejrzystość. Robię kolejny track, 
staram się to porządkować i kiedy dochodzę do tego, że 
mam porządek, widzę, która ścieżka mi przeszkadza: „Co 
się stanie, jak ją wyłączę? O, nic się nie stało!”. Czyli do-
brze. Bo numer nie polega na tym, że wszystko leci na 40 
ścieżkach. Można to podzielić: najpierw odpalić dwie, po-
tem cztery i okazuje się, że w tej całej magmie to jest cały 
kawałek. Tylko trzeba to poukładać.

Czyli nie ma takiego pasma, które byłoby  
charakterystyczne dla syntezatora?
Eksperymentuję. Jeśli chodzi o bas to wycinam gór-
ną częstotliwość, dopóki instrument nie traci samego 
brzmienia. Wtedy robi się miejsce na to, co się dzieje 
dalej w aranżu. Z zasad nie korzystam. Na pewno są, ale 
wolę słuchać i na bieżąco analizować, co nie gra. Wte-
dy, moim zdaniem, utwór żyje. O to też chodzi w mu-
zyce, żeby nie była od linijki, bo byłaby nudna. Ostatnio 
czytałem rozmowę na jakimś forum, jak powinny grać  

poszczególne instrumenty. I ktoś napisał świetny komen-
tarz: „To sobie puśćcie płytę Dead Weather i sprawdź-
cie analizatorami, czy tam wszystko gra od linijki”.  
Taki jest bajzel, bałagan, brud, a też działa! A tylko to jest 
ważne: musi działać i chwytać.

Syntezator, ze względu na swoją nieograniczoną  
liczbę brzmień, sprzyja kreatywności. Czy są takie 
miejsca, w jakie nie należy się zapuszczać  
w tworzeniu dźwięków?
Znów wrócę do kontroli, bo można zapuścić się ze wszyst-
kim, jak w życiu. Weźmy sekcję filtrów. Na przykład 
jest rezonans i cutoff. Z nim też można przegiąć i na nie 
wszystkich głośnikach może to być słyszalne. Ogranicze-
nia odsłuchu, ale i podjarka występująca w momencie 
tworzenia, mogą przeszkodzić w usłyszeniu, co się w da-
nej chwili robi. Na przykład przesadzony filtr na partii, któ-
ra nie siedzi akurat w tym brzmieniu, może kłuć w ucho. 
Jeśli to zostanie, to ten brud wyjdzie. Te filtry stanowią 
dość trudną sferę. Też muszą być dobre, dlatego jestem 
za analogowymi. One tak nie kłują, jak niektóre cyfro-
we. Tak samo jest z sekcją efektów, które się nakłada na 
syntezatory: delaye, reverby. W to też można się bardzo 
poważnie zapuścić i dojść do tego, że nie wiadomo, co się 
dzieje. Można zajarać się reverbem, nagrać partię, dograć 
inną partię, kolejny reverb na przykład…

Masz sposób, by się w tym nie pogubić?
Robię sobie na busie, czyli na tracku głównym, dwa po-
głosy z tego samego źródła – krótki i długi – i operuję 
tylko tym jednym pogłosem. Sam używam Lexicona  
w postaci pluginu Universal Audio, zresztą jak większo-
ści efektów. Moim zdaniem te wtyczki są najlepsze. Wy-
syłam do każdej ścieżki ten sam pogłos, co powoduje, 
że w miksie jest jakaś klarowność. Bo jeżeli przesadzimy 
z liczbą różnych pogłosów, zrobi się bałagan, w którym 
się zgubimy. Wtedy trzeba wycinać te częstotliwości,  
a czasami sam jeden pogłos może zagrać. Bo też można 
nakładać na pogłosy różne filtry, fale LFO, tremola, róż-
ne efekty… Może być zwykły jeden dźwięk, a reverb robi 
następną partię. Oczywiście te efekty są niesamowitą 
wyprawą, ale też bardzo łatwo się wpakować na minę. 
Wtedy najlepiej wyrzucić reverby, włączyć jeden i zoba-
czyć, czy działa.

Czyli za każdym razem, gdy poczujemy nadmiar  
bogactwa i zaczynamy się w nim gubić, należy  
upraszczać?
Zdecydowanie. Starać się, by jedna partia była grana 
przez jeden instrument, żeby była odseparowana. Mi-
strzem w tym jest Trent Reznor. Dla mnie najlepiej robi 
miksy spośród producentów grających głównie na synte-
zatorach. Jak sobie go puszczam, to nie mogę uwierzyć, 
że to wszystko tak po prostu gra, odzywa się, jest czy-
telne, dobrane. On jest taki trochę pod linijkę. Nie mó-
wię tutaj o sferze kompozycji i piosenek, tylko o samym 
doborze brzmień i produkcji tego. To jest to, jeśli chodzi 
o syntezatory. >>
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O ile wiem, siedzisz przy produkcji najnowszej płyty 
Dr. Misia.
Z tydzień temu skończyliśmy. 

I ona miała być zupełnie inna od wcześniejszych, na 
których grały gitara, bas, klawisze i perkusja.
Taka rockowa, korzenna struktura.

A tym razem?
Firma i Arek Jakubik mieli pomysł, żeby coś zmienić, 
bo nagrali już trzy płyty w bardzo podobnym sty-
lu. Zdecydowali się na pracę z producentem i gdzieś  
w firmie padło moje nazwisko. Spotkaliśmy się z Ar-
kiem, trochę pogadaliśmy i zdecydowaliśmy się na 
taką opcję: „Macie piosenki, zróbmy trzy na próbę, na 
razie bez zespołu. Zrobimy jakąś bazę, nagrasz wo-
kal, ja sobie popłynę i zobaczymy, co z tego wyjdzie”. 
I kompletnie nie zastanawiając się, jaka to ma być 
muza, jaki ma być styl, zrobiliśmy całą płytę. Jestem 
z niej bardzo zadowolony, bo przeprawiamy się przez 
wszystkie style. To jest wariackie szaleństwo. Są nu-
mery new romantic z padami i słodkimi syntezatora-
mi, są mroczne piły w stylu Nine Inch Nails, ale też 
gitarowe lekkie pogłosowe sytuacje. W tym materiale 
mogłem sobie pozwolić na wiele.

>> Czyli syntezatory znalazły swoje miejsce na płycie?
Jest ich dużo, a najwięcej Korga Monopoly, który jest ostatnim moim nabyt-
kiem i raczej rządzi. Płytę scalają teksty i charakter Arka, bo on jest cały czas 
taki sam. Ma silną osobowość i pokaże ją niezależnie od tego, co będzie pod 
spodem. Dzięki temu można było sobie pozwolić na podróż przez różne sy-
tuacje i instrumenty. Od Korga Monopoly po Yamahę za 200 zł. Też świetnie 
się sprawdziła na tej płycie. Taka DX7 – trochę okrojona, późniejsza i łatwiej-
sza.

A nie chciałbyś spróbować czegoś trudniejszego? Na przykład systemów 
modularnych?
Mam nadzieję, że nigdy do nich nie dojdę.

Dlaczego?
Bo są trudne. Jakoś nie mam w sobie dość determinacji, by aż tak grzebać. 
(śmiech)

Co cię zniechęca?
W zasadzie nic, ale wydaje mi się, że operowanie systemem modularnym 
wymaga ogromnej wiedzy z fizyki, łączenia tych wszystkich fal, oscylato-
rów… Bardziej mnie chyba teraz kręci gitara i przester niż pogłębianie syn-
tezatorowej zajawki. (śmiech) Oczywiście cały czas ją mam, ale na poziomie 
tego, co zgromadziłem u siebie w studiu. Ten sprzęt daje naprawdę nieskoń-
czoną paletę brzmień, a nie wykorzystuję jej nawet w 30 procentach.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

O wtyczkach (też syntezatorowych)
Obecnie wtyczki robią o wiele większe wrażenie niż kiedyś. Ich jakość niezwykle szybko 

poszła do przodu.
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Syntezatory analogowe przeżywają nieoczekiwanie swoją drugą młodość.  
Pojawia się coraz więcej nowych instrumentów, a ceny klasyków nieprzerwanie  
rosną. Wydaje się, że każdy szanujący się producent musi mieć obecnie jakiegoś 
„analoga”. Dlaczego tego typu sprzęt jest teraz tak pożądany?  
Staramy się opowiedzieć na to pytanie, przybliżając budowę syntezatora  
analogowego i zasady sterowania napięciowego

Sygnał analogowy podlega płynnym zmianom, a sygnał 
cyfrowy zmienia się skokowo w tempie określonych kro-
ków. W systemie analogowym zmiany napięcia można 
porównać do zmian ciśnienia powietrza w instrumencie 
dętym, które wpływają na różne cechy wydobywanego 
dźwięku. Systemy cyfrowe zaś używają mikroproce-
sorów do zapisu, odczytu i manipulowania informacją  
o dźwięku, a wszystko jest zapisane w postaci liczb, któ-
re są swego rodzaju stopklatkami, czyli chwilowymi sta-
nami dźwięku mierzonymi i odtwarzanymi wiele tysięcy 
razy na sekundę. Płynność na równi z niedoskonałością  
i nieprzewidywalnością konstrukcji analogowych spra-
wia, że brzmienie tego typu instrumentów wydaje się 
cieplejsze, bogatsze lub bardziej żywe. 

Starzy wyjadacze wiedzą, o czym piszę. Im nie trzeba 
przedstawiać wszystkich zalet analogowego sprzętu i to 
pewnie nie do nich jest skierowany ten artykuł. Jednak 
bardzo często spotykam wielu młodych (duchem) ludzi, 
którzy dopiero wchodzą w ten fascynujący świat i po-
trzebują szybkich, konkretnych odpowiedzi na pytania 
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go modułu zmieniają się wartości danych parametrów. 
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sygnału. W domenie analogowej mamy do czynienia  
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rzeźbiarza. Uporządkujmy to dla lepszego zrozumienia. 
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>> (Resonance lub Emphasis), który odpowiada za wzmoc-
nienie sygnału tuż przed punktem odcięcia, tworząc 
charakterystyczny efekt ostrego wysokiego tonu. Tak 
obrobiony sygnał trafia do wzmacniacza VCA (voltage 
controlled amplifier – wzmacniacz sterowany napięcio-
wo). Pamiętajmy, że oscylator generuje ciągły sygnał. 
Dopiero od wzmacniacza zależy, kiedy i jak długo sły-
szymy poszczególne nuty. Cechą wspólną wszystkich 
wymienionych modułów jest to, że są one sterowane 
napięciem prądu, które generują moduły sterujące takie 
jak generator obwiedni (EG – envelope generator) czy 
LFO (low frequency oscillator – oscylator wolnych prze-
biegów). 

Generator obwiedni
I tak, generator obwiedni to moduł, który generuje 
zmienne napięcie sterujące w czasie. Jest wiele różnych 
typów obwiedni, z których najczęściej spotykanym jest 
ADSR (Attack, Decay, Sustain, Release). Moduł ten 
sam w sobie nie wpływa na dźwięk. Steruje on jedynie 
parametrami innych modułów, takimi jak głośność czy 
punkt odcięcia filtra. Działa to w następujący sposób:  
w momencie naciśnięcia klawisza generator obwiedni 
rozpoczyna swój cykl. Na początku jest faza ataku, czyli 
narastania. Potem Decay, czyli opadanie, następnie Su-
stain, czyli poziom stały, a na samym końcu, w momen-
cie puszczenia klawisza, następuje faza Release, czyli 
opadanie od poziomu Sustain do zera (ryc. 1). Generator 

obwiedni reaguje na inny rodzaj sygnału napięciowego 
zwany Gate. Gate to nic innego jak sygnał „on – off” 
generowany na przykład właśnie przez klawiaturę syn-
tezatora. Przez naciśnięcie klawisza wysyłamy sygnał 
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na fazie Release. Proste prawda?
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pojawienie się dźwięku, natomiast długi Release przy-
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puszczeniu klawiatury. 
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jakiegoś parametru w czasie, a jedynie ustala poziom, 
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tack oraz Decay. Faza Sustain trwa tak długo, jak długo 
obecny jest sygnał Gate, jak długo trzymamy wciśnięty 
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LFO, czyli oscylator
Kolejnym modułem sterującym, obecnym na pokładzie 
praktycznie każdego syntezatora, jest LFO. Choć LFO 
również jest oscylatorem takim jak VCO, jednak ma inne 
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napięcie sterujące parametrami in-
nych modułów. To jak niewidzialna 
ręka kręcąca gałką syntezatora na-
przemiennie w lewo i w prawo. Wy-
obraźmy sobie wykres sinusoidalny. 
LFO generuje taki sinus (podobnie jak 
VCO, LFO też może generować różne 
kształty fali), który służy nam jako 
rytmiczny sygnał sterujący innym 
parametrem. Powiedzmy, że chcemy 
uzyskać efekt vibrato. Jeśli przypisze-
my sygnał LFO do parametru często-
tliwości oscylatora, uzyskamy wła-
śnie to. Jeśli puścimy ten sygnał do 
filtra, możemy sterować odcięciem, 
uzyskując efekt „wobblowania”, czyli 
rytmicznego otwierania i zamykania 
filtra. 

Wszystko powoli zaczyna skła-
dać się w całość. Podsumujmy: VCO 
tworzy dźwięk, który jest poddawany 
obróbce częstotliwościowej w VCF, 
a następnie wysyłany do VCA, gdzie 
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jest wzmacniany (ryc. 2). Wszystkie te moduły są ste-
rowane za pomocą EG i LFO, by nadać dynamiki. EG jest 
wyzwalany przez sygnał Gate, czyli naciśnięcie klawisza. 
Częstotliwość VCO to z kolei wysokość dźwięku zależna 
od poziomu CV wysyłanego również przez klawiaturę.

Tak zbudowany może być prosty syntezator – 
Werkstatt-01 firmy Moog jest tego doskonałym przy-
kładem (ryc. 3). Ma architekturę widoczną jak na dłoni. 
Po jednym VCO, VCF, VCA, LFO i EG. Dlaczego tylko po 
jednym? Może lepiej by było, gdyby tych modułów było 
więcej? Jasne, że tak! Jak wspomniałem, podany przy-
kład to najprostszy możliwy głos syntezatora, czyli ciąg 
modułów, na których da się już coś zagrać. Natomiast 
większość współczesnych syntezatorów ma więcej niż 
jeden oscylator czy kilka obwiedni i LFO.

Zwróćmy uwagę na ciekawą cechę Werkstatta. Po 
jego prawej stronie widzimy serię styków, które można 
łączyć ze sobą za pomocą przewodów. Są to wtyczki, 
które dają dostęp do napięć sterujących (CV). Jest to 
tak zwana architektura półmodularna. Tutaj dopiero 
zaczyna się zabawa. Wiemy już, co robią poszczególne 
moduły. Wiemy, które mogą być sterowane napięcio-
wo, a które są generatorami owych napięć. Okazuje się, 
że opisany przeze mnie tor syntezy to wcale nie jedyny 
właściwy sposób. Sposobów łączenia modułów jest 
nieskończoność! Co jeżeli będziemy mieć do dyspozycji 
więcej oscylatorów? Albo filtrów? 

Przyjemność eksperymentowania
Cofnijmy się w czasie do lat sześćdziesiątych. Już wtedy 
miały miejsce pierwsze eksperymenty z urządzeniami 
elektronicznymi mające na celu stworzenie czegoś, co 
można by nazwać instrumentem muzycznym. W 1964 
roku Robert Moog i Herb Deutsch wprowadzili na rynek 
jeden z pierwszych tego typu instrumentów, czyli słyn-
ny Moog Modular, wyglądem przypominający bardziej 
konsolę w centrali telefonicznej niż jakikolwiek instru-
ment. W tamtych czasach syntezatory były modularne, 
czyli wszystkie segmenty, które dzisiaj już omówiliśmy, 
montowano w ramę oddzielnie i musiały być ze sobą 
połączone za pomocą kabli, by dało się z nich wykrze-
sać dźwięk. Doktorowi Moogowi nie podobało się to, że 
przez swoje gabaryty, poziom skomplikowania i koszty 
jego instrument był niedostępny dla szerszego grona 
muzyków. Przełomem stał się zaprezentowany w 1970 
roku Minimoog, czyli pierwszy przenośny syntezator  
o określonej architekturze z ograniczoną liczbą modu-
łów, znacznie uproszczony w porównaniu do modula-
ra. Minimoog stał się archetypem syntezatora i przez 
wiele lat instrumenty były budowane w taki sposób,  
z architekturą zamkniętą. 

Co ciekawe, wraz z niedawnym powrotem fascynacji 
analogami powróciła moda na syntezatory półmodular-
ne oraz modularne, gdzie możliwości łączenia ze sobą 
poszczególnych modułów są praktycznie nieograniczone. 
Sterowanie napięciowe odkrywa przed nami wiele możli-
wości eksperymentowania z dźwiękiem. Na przykład czę-
stotliwość LFO sterowana napięciem pozwala w niektó-
rych syntezatorach użyć tego modułu jako dodatkowego 
oscylatora. Nie zapominajmy, że dźwięk, który słyszymy 

w głośnikach, to napięcie elektryczne zmieniające się  
z dużą częstotliwością, więc nic nie stoi na przeszkodzie, 
żeby użyć go do sterowania parametrami różnych modu-
łów. Ciekawy efekt daje na przykład modulowanie punktu 
odcięcia filtra za pomocą takiego sygnału o wysokiej czę-
stotliwości. Zmiana szybkości przebiegu LFO lub kształtu 
fali oscylatora za pomocą sygnału sterującego obwiedni 
również da ciekawy efekt dynamiczny zmieniający barwę 
dźwięku w czasie. Innym zastosowaniem CV jest sam 
sposób wyzwalania nut nie tylko klawiaturą muzyczną, 
ale za pomocą sekwencera. Takie urządzenie pozwala za-
programować określone sekwencje sygnałów Gate oraz 
CV, których potem można użyć nie tylko do sterowania 
częstotliwościami oscylatorów czy wyzwalania obwiedni, 
ale do kontrolowania każdego innego modułu sterowane-
go napięciem. Warto tutaj wspomnieć o istnieniu takich 
modułów jak generatory losowych napięć, które wprowa-
dzą do naszych „patchy” kolejne niewiadome. 

Nietrudno zauważyć, że takich zależności można 
na siebie nałożyć bardzo wiele, budując w ten sposób 
nieprzewidywalne i nieregularne brzmienia, co do któ-
rych możemy mieć pewność, iż są autentycznie „nasze”.  
W czasach, gdy muzyka robiona jest z presetów i sampli, 
wielu twórców dąży do tego, by dźwięki tworzone przez 
nich były naprawdę niepowtarzalne. Innym ciekawym 
aspektem brzmień tworzonych na syntezatorach modu-
larnych jest to, że praktycznie nie da się ich zapisać. Nawet 
odłączony i podłączony z powrotem do prądu modular 
może zabrzmieć inaczej. 

Syntezatory analogowe to nie tylko nostalgia i chwi-
lowa moda. Ulotność i wyjątkowość wrażeń, jakich do-
starcza obcowanie z tego typu instrumentem, inspiruje 
do poszukiwań i nagradza użytkownika spektakular-
nymi brzmieniami. To chyba jeden z najważniejszych 
powodów, dla których muzycy tak chętnie sięgają po te 
pozornie prymitywne urządzenia. W końcu sami też je-
steśmy analogowi. 

Mikołaj Dygasiewicz

Ryc. 3. Prosty syntezator analogowy Moog Werkstatt-01.
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steśmy analogowi. 

Mikołaj Dygasiewicz

Ryc. 3. Prosty syntezator analogowy Moog Werkstatt-01.
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Nie tylko dla VIP-ów (1)

Dwa lata temu Akai zaprezentowało całkiem nowe kla-
wiatury sterujące Advance. Bardzo estetyczne, pięknie 
wykonane, wypełnione po brzegi różnymi kolorowymi 
przyciskami, a do tego z kolorowym ekranem. Ale głów-
na siła tych klawiatur leżała obok, w komputerze. To 
oprogramowanie o nazwie VIP. 

VIP to skrót od Virtual Instruments Player, a jego 
zadanie jest proste: opanować wszystkie pluginy, jakie 
mamy w komputerze (wiemy, że masz ich dziesiątki,  
a może setki) i sprawić, aby ich obsługa stała się prost-
sza, a przede wszystkim służyła kreatywności. Bo sytu-
acja „przedvipowa” przedstawia się następująco: w swo-
im DAW-ie masz folder z instrumentami wirtualnymi  
i tam właśnie zaglądasz, gdy szukasz nowego brzmie-
nia. A szukasz przez wybór producenta, potem danego 
instrumentu, a potem przez przeglądanie presetów – 
lub programowanie samemu, jeśli jesteś na tyle mocny/
mocna. Nie jest to zbyt muzyczny sposób, raczej kom-
puterowy (foldery, foldery, foldery). A gdyby tak zmie-
nić kryteria i swojego wyboru dokonywać na podstawie 
określonych kryteriów brzmieniowych?

I tak właśnie działa VIP. Aplikacja sama rozpoznaje 
wszystkie instrumenty, a następnie sczytuje wszyst-
kie presety i kategoryzuje je pod względem charakteru, 
a my dostajemy rodzaj matrycy z cechami brzmień, na 
przykład bas, analogowy, z arpeggiem. Nieważne, jaki to 
instrument i jaki producent. Ważne jest brzmienie. Zo-
baczmy więc, jak opanować obsługę, a przede wszyst-
kim konfigurację aplikacji.

Po ściągnięciu aplikacji instalujemy ją, a potem auto-
ryzujemy – w pakiecie z klawiaturą dostajemy wszystkie 
potrzebne dane. Instalator swoje waży, ponieważ zawie-
ra też kilka instrumentów (na przykład Hybrid 3, Vacuum 
Pro, Xpand!2 czy Transfuser), które od razu pięknie inte-
grują się z VIP-em. Ale my mamy jeszcze swoje pluginy, 
więc nie tracimy czasu i odpalamy aplikację – na początku  
w trybie stand-alone. Natychmiast po uruchomieniu kie-
rujemy się na górę ekranu do Menu i klikamy Settings,  
a następnie wybieramy Plugin Manager (ryc. 1). Oczom 
naszym ukazuje się VIP Manager. Zaczynamy od wyboru 
w nim folderu, gdzie znajdują się nasze wtyczki. Zazwy-
czaj folder ten jest domyślnie oznaczony, ale gdyby pro-
gram się pomylił, zawsze możemy to poprawić.

Teraz ważny moment: skanowanie. W tym celu 
klikamy na SCAN w prawym dolnym rogu, a aplika-
cja rozpoczyna przeszukiwanie folderu (lub folderów)  

Akai VIP 2.0

To ogromne ułatwienie pracy w studiu i na scenie, ale wymaga zmiany myślenia  
o doborze instrumentów. Zawodowi muzycy bardzo sobie VIP-a chwalą. 
Pokazujemy, jak zacząć z nim pracę i wykorzystać w pełni
jego wielkie możliwości

Dostępność
Gdyby ktoś chciał kupić VIP-a oddzielnie, czeka go niemiła niespodzianka  

– nie da się. Program jest dodawany bezpłatnie do wybranych nowych klawiatur  

sterujących firm Akai, Alesis i M-Audio, które umożliwiają wykorzystanie  

wszystkich funkcji tego systemu.

z instrumentami i efektami. Gdyby któryś z nich był 
niepoprawnie zainstalowany lub niezautoryzowany, 
aplikacja o tym poinformuje. Skanowanie może trochę 
trwać, ponieważ VIP tak naprawdę na chwilę uruchamia 
każdy instrument i efekt i sprawdza wszystkie presety. 
Jeśli mamy ich sporo, pójdźmy zrobić sobie herbatę. Po 
zakończeniu skanowania ukazuje się lista (ryc. 2), gdzie 
znajdują się wszystkie pluginy, a przy każdym garść  

Ryc. 1. Wybór Plugin Managera.

Ryc. 2. Lista 
pluginów 
w VIP Managerze.
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Okno główne – to tutaj następuje cała magia. Pa-
trząc od lewej, mamy do dyspozycji listę presetów,  
a potem najważniejszą część okna, czyli kolumny, za 
pomocą których będziemy precyzować poszukiwania 
(ryc. 3). Wyboru dokonujemy przez kliknięcie danej 
nazwy, przy czym nie musimy zaczynać od pierwszej 
kolumny, gdzie wybieramy konkretny plugin. Nawet 
nie powinniśmy! Najlepiej zacząć od środka (kolumna 
Instrument), gdzie wybierzemy pierwszą cechę poszu-
kiwanego brzmienia, czyli rodzaj instrumentu (Bass, 
Keys, Drums itd.), a potem będziemy zawężać listę po-
dejrzanych poprzez wybieranie dodatkowych kryteriów 
w kolumnach Timbre (typ brzmienia pod względem 

informacji takich jak nazwa, producent, liczba dostęp-
nych presetów, liczba wejść/wyjść, status i kolumna 
MAP, do której wrócimy później.

Każdy plugin może zostać włączony lub nie, a co za 
tym idzie może być używany w VIP-ie lub nie. Gdy już 
zdecydujemy, czego używamy, możemy powrócić do 
okna głównego przez kliknięcie OK. Może się zdarzyć, 
że VIP zapyta o import zaznaczonych map. Na tę chwi-
lę przyjmijmy, że warto się na to zgodzić. Mapy omówię  
w kolejnym odcinku.

Ryc. 3. Zawężanie 
kryteriów 
wyszukiwania 
pluginów.

Ryc. 4. Wtyczki wybrane według zadanych kryteriów.

Ryc. 5. Ikona, którą trzeba kliknąć, by zobaczyć wybrany 
instrument w osobnym oknie.

charakteru, jak agresywny, jasny, przesterowany itd.), 
Style (akordy, arpeggio, analogowy…) i wreszcie Articu-
lation, gdzie określamy… artykulację. 

Gdy już dokonamy wszystkich wyborów, wracamy do 
listy brzmień po lewej stronie. Na samej górze zobaczy-
my, ile presetów określonego przez nas brzmienia mamy 
teraz do dyspozycji. Potem wystarczy klikać na kolejne 
nazwy z listy i cieszyć się brzmieniami według naszej 
preferencji (ryc. 4). Zwróćmy uwagę, że nie interesuje 
nas, jaki to plugin i jakiego producenta. Koncentrujemy 
się na brzmieniu, a przecież o to chodzi w twórczości mu-
zycznej: o dźwięk!

Oczywiście każde brzmienie możemy edytować 
w sposób jak najbardziej tradycyjny poprzez obsługę 
interfejsu graficznego danego instrumentu (choć nie 
tylko, ale o tym potem). Wystarczy kliknąć ikonę in-
strumentu w prawym dolnym rogu okna programu, 
a zamiast listy kolumn, na której przed chwilą praco-
waliśmy, pojawi się okno instrumentu. Jeśli chcemy 
widzieć je w oddzielnym oknie, trzeba kliknąć ikonkę 
w prawym górnym rogu VIP-a (ryc. 5), a interfejs gra-
ficzny pluginu oddzieli się od reszty (ryc. 6), umożli-
wiając nam pracę na obydwu oknach i dokonywanie 
kolejnych wyborów. 

Łatwo zauważyć, że VIP ma więcej funkcji, a wiąże 
się to głównie ze współpracą z klawiaturą. Ponadto apli-
kacja obsługuje też efekty, nie tylko instrumenty. Może 
też pracować jako plugin w naszym DAW-ie, a jeśli pra-
cuje w trybie samodzielnym, może tworzyć kompletny 
wielobrzmieniowy instrument do pracy na żywo. A to 
jeszcze nie koniec możliwości, więc mamy znakomity 
pretekst, aby spotkać się ponownie w następnym nu-
merze.

Piotr Dygasiewicz

Ryc. 6. Obraz po wyświetleniu interfejsu graficznego pluginu.
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Strasznie dynamiczne rozważania (1)

Na początku musimy dokonać ważnego podziału. 
Efekty dynamiczne są dwojakiego rodzaju. Pierwsze 
to narzędzia czysto użytkowe, mające na celu zreali-
zowanie takiej lub innej potrzeby przy pracy nad mik-
sem (bądź występem na żywo). Jak już niejednokrotnie 
wspominałem, miks wymaga „opanowania” dyna-
micznego określonych ścieżek (wokal, bębny, bas itd.), 
aby całość była słyszalna w każdym wybranym przez 
nas momencie. Drugi rodzaj efektów dynamicznych to 
działanie kreatywne: przekształcenie jednego dźwięku 
w trochę lub całkiem inny poprzez zastosowanie eks-
tremalnej obróbki dynamicznej, czasem przez użycie 
więcej niż jednego efektu.

Przepis na brak buły
Na początku część nudniejsza, czyli wyrównywanie. 
Służy do tego kompresor (choć są też inne sposoby),  
a jego działanie jest w zasadzie proste. Jego nazwa jest 
adekwatna do sposobu działania: kompresor „ściska” 
dźwięk pod względem dynamicznym, co skutkuje tym, 
że jego najcichsze i najgłośniejsze fragmenty zbliżają 
się do siebie. Dzieje się to przez ograniczanie głośności 
dźwięków o wyższym poziomie. Każdy dźwięk, któ-
ry przekroczy tak zwany próg zadziałania kompresora 
(Threshold) zostanie „przytrzymany”, a wielkość tej ope-
racji będzie określał parametr Ratio. Niektórzy zapew-
ne się zdziwią, bo słyszeli, że kompresor robi głośniej,  
a z tego opisu wynika, że ciszej. Na pierwszy rzut oka jak 
najbardziej, ale po dokonaniu kompresji możemy pod-
nieść ogólny poziom sygnału o tyle, ile udało nam się 
uciąć dynamiki, więc wraz z podniesieniem najgłośniej-
szych fragmentów podniesiemy też te ciche, a służyć do 
tego będzie gałeczka Make-up Gain lub po prostu Out-
put. Ot i cała tajemnica.

Gdyby to jednak było takie proste, cała zabawa po-
legałaby na określeniu stopnia kompresji i zastosowa-
niu jej na niemal wszystkich ścieżkach. W końcu ma być 
głośno i wyraźnie. Niestety, takie działanie skutkowało-
by powstaniem niestrawnej „buły” dźwiękowej, gdzie 
wszystkie dźwięki atakowałyby uszy słuchacza naraz, 
a miks nie nadawałby się do słuchania. Więc niemal 
każdy kompresor wyposaża się też w inne parametry i to 
one straszą najbardziej.

Na początek najłatwiejszy z trudnych, czyli wspo-
mniane już Ratio. Jest to coś, co zaczyna mieć wpływ na 
dźwięk po przekroczeniu progu zadziałania kompresora 

Efektownie zagrane

W nieustraszonej podróży przez meandry manipulacji dźwiękiem dochodzimy  
do efektów, które zdają się wzbudzać największą trwogę. Efekty dynamiczne,  

czyli wpływające na poziom lub, jak kto woli, głośność dźwięku, owiane są  
wielką tajemnicą. Podobno tylko wybrani mają szansę je opanować.  

Zatem poczujmy się jak wybrani

sygnału wejściowego do wyjściowego. Po co ten para-
metr? Po to, żeby nie zabić dynamiki, ale ją ograniczyć  
w stopniu wymaganym przez daną sytuację. Niektóre 
źródła będziemy kompresować bardziej (na przykład 
gitarę, chórki, czasem wokal główny), a niektóre mniej 
(na przykład fortepian czy bębny). Ważne jest, żeby pa-
miętać, że zasady są tu bardzo płynne i bardzo wiele 
zależy od kontekstu i od tego, które elementy miksu 
mają dominować. 

Znaczenie ataku
Teraz się skupmy. Przechodzimy do parametrów dzia-
łających w czasie, czyli Attack i Release. Ich wpływ na 
dźwięk nie jest do końca intuicyjny, więc skupienie wy-
daje się jak najbardziej wskazane. 

Każdy dźwięk to czas. Ma początek, trwanie i koniec. 
W tym czasie dźwięk się rodzi i zanika, a cały ten przebieg 
to różne poziomy głośności, które w sposób dynamicz-
ny (!) zmieniają się i podlegają kompresji (jeśli stosuje-
my kompresor, znaczy się). Dodatkowo słuch ludzki jest 
niezwykle czuły na te zmiany i w dużym stopniu na ich 
podstawie rozpoznaje i kategoryzuje dźwięk. Poza barwą 

Czas

Poziom 
zadziałania 
(Threshold)

Sygnał 
oryginalny 

Początek kompresji

Sygnał skompresowany

Koniec kompresji

Attack Release

Ratio

Zasada działania 
kompresora.

}

(Threshold), czyli po pojawieniu się wystarczająco wyso-
kiego poziomu dźwięku. Otóż kompresor nie kompresuje 
wszystkiego równo z progiem (do tego służy limiter, choć 
też nie każdy), ale ogranicza wzrost głośności proporcjo-
nalnie. I tak na przykład Ratio 2:1 powoduje, że na każdy 
wzrost sygnału wejściowego o 2 dB sygnał wyjściowy 
wzrośnie tylko o 1 dB. Przy 3:1 sygnał wzrośnie o 1 dB, ale 
tylko wtedy, gdy sygnał wchodzący do kompresora wzro-
śnie o 3 dB. Już widać zasadę: Ratio określa stosunek  
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(krótki czas), dźwięk wydłuży się, ponieważ jego wy-
brzmiewanie będzie miało stosunkowo wysoki poziom 
względem fragmentu najgłośniejszego, podlegają-
cego kompresji. Po prostu poziomy tych dwóch frag-
mentów zbliżą się do siebie pod względem dynamiki.  
Jeśli zaś Release będzie wyższy (dłuższy), to dźwięk straci 
na „ogonie”, ponieważ zostanie dodatkowo ściszony po-
niżej progu Threshold według parametru Ratio. Jak widać: 
krótki Release – dłuższy dźwięk, długi Release – dźwięk 
szybciej zanika. Krótki – długi, długi – krótki.

I znowu możemy zapytać: po co? Ponownie możemy 
przytoczyć przykład z bębnami. Długi Release spowodu-
je, że bęben bardzo szybko zniknie po uderzeniu, co po-
zwoli nam uzyskać ostry i krótki dźwięk. A krótki Release 
wydłuży ogon, więc może fajnie zadziałać na przykład 
na elektronicznej stopie (charakterystyczny „umpf…”) 
lub akustycznym werblu. W przypadku wokalu krótki 
Release pozwoli uzyskać bardziej wyrównany przebieg 
dynamiczny, a dłuższy Attack ułatwi zrozumienie słów.

Jak widać te cztery opisane właśnie zmienne (Thre-
shold, Ratio, Attack, Release) otwierają przed nami 
ogromne możliwości. Dzięki ich zrozumieniu i prze-
myślanemu zastosowaniu historia dynamiczna każdej 
ścieżki może udać się w kierunku, który jej wyznaczymy. 
Oczywiście opanowanie wszystkich możliwości i przede 
wszystkim zależności pomiędzy tymi parametrami oraz 
poszczególnymi instrumentami wymaga czasu, ale kto 
nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi. 

To dopiero początek naszej opowieści o obróbce 
dynamicznej. Poza kompresorami mamy do dyspozycji 
całe mnóstwo innych procesorów dynamiki i będziemy 
je sukcesywnie poznawać. Ba, nawet kompresory mają 
więcej parametrów niż opisane dzisiaj, więc możemy 
mieć pewność, że będzie o czym pisać. Do następnego 
razu!

Piotr Dygasiewicz

(częstotliwość, przebieg, harmoniczne) tym, co pozwala nam odnaleźć się w 
gąszczu walczących o naszą uwagę instrumentów, jest ich inicjalna część, czyli 
transjent. Transjent to bardzo krótki fragment, od którego dźwięk się rozpo-
czyna. Jego przebieg określa rodzaj brzmienia. Jak łatwo się domyślić, jedne 
dźwięki będą miały silny i szybki start (bębny, gitara akustyczna czy basowa, 
trochę też fortepian), a inne dość wolny (większość wokali, smyczki, pady). Co 
ciekawe, jeśli dźwięk zostanie pozbawiony pierwszego transjentu (na przykład 
przez obróbkę w edytorze), człowiek może w ogóle tego dźwięku nie rozpo-
znać! To pokazuje wagę tego małego fragmentu.

Z kolei niemal każdy kompresor nie działa błyskawicznie. Zanim do 
roboty weźmie się układ ograniczający dynamikę, mija chwila. To oznacza, 
że dźwięk zdąża przekroczyć próg zadziałania, zanim zostanie ograniczony 
zgodnie z parametrem Ratio. A czas między przekroczeniem wartości wyzna-
czonej przez Threshold a zadziałaniem kompresji określa parametr Attack. 
Pozwala on nam wpłynąć na pierwsze uderzenie kompresora, a co za tym 
idzie na pierwsze uderzenie dźwięku. Jeśli Attack jest krótki, to kompresor 
działa szybciej i pierwszy transjent jest mocno ograniczony. Jeśli zaś Attack 
ustawiamy dłuższy, czyli kompresor pozwala wystrzelić dźwiękowi ponad 
poziom Threshold na dłuższą chwilę, to w tym momencie dynamika wzrośnie 
pomimo jej ograniczenia przez kompresor! Łatwo więc zauważyć, że kształ-
tujemy dynamikę początku sygnału, manipulując atakiem. Przykłady? Za-
stosujmy kompresor na stopie lub werblu, ustawmy Ratio na dość dużą war-
tość (na przykład 10:1), a Attack na dłuższe działanie, a instrument łupnie  
z większą odczuwalną siłą. Ustawmy Attack na najniższą wartość, a perku-
sja zostanie sprasowana i często bezużyteczna, choć są wyjątki. 

Możliwa utrata ogona
Mamy też parametr Release, który robi niemal to samo, co Attack, ale przy po-
wrocie poziomu dźwięku i przejściu przez próg zadziałania kompresji w dół. 
Kompresor nie odpuszcza od razu, ale – podobnie jak przy ataku – potrzebuje 
chwili, żeby przestać działać, a ten czas określa Release. Więc dźwięk powraca 
do poziomu poniżej wartości Threshold, ale kompresor wciąż ogranicza po-
ziom głośności, więc dźwięki cichsze robią się… jeszcze cichsze. Jeśli Release 
ma niską wartość (trwa krótko), dźwięk szybko przestanie być przedmiotem 
kompresji. Jeśli wyższą, upłynie chwila, zanim to się stanie. I teraz część nie-
intuicyjna, o której wspomniałem wcześniej. Jeśli parametr Release jest niski  

Jeden z popularniejszych przykładów kompresora: Softube FET Compressor, wzorowany na słynnym 1176. Duże gałki 
to nasi dzisiejsi bohaterowie: INPUT działa jak Threshold, czyli określa próg zadziałania kompresji, poniżej RATIO, ATTACK i RELEASE, 
a po prawej OUTPUT, czyli Make-up Gain. Mamy jeszcze kilka mniejszych kontrolerów, ale o nich w następnym odcinku.
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Podsłuchiwanie młotków

Fortepian jest jednym z najbardziej wszechstronnych 
instrumentów akustycznych. Do uchwycenia jego natu-
ralnej barwy i pełnej dynamiki potrzeba najwyższej klasy 
sprzętu do rejestracji i uwzględnienia wpływu pomiesz-
czenia, w którym się znajduje. Należy wziąć pod uwagę 
także sposób gry na instrumencie i rodzaj granej muzyki. 
To wszystko ma wpływ nie tylko na dobór techniki omi-
krofonowania, ale i na wybór mikrofonu. 

Akustyka wnętrza
Znalezienie pomieszczenia, w którym fortepian fizycz-
nie się mieści, nie wystarczy do pokazania jego pełnych 
możliwości. Jest stworzony do gry w salach koncertowych, 
gdzie czas pogłosu zazwyczaj oscyluje pomiędzy 0,9  
a 1,3 s przy 500 Hz, a kubatura pomieszczenia wynosi 
minimum 10 000 m3. Sale koncertowe zaprojektowane 
do grania muzyki Wagnera mają pogłos długości około  
2 s. W takich warunkach fortepian z otwartą pokrywą daje 
pełne doznania muzyczne całej publiczności wypełniają-
cej salę po brzegi.

Z zupełnie inną akustyką mamy do czynienia pod-
czas nagrań studyjnych, zazwyczaj realizowanych  
w znacznie mniejszych pomieszczeniach. Dlatego tak 

DPA 

Tylko nieliczni stają przed dylematem: jak omikrofonować fortepian do nagrania? 
Jednak przezorności nigdy dosyć! Dlatego na wszelki wypadek postanowiliśmy 
dać parę wskazówek
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ważna jest ocena jego wpływu na 
brzmienie i dostosowanie do tego 
techniki rejestracji. 

Rodzaj muzyki
Wybór metody nagrywania zależy 
również od repertuaru, jaki zostanie 
odtworzony. Klasyczna muzyka for-
tepianowa jest naturalną mieszanką 
atmosfer, ale każdy kompozytor po-
sługuje się swoimi własnymi tech-
nikami, które pozostawiają mniej 
lub więcej przestrzeni dla panującej 

atmosfery wpływającej znacząco na odbiór muzyki. Po-
nadto producenci muzyczni i inżynierowie dźwięku dodają 
własną interpretację zapisu nutowego wielkich mistrzów 
podczas rejestracji ich kompozycji za pomocą pary mikro-
fonów.

Muzyka rozrywkowa oraz jazz tradycyjny są grane  
w różnych miejscach. Dlatego oczekiwania słuchacza 
dotyczące barwy i atmosfery brzmienia są nieco inne.

W wielu przypadkach współcześni kompozytorzy 
tworzą w taki sposób, by muzyka zabrzmiała najlepiej 
przede wszystkim w warunkach domowych na sprzęcie 
hi-fi. Akustyka pomieszczenia, gdzie fortepian został 
nagrany, jest wtedy oceniana innymi kryteriami. Za-
pewne mniej restrykcyjnymi niż w przypadku muzyki 
klasycznej. Jednak wciąż jest ważne, by przekazać słu-
chaczowi unikatowe brzmienie fortepianu i zawrzeć  

DPA d:screet 4061. 
Dla tych, którym 
omikrofonowanie 
fortepianu 
zwyczajnie zwisa. 
Mimo to jest to dość 
dyskretny sposób.
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precyzyjne oddanie panoramy stereo. 
W tym wypadku bardziej poszuki-
wany jest dźwięk „wyprodukowany”. 
Tempo i rytm tych instrumentów nie 
pozostawia miejsca dla pogłosu, któ-
ry mógłby spowodować, że muzyka 
stałaby się mulista i niejasna, gdyby 
zastosować takie samo podejście, jak 
do instrumentów rytmicznych.

Przy rejestracji muzyki z uży-
ciem instrumentów perkusyjnych 
głównym celem jest stworzenie na-
grania, które będzie zwarte, szybkie 

i pozwoli instrumentowi zabrzmieć bardzo dobrze.
Aby osiągnąć ten cel, mikrofony muszą być ustawione 

bardzo blisko fortepianu, może nawet wewnątrz otwartej 
pokrywy zaraz nad strunami i młoteczkami. Tylko tutaj 
można osiągnąć takie brzmienie króla instrumentów  
i odseparować fortepian od odbić, pogłosu i innych instru-
mentów znajdujących się w pobliżu. Zaleca się przy tym 
użycie mikrofonów o charakterystyce kierunkowej.

Istnieją dwie sprawdzone techniki nagrań stereo za 
pomocą mikrofonów kierunkowych umiejscowionych  
w środku fortepianu:

1. ORTF   stereo (mikrofony z kapsułami odległymi 
od siebie o 17 cm i rozwartymi pod kątem 110o). Mikrofo-
ny umieszczamy 30 cm ponad strunami w połowie ramy 
fortepianowej, kierujemy pod kątem 45o w dół i zwracamy  
w kierunku pianisty.

2. Dwa kardioidalne mikrofony ustawiamy równolegle 
w odległości 60 cm od siebie nad środkowymi młoteczka-
mi. Kierujemy je 45o w dół w kierunku pianisty.

Ponieważ poziom ciśnienia akustycznego w środku 
fortepianu w odległości 20 cm od strun może osiągnąć 
wartość 130 dB SPL, należy dobrać mikrofony, które to wy-
trzymają. Temu zadaniu bez trudu sprostają DPA ST4011C 
lub DPA ST2011C wraz z akcesoriami.

Występ live z nagłośnieniem
Gdy fortepian nie jest najgłośniejszym źródłem dźwię-
ku – na przykład w big bandach, kiedy inne instrumenty 
są blisko lub gdy system monitorowy gra bardzo gło-
śno, pokrywając całą scenę – idealnym rozwiązaniem 
jest zastosowanie zwiększonej izolacji i mikrofonów  
o węższej charakterystyce kierunkowej oraz umieszcze-
nie ich blisko źródła dźwięku. Dobrym pomysłem, by od-
separować dźwięk, jest zamknięcie pokrywy fortepianu 
lub pozostawienie jej zaledwie uchylonej. Miniaturowy 
mikrofon instrumentalny pozwala na umieszczenie go 
w prosty sposób blisko instrumentu bez walki z odpo-
wiednim ustawieniem dużych statywów. Do tego celu 
oczywistym wyborem wydaje się system mikrofonowy 
DPA d:vote 4099P.

 
Wykorzystanie mikrofonów miniaturowych
Mikrofony z zestawu DPA d:screet SMK-SC4061 pozwa-
lają na mnóstwo sposobów ustawienia przy fortepianie. 
Dzięki nim można niewielkim kosztem zyskać jego bez-
kompromisowe brzmienie zarówno w małych projekto-
wych studiach nagrań, jak i podczas występów wymaga-

w nagraniu miejsce, otoczenie i atmosferę. Słuchacz powi-
nien mieć wrażenie, że znajduje się bardzo blisko muzyków.

Muzyka klasyczna: technika A-B stereo
Przy nagrywania fortepianu w muzyce klasycznej najlep-
sze rezultaty daje ustawienie przed fortepianem dwóch 
sparowanych mikrofonów o charakterystyce dookolnej. 
Mogą to być na przykład DPA d:dicate ST4006 lub ST2006 
w konfiguracji A-B stereo. Dzięki ustawieniu pary stereo 
przy fortepianie stworzymy słuchaczowi iluzję bycia czę-
ścią publiczności. Przybliżając lub oddalając mikrofony 
od fortepianu, uzyskujemy optymalną ilość atmosfery 
miejsca, brzmienia i barwy instrumentu. Przez właściwe 
dobranie odległości od fortepianu można dobrać ilość jego 
brzmienia i odpowiedzi tła.

Najczęściej stosuje się umiejscowienie mikrofonów 
blisko środka instrumentu od strony łuku w odległo-
ści do 2 m. Mikrofony są zazwyczaj oddalone od siebie  

o 40–60 cm. Pianista siedzi lekko z lewej strony (patrząc 
zza jego pleców). Po tej samej stronie są klawisze basów, 
a grające wysokie tony – po prawej. Belka stereo powinna 
być umieszczona na wysokości od 1,2 do 1,5 m powyżej 
powierzchni, na której stoi fortepian. Dzięki skierowaniu 
mikrofonów w stronę otwartej klapy fortepianu zysku-
jemy piękne  rozjaśnione i głębokie brzmienie podczas 
rejestracji.

Rytmiczny fortepian i mikrofony kierunkowe
W muzyce opartej na silnym rytmie oraz w jazzie wszyst-
kie instrumenty są mniej lub bardziej używane do kreacji 
rytmu. Odnosi się to również do fortepianu, w którym 
należy uchwycić atak dźwięków granych przez muzyka. 
Wtedy często uchwycenie dźwięków mechanicznych in-
strumentu i dźwięku spod rąk muzyka są ważniejsze niż >>

DPA d:screet 4061. 
Najbardziej 
dyskretne 
z dyskretnych.

DPA d:vote 4099P. 
Klasyczne użycie 
kapsuł 4099 
z uchwytami 
przeznaczonymi 
do fortepianu.
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jących ukrycia mikrofonów. Za pomocą dwóch urządzeń 
i dużej liczby akcesoriów do montażu znajdujących się 
w zestawie SMK-SC4061 można uchwycić brzmienie tak 
przy otwartej, jak i przy zamkniętej klapie fortepianu.

Zaczynamy od założenia na SC4061 gąbki prze-
ciwwietrznej, a w pobliżu otworów, z których wydoby-
wa się dźwięk fortepianu, uchwytu magnetycznego 
DMM0011. Możemy użyć dwóch lub trzech SC4061, by 
stworzyć zbalansowany wielopłaszczyznowy dźwięk 
przystosowany do pracy realizatora FoH lub monitorow-
ca. Dźwięk będzie na tyle dobry, by nadawał się nawet 
na nagranie. Ustawiamy pierwszy mikrofon blisko dziury 
odpowiadającej za dźwięki wysokie, a drugi zaraz ponad 
ostatnią oktawą strun odpowiedzialnych za dźwięki ni-
skie (mniej więcej przedostania oktawa). Ta metoda daje 
nam wysoki gain przed sprzężeniem, bo mikrofony znaj-
dują się blisko ramy. Przy okazji dostajemy również grube 
brzmienie z pełnym środkiem, które sprawdza się w mu-
zyce rytmicznej.

Bierzemy BLM6000, uchwyt powierzchniowy znaj-
dujący się w zestawie SMK SC4061. Montujemy dwa 
BLM6000 w środku otwartego fortepianu z podniesio-
ną pokrywą, by uzyskać naturalne brzmienie gotowe do 
nagrywania. Technika strefy ciśnienia przyciąga i ładnie 
kumuluje barwę instrumentu, a zarazem nie rzuca się  
w oczy. Umiejscowienie uchwytów bezpośrednio na pły-
cie rezonansowej pod strunami nadaje ostre, popowe 
brzmienie użyteczne do zastosowań scenicznych oraz do 
wydobycia barwy typu Honky Tonk.    

Za pomocą uniwersalnego uchwytu DMM0007 mo-
żemy umieścić mikrofony SC4061 bezpośrednio w środku 
instrumentu na wewnętrznej stronie pokrywy. To techni-
ka najbardziej dyskretna dla oka, w zasadzie niewidoczna. 
Uchwyt DMM0007 z taśmą dwustronną pozwala zawie-
sić mikrofon na dowolnej wysokości od klapy fortepianu. 
Najbardziej zbalansowany, otwarty dźwięk uzyskamy, 
umieszczając mikrofony 30–40 cm nad strunami naprze-
ciwko młotków w odległości 60 cm od siebie.

Poznaliśmy tylko kilka sposobów omikrofonowania 
fortepianu, skupiając się na najprostszych i najbardziej 
efektywnych. Mam nadzieję, że dzięki nim fortepian 
wjeżdżający na scenę nie będzie kojarzył się z urlopem na 
żądanie.

Konrad Majchrowski

Podczas pisania korzystałem z tekstu DPA „How to mic a grand piano”

>>
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ST2006A 
para mikrofonów stereo 2006A, 
uchwyty, osłony przeciwwietrzne, 
walizka
Cena: 8620 zł

ST4006A 
para mikrofonów stereo 4006A, 
uchwyty, osłony przeciwwietrzne, 
walizka
Cena: 16 890 zł

ST2011C 
dwa parowane mikrofony 2011C, 
uchwyty, osłony przeciwwietrzne, 
walizka
Cena: 7270 zł

ST4011C
dwa parowane mikrofony 4011C, 
uchwyty, osłony przeciwwietrzne, 
walizka
Cena: 14 210 zł

SMK-SC4061 
zestaw instrumentalny stereo  
z dwoma mikrofonami  
d:screet™ 4061
Cena: 4190 zł

4099P 
zestaw dwóch parowanych  
mikrofonów do fortepianu  
z mocowaniem
Cena: 4660 zł

DPA d:dicate 4006. Sparowane mikrofony użyte do grania 
na żywo, czyli wewnątrz fortepianu. Przy nagrywaniu 
instrumentu są umieszczane na statywach w jego łuku.
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Bębny jak żywe

Jakie mamy sposoby na perkusję, gdy nie mamy gdzie 
jej zarejestrować lub nie mamy bębniarza w składzie?
Z pomocą mogą nam przyjść przede wszystkim bitma-
szyny, czyli zewnętrzne urządzenia albo wtyczki, które je 
naśladują, mają wbudowany sekwencer, bazę sampli albo 
syntezę perkusyjną. Ewentualnie możemy też pracować 
z samymi samplami. Trzecie rozwiązanie to są wirtualni 
perkusiści jak EZ Drummer, Addictive Drums czy BFD, czyli 
programy z rozbudowanymi narzędziami do naśladowa-
nia perkusji akustycznej.

Jednak każde z tych rozwiązań jest na swój sposób 
ułomne, ponieważ nie zabrzmi, jak perkusista z krwi 
i kości, który gra na przykład zawsze do przodu, do tyłu, 
coś zaimprowizuje. Zdarzą mu się jakieś drobne 
imperfekcje. Suma tych czynników sprawia, że perkusja 
jest żywa, a przez to interesująca. Nie gra aż do bólu 
w punkt. Co zatem można zrobić, by taką perkusję 
uczłowieczyć?
Sposobów jest mnóstwo. Możemy skorzystać z rozwią-
zań wbudowanych w maszyny perkusyjne czy w wirtual-
nych perkusistów, możemy też poprawić to sami, pracując 
na MIDI na nutach. W takich wtyczkach jak EZ Drummer, 
BFD czy Addictive Drums są wbudowane całe zestawy 
pętli nagranych przez żywego perkusistę na perkusji elek-
tronicznej albo przez triggery. W ten sposób mamy wbu-
dowany groove z ręki i jesteśmy w stanie dość elastycznie 
manipulować taką sekwencją: dodawać dźwięki, zabierać, 

O sposobach na uczłowieczenie różnych form elektronicznej perkusji rozmawiamy 
z Mateuszem Telegą, jednym z pionierów nowoczesnej edukacji muzycznej, twórcą 
Akademii Dźwięku i organizatorem akcji Miasto Pełne Dźwięków

wymieniać barwy, które są tam wykorzystane. Z kolei takie groove boxy jak 
Roland 808, 909 czy ich następcy są wyposażone często w swing, czyli jeden  
z elementów zmieniający timing nut. Używając tego narzędzia, odsuwamy 
dźwięki od sztywnej siatki rytmicznej. W przeciwnym wypadku kończy się to 
prostym szkolnym rytmem, który rzeczywiście nie brzmi dobrze.

Pojawia się kwestia, czy to odsunięcie nie będzie sztuczne. Żeby nasze  
zabiegi nie spowodowały, że groove nadal będzie sztuczny, ale w inny  
sposób. Dźwięk będzie odsunięty, ale perkusista nigdy by tak nie zagrał, bo 
nawet by nie umiał.
Oczywiście nie każda zmiana jest dobra. Natomiast trzymanie się swingu 
opóźniającego co drugą nutę danej wartości lub użycie groove’u zagranego  
z ręki na pewno nie zaprowadzi nas na manowce. Możemy też szukać innych 
rozwiązań: opóźniać lub przyspieszać całe grupy dźwięków, na przykład 
wszystkie blachy względem trzonu rytmu – stopy, werbla – o jakąś wartość. 
To są drobne różnice, mniejsze niż trzydziestki dwójki, raczej kilka milise-
kund. Jednak metodą prób i błędów, przesuwając w jedną lub drugą stronę 
i uważnie tego słuchając, można określić, czy zmiana jest na lepsze, czy na 
gorsze.

Ale są chyba specjalne sztuczki, pomagające w naśladowaniu żywego  
perkusisty? Może zmiana artykulacji, nuty duszki na hi-hatach  
czy rimmshoty na werblu? Czy to się da zrobić stosunkowo łatwo  
z perkusją elektroniczną?
To zależy czy ma to być brzmienie oddające dźwięk perkusji akustycznej, czy 
perkusja elektroniczna, taka do tanecznej muzyki elektronicznej. W pierw-
szym wypadku możemy spokojnie korzystać z bibliotek multisampli czy 
instrumentów VST wykorzystujących tego typu biblioteki, gdzie pod każde 

fot. Katarzyna Miłek
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w samym MIDI – odstrajanie nut od sztywnej siatki czy 
zmiana Velocity i ręczne podmienianie sampli, które jest 
najbardziej pracochłonne. Na przykład żeby co drugi wer-
bel miał nieco inne brzmienie.

To wygląda na mrówczą pracę i łatwo coś zepsuć,  
jeśli się człowiek nie zna.
Właśnie z tego względu nazywamy to programowaniem, 
a nie komponowaniem partii perkusyjnej. Doświadczony 
producent muzyki elektronicznej jest w stanie wykonać 
taki proces dość sprawnie. Może opisanie, co trzeba zro-
bić, jest czasochłonne, ale po wielu powtórzeniach czu-
jemy, że są to narzędzia, z których po prostu korzystamy, 
mniej o tym myśląc, a bardziej słuchając, analizując i sta-
rając się to jakoś dopracować.

Mamy za sobą etap komponowania. Jakie są sposoby 
humanizowania bębnów na etapie nagrania?
W wypadku perkusji z maszyn perkusyjnych trzeba skorzy-
stać z możliwości tkwiących w samym sekwencerze, bo kryje 
się ich tam sporo. Jakieś flamy, rolle, zmiana dynamiki czy 
nawet podmiana jednej stopy na drugą – takie narzędzia są 
dostępne w zaawansowanych sekwencerach instrumentów 
takich jak Octatrack czy Tanzbär. Warto z nich korzystać, żeby 
dodać trochę realizmu. Natomiast w samym procesie reje-
stracji mamy kontrolę bardziej nad brzmieniem niż nad re-
alizmem. W przypadku dźwięków z bitmaszyn można wte-
dy skorzystać z wszelkiego rodzaju saturacji i procesowania  
w trakcie nagrania. W nagraniach mikrofonowych staramy 
się jednak trzymać dźwięku surowego.

A jak wygląda realizm i uatrakcyjnienie perkusji  
podczas miksowania?
Znów należy tu przyjąć dwie perspektywy: akustyczną 
lub elektroniczną. W tej akustycznej podstawowymi na-
rzędziami są przede wszystkim korekcja, kompresja i sa-
turacja. Szczególnie kompresją możemy dużo zdziałać, 
bo bębny są z natury bardzo dynamiczne. Mamy tu dużą 
przestrzeń, w której możemy tę dynamikę zmniejszać  
i uzyskiwać różne odcienie dźwiękowe. Natomiast w przy-
padku perkusji z bit maszyn czy z sampli, ona zazwyczaj 
brzmi dobrze. Najczęściej nie wymaga silnej kompresji, 
żeby zabrzmieć mocno. Dlatego przy niej pracujemy efek-
tami kreatywnymi: różnymi bramkowanymi reverbami, 
delayami jako narzędziami do zagęszczania rytmu czy 
innym kreatywnym sposobem wykorzystania narzędzi. 
Nawet krótkie delaye mogą ciekawie zabrzmieć. 

I w ten sposób otrzymujemy żywe bębny. Chyba taki 
wykład z powodzeniem mógłby pojawić się na Mieście 
Pełnym Dźwięków, cyklu spotkań dla producentów  
muzycznych, które organizujesz?
Jak najbardziej, w ramach Miasta Pełnego Dźwięków pro-
wadzę zazwyczaj wykłady poświęcone tego typu techni-
kom produkcji muzycznej. Podczas ubiegłorocznej edycji 
tematem wykładów było między innymi kreatywne wy-
korzystanie delaya, layering dźwięków perkusyjnych, miks 
w różnych ujęciach i produkcja wokalu oraz synteza mo-
dularna. W tym roku też będzie ciekawie. Zapraszam!

Rozmawiał Dariusz J.Michalski

uderzenie werbla podkładana jest inna próbka o tej samej 
sile uderzenia. Dzięki temu następujące po sobie dźwięki 
nie mają tej samej barwy. Wiele da się zrobić najzwyczaj-
niejszym Velocity. Szczególnie w perkusjach cyfrowo-aku-
stycznych użycie go zwykle skutkuje odegraniem próbki 
z inną dynamiką. To też dodaje życia. Oczywiście trzeba 
czerpać również z obserwacji techniki gry prawdziwego 
perkusisty, jak nuty „duszki” pomiędzy głównymi uderze-
niami werbla, czy fille co drugi, czwarty takt, czy w ogó-
le praca z dynamiką, z siłą uderzenia. To są rzeczy, które  
w dużym stopniu uczłowieczają taką perkusję. Można 
też naśladować pewne ograniczenia perkusisty. Nie zagra 
otwartego i zamkniętego hi-hatu jednocześnie. Może jed-
nocześnie uderzyć w dwa bębny pałkami i nacisnąć dwa 
pedały nogami. Trzymanie się tego założenia także doda-
je pewnego realizmu.

Miasto Pełne Dźwięków
Na organizowaną w Warszawie akcję składa się cykl wykładów i pokazów  

przeznaczonych dla osób zainteresowanych produkcją muzyczną. Co prawda większość 

przykładów odwołuje się do muzyki elektronicznej, ale wiele prezentowanych treści ma 

charakter uniwersalny, bo niezależnie od gatunku przydaje się wiedza o syntezatorach, 

korzystaniu z efektów czy miksie wokalu. Dzięki dofinansowaniu miasta  

i zaangażowania partnerów, wśród których głównym jest Audiostacja, na wszystkie  

spotkania wstęp jest bezpłatny. 

Najbliższe spotkania 

odbędą się 6.04, 18.05, 22.06  

w klubokawiarni Znajomi 

Znajomych przy ul. Wilczej 58A 

w Warszawie. 

Godziny i tematy spotkań 

można sprawdzić na stronie 

www.akademiadzwieku.pl.

Czyli żeby uczłowieczyć perkusję, trzeba myśleć jak  
perkusista. A żeby to robić, trzeba się znać na perkusji. 
To jest bolesny wniosek.
To prawda, ale można go uogólnić na całą produkcję mu-
zyki: musimy być ekspertami na wielu polach. Od gry na 
perkusji przez układanie linii basowej, syntezę, miks, ma-
stering, a czasami jeszcze promocję i wydawanie swojej 
muzyki. W przypadku perkusji też taki wymóg istnieje. 

Cały czas mówiliśmy o naśladowaniu perkusji  
akustycznej. Czy te same zasady można zastosować  
w stosunku do elektronicznej?
W tym przypadku sami wybieramy sample i nie mamy 
wbudowanych funkcji uatrakcyjniających brzmienie, któ-
re są obecne w pluginach perkusyjnych. Gdy MIDI robimy 
sami, najważniejszą rzeczą jest zróżnicowanie dźwięków 
względem siebie. 

Jak to osiągnąć?
Możliwości jest wiele. Od tego, że możemy w samplerze 
uruchomić LFO, które będzie w losowy sposób zmienia-
ło delikatnie częstotliwość filtra czy głośność, po pracę  

źródło zdjęcia: Akademia Dźwięku
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Zmień mikrofon po wyjściu wokalisty

Na rynku można kupić zarówno rozwiązania programo-
we (np. IK Multimedia Mic Room), jak i programowo-
-sprzętowe (Slate Digital VMS). Różnią się one stopniem 
zaawansowania, co z kolei wpływa na dokładność od-
wzorowania brzmień wybranych mikrofonów. Zagad-
nienie nie jest proste, ponieważ na brzmienie mikrofonu 

Townsend Sphere L22

Cyfrowe odzwierciedlanie istniejących urządzeń 
(modelling) nie jest niczym nowym – także  
modelowanie mikrofonów, a raczej ich  
brzmienia. Jednak produkt nowego gracza, 
jakim jest Townsend Labs z USA, całkowicie 
zmienia myślenie o nagrywaniu

wpływa bardzo wiele czynników (konstrukcja kapsuły, 
elektronika, zasilanie, a nawet wzór grilla chroniącego 
wkładkę), a wynikiem nie jest bynajmniej jedynie okre-
ślona krzywa przenoszenia, ale też reakcja na transjenty, 
ciśnienie akustyczne czy kierunek, z jakiego dochodzi 
dźwięk. Niezwykle ważna jest charakterystyka kierun-
kowa, która wynika z właściwości kapsuły oraz tego, czy 
jest ona pojedyncza, czy podwójna (co sprowadza się do 
umieszczenia dwóch kapsuł „plecami” do siebie). Firma 
Townsend Labs postawiła sobie za cel uwzględnienie 
wszystkich tych cech.

Zmiany po fakcie
Sphere L22 to dużej urody mikrofon pojemnościowy  
o konstrukcji dwukapsułowej. Elektronikę oparto na 
układzie tranzystorowym, którego główną cechą jest duża 
transparentność – w końcu brzmienie będziemy kształto-
wać później. Co ciekawe, mikrofon jest wyposażony w po-
dwójny kabel sygnałowy, który kończy się dwoma wtykami 
XLR, co sygnalizuje, że do rejestracji będziemy potrzebo- 
wali podwójnego przedwzmacniacza mikrofonowego. 

Nagrania dokonujemy na ścieżkę stereo 
– odmiennie niż w przypadku więk-

szości mikrofonów. Ścieżka od-
twarzana „saute” nie ma wiele 
sensu, ponieważ musi zostać od-
powiednio przekształcona przy  
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Zmień mikrofon po wyjściu wokalisty
nagraj muzę

brzmienie mikrofonu, który z uwagi założenia konstruk-
cyjne jest bardzo podatny na odległość źródła od kapsu-
ły pojemnościowej – stąd słynne „lektorskie” brzmienie 
uzyskiwane przez zbliżenie ust lektora do mikrofonu.  
I znowu – wszystko po dokonanym nagraniu. Możemy też 
regulować kierunek, z jakiego dochodzi źródło! Dzięki po-
krętłu AXIS każdy może sprawdzić, jak wielki wpływ na 
brzmienie ma „osiowość” dźwięku. Już lekkie przesunię-
cie na przykład wokalu względem osi mikrofonu przynosi 
spore zmiany głównie w odpowiedzi częstotliwościowej, 
ale także transjentowej. 

Kiedy już myślimy, że to koniec możliwości, produ-
cent informuje nas, że mamy do dyspozycji kolejny plugin  
– Sphere 180. To nic innego jak tryb „dwumikrofonowy” – 
w końcu nagraliśmy sygnał z dwóch kapsuł. W trybie tym 
możemy ustawić różne modele dla każdej z kapsuł (a także 
różne parametry dla każdej z nich), co jest idealnym rozwią-
zaniem do nagrań stereo. Wyobraźmy sobie nagrywanie 
dwóch wokalistów z dwóch stron mikrofonu, a następnie 
wybór odpowiedniego modelu i jego parametrów dla każ-
dego z nich. Plugin pozwala też na wirtualne odwzorowanie 
układu, w jakim ustawiamy mikrofony, co przydaje się na 
przykład do nagrywania gitary akustycznej. 

Program Apollo 
Należy raz jeszcze dobitnie powtórzyć: wszystkich po-
wyżej opisanych zmian można dokonywać po nagraniu! 
Wokalista już dawno sobie poszedł, a my eksperymen-
tujemy z mikrofonami, ustawieniem, filtrem, kierunko-
wością i efektem zbliżeniowym. W dodatku wszystkie 
parametry możemy automatyzować z naszym DAW-ie,  
na przykład pozwala zmienić charakter brzmienia  
w różnych częściach utworu (refren-zwrotka).

Mikrofon Townsend Sphere L22 powstał we współ-
pracy z firmą Universal Audio, co zaowocowało dedy-
kowanym pluginem do interfejsów Apollo. Dzięki temu 
wszelkie udogodnienia związane z mikrofonem może-
my stosować także w czasie rzeczywistym, co pozwoli 
chociażby na użycie L22 podczas występu na żywo lub 
sprawdzenie brzmienia podczas nagrań w studiu i uzy-
skanie swoistego komfortu nagrania dla bardziej wyczu-
lonych wykonawców.

Firma Townsend Labs wykonała kawał porządnej 
roboty i warto obserwować jej poczynania. Oczywiście  
w miarę upływu czasu będziemy otrzymywać kolejne 
wirtualne odpowiedniki znanych i mniej znanych mikro-
fonów, a więc nasza „szafa z mikrofonami” będzie rosła. 
Świat stanął na głowie!

Piotr Dygasiewicz

użyciu dedykowanego pluginu Sphe-
re DSP, który otrzymujemy wraz  
z mikrofonem. I właśnie teraz zaczy-
na się prawdziwa zabawa.

Sphere DSP przede wszystkim 
modeluje określone mikrofony, które 
możemy wybierać z menu. Do dys-
pozycji mamy emulacje klasyków 
lampowych i tranzystorowych (Neu-
mann, AKG), a także wstęgowych 
czy dynamicznych. Przełączanie 
między różnymi modelami mikrofo-
nów to niezwykła przygoda – dopie-
ro wtedy użytkownik może usłyszeć  
i zrozumieć różnice wynikające z ich 
odmiennych koncepcji i konstrukcji. 
Co niezwykle ważne, wręcz prze-
łomowe, wyboru dokonujemy po 
nagraniu! Uświadomienie sobie, że 
za jednym kliknięciem myszki wy-
bieramy z kolekcji, która w świecie 
realnym jest warta dziesiątki tysięcy 
dolarów, wygląda dość ekscytująco. 
Ważniejsze jednak wydaje się to, że 
mniej doświadczeni mogą porów-
nać brzmienie różnych mikrofonów 
bez wyobrażania sobie rezultatów 
na podstawie „poetyckich” opisów  
z prasy czy internetu. Przesłuchiwa-
nie różnych mikrofonów pozwala też 
(a może przede wszystkim) wybrać 
najlepszy pod kątem danego źródła 

                                   Specyfikacja techniczna
 Szumy własne:  7 dB A-ważone

 Maks. SPL przy 0,5% THD:  140 dB (z użyciem tłumika -20 dB)

 Czułość:  22 mV/Pa

  Tłumik:  -10 dB, -20 dB

 Impedancja wyjściowa:  200 Ω

 Zalecane obciążenie:  >1000 Ω

 Zasilanie:  Phantom 44-52 V/kanał, 5 mA na kanał, 8 mA szczycie SPL

 Wyjście:  5-pinowe męskie XLR

 Kabel:  5-pinowy żeński XLR do podwójnego 3-pinowego 

  męskiego XLR, długość 10 m

 Waga:  770 g

 Wymiary:  225 mm x 63 mm

 Obsługiwane formaty wtyczek DSP:  UAD, AAX Native, VST2, VST3, Audio Units (tylko na Macu)

 Obecnie obsługiwane mikrofony:  LD-47, LD-49, LD-67, LD-87, LD-12, SD-451, RB-4038, 

  DN-57, Sphere Linear

 Cena:  6500 zł

Symulacja pojedynczego mikrofonu LD-47K. Oprogramowanie Sphere 180 z włączoną 
wtyczką LD12, czyli symulacja dwóch 
mikrofonów tego typu.

Sphere w trybie podwójnym: jedna 
kapsuła imituje mikrofon LD67, druga 
– LD49.

i typu miksu, co jest pierwszym kro-
kiem przy kreacji brzmienia.

Konfiguracja do woli
To jednak dopiero początek. Jak 
wspominałem, mikrofon ma dwie 
kapsuły, co umożliwia uzyskanie 
kolejnych funkcji. Za pomocą plu-
ginu możemy kształtować cha-
rakterystykę kierunkową (ponie-
waż nagranie jest dwukanałowe, 
a raczej „dwukapsułowe”) – po 
nagraniu. Pozwala to na przykład 
na uwzględnienie odbić pomiesz-
czenia w mniejszym lub większym 
stopniu, sprawdzenie brzmienia 
źródła przy różnych charakterysty-
kach, a nawet zastosowanie cha-
rakterystyki, której nie ma oryginał. 
Wyboru dokonujemy pokrętłem na 
interfejsie pluginu. 

Kolejnym udogodnieniem jest 
filtr dolnozaporowy z aż trzema czę-
stotliwościami odcięcia, co znowu 
znakomicie ułatwia pracę i pozwala 
na wybór najlepszego ustawienia 
będącego optymalnym kompromi-
sem pomiędzy szerokością pasma 
przenoszenia a eliminacją zakłóceń 
w niskim zakresie. Możemy też regu-
lować efekt zbliżeniowy, co już zaha-
cza o magię, a pozwala wpłynąć na 
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brzmienie mikrofonu, który z uwagi założenia konstruk-
cyjne jest bardzo podatny na odległość źródła od kapsu-
ły pojemnościowej – stąd słynne „lektorskie” brzmienie 
uzyskiwane przez zbliżenie ust lektora do mikrofonu.  
I znowu – wszystko po dokonanym nagraniu. Możemy też 
regulować kierunek, z jakiego dochodzi źródło! Dzięki po-
krętłu AXIS każdy może sprawdzić, jak wielki wpływ na 
brzmienie ma „osiowość” dźwięku. Już lekkie przesunię-
cie na przykład wokalu względem osi mikrofonu przynosi 
spore zmiany głównie w odpowiedzi częstotliwościowej, 
ale także transjentowej. 

Kiedy już myślimy, że to koniec możliwości, produ-
cent informuje nas, że mamy do dyspozycji kolejny plugin  
– Sphere 180. To nic innego jak tryb „dwumikrofonowy” – 
w końcu nagraliśmy sygnał z dwóch kapsuł. W trybie tym 
możemy ustawić różne modele dla każdej z kapsuł (a także 
różne parametry dla każdej z nich), co jest idealnym rozwią-
zaniem do nagrań stereo. Wyobraźmy sobie nagrywanie 
dwóch wokalistów z dwóch stron mikrofonu, a następnie 
wybór odpowiedniego modelu i jego parametrów dla każ-
dego z nich. Plugin pozwala też na wirtualne odwzorowanie 
układu, w jakim ustawiamy mikrofony, co przydaje się na 
przykład do nagrywania gitary akustycznej. 

Program Apollo 
Należy raz jeszcze dobitnie powtórzyć: wszystkich po-
wyżej opisanych zmian można dokonywać po nagraniu! 
Wokalista już dawno sobie poszedł, a my eksperymen-
tujemy z mikrofonami, ustawieniem, filtrem, kierunko-
wością i efektem zbliżeniowym. W dodatku wszystkie 
parametry możemy automatyzować z naszym DAW-ie,  
na przykład pozwala zmienić charakter brzmienia  
w różnych częściach utworu (refren-zwrotka).

Mikrofon Townsend Sphere L22 powstał we współ-
pracy z firmą Universal Audio, co zaowocowało dedy-
kowanym pluginem do interfejsów Apollo. Dzięki temu 
wszelkie udogodnienia związane z mikrofonem może-
my stosować także w czasie rzeczywistym, co pozwoli 
chociażby na użycie L22 podczas występu na żywo lub 
sprawdzenie brzmienia podczas nagrań w studiu i uzy-
skanie swoistego komfortu nagrania dla bardziej wyczu-
lonych wykonawców.

Firma Townsend Labs wykonała kawał porządnej 
roboty i warto obserwować jej poczynania. Oczywiście  
w miarę upływu czasu będziemy otrzymywać kolejne 
wirtualne odpowiedniki znanych i mniej znanych mikro-
fonów, a więc nasza „szafa z mikrofonami” będzie rosła. 
Świat stanął na głowie!

Piotr Dygasiewicz

użyciu dedykowanego pluginu Sphe-
re DSP, który otrzymujemy wraz  
z mikrofonem. I właśnie teraz zaczy-
na się prawdziwa zabawa.

Sphere DSP przede wszystkim 
modeluje określone mikrofony, które 
możemy wybierać z menu. Do dys-
pozycji mamy emulacje klasyków 
lampowych i tranzystorowych (Neu-
mann, AKG), a także wstęgowych 
czy dynamicznych. Przełączanie 
między różnymi modelami mikrofo-
nów to niezwykła przygoda – dopie-
ro wtedy użytkownik może usłyszeć  
i zrozumieć różnice wynikające z ich 
odmiennych koncepcji i konstrukcji. 
Co niezwykle ważne, wręcz prze-
łomowe, wyboru dokonujemy po 
nagraniu! Uświadomienie sobie, że 
za jednym kliknięciem myszki wy-
bieramy z kolekcji, która w świecie 
realnym jest warta dziesiątki tysięcy 
dolarów, wygląda dość ekscytująco. 
Ważniejsze jednak wydaje się to, że 
mniej doświadczeni mogą porów-
nać brzmienie różnych mikrofonów 
bez wyobrażania sobie rezultatów 
na podstawie „poetyckich” opisów  
z prasy czy internetu. Przesłuchiwa-
nie różnych mikrofonów pozwala też 
(a może przede wszystkim) wybrać 
najlepszy pod kątem danego źródła 

                                   Specyfikacja techniczna
 Szumy własne:  7 dB A-ważone

 Maks. SPL przy 0,5% THD:  140 dB (z użyciem tłumika -20 dB)

 Czułość:  22 mV/Pa

  Tłumik:  -10 dB, -20 dB

 Impedancja wyjściowa:  200 Ω

 Zalecane obciążenie:  >1000 Ω

 Zasilanie:  Phantom 44-52 V/kanał, 5 mA na kanał, 8 mA szczycie SPL

 Wyjście:  5-pinowe męskie XLR

 Kabel:  5-pinowy żeński XLR do podwójnego 3-pinowego 

  męskiego XLR, długość 10 m

 Waga:  770 g

 Wymiary:  225 mm x 63 mm

 Obsługiwane formaty wtyczek DSP:  UAD, AAX Native, VST2, VST3, Audio Units (tylko na Macu)

 Obecnie obsługiwane mikrofony:  LD-47, LD-49, LD-67, LD-87, LD-12, SD-451, RB-4038, 

  DN-57, Sphere Linear

 Cena:  6500 zł

Symulacja pojedynczego mikrofonu LD-47K. Oprogramowanie Sphere 180 z włączoną 
wtyczką LD12, czyli symulacja dwóch 
mikrofonów tego typu.

Sphere w trybie podwójnym: jedna 
kapsuła imituje mikrofon LD67, druga 
– LD49.

i typu miksu, co jest pierwszym kro-
kiem przy kreacji brzmienia.

Konfiguracja do woli
To jednak dopiero początek. Jak 
wspominałem, mikrofon ma dwie 
kapsuły, co umożliwia uzyskanie 
kolejnych funkcji. Za pomocą plu-
ginu możemy kształtować cha-
rakterystykę kierunkową (ponie-
waż nagranie jest dwukanałowe, 
a raczej „dwukapsułowe”) – po 
nagraniu. Pozwala to na przykład 
na uwzględnienie odbić pomiesz-
czenia w mniejszym lub większym 
stopniu, sprawdzenie brzmienia 
źródła przy różnych charakterysty-
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Pełne brzmienie za część ceny

W branży studyjnej wymyślono już niemal wszystko,  
a jeszcze więcej przeniesiono do komputera. Są jednak 
rzeczy, których przenieść się nie da, a wśród nich, rzecz 
jasna, mikrofony. Nagrania w studiu to ciężka praca,  
a dobre narzędzia są mile widziane. Wielu twierdzi, że 
niektóre narzędzia są wybitne i że na pewno należą do 
nich niektóre klasyczne mikrofony. Szczególnie kon-
strukcje niemieckiego Neumanna, a wśród nich kultowy 
(jakżeby inaczej) U-87. 

Żaden mikrofon nie jest idealny i każdy koloryzuje 
(czytaj: zmienia) dźwięk. Niektóre mikrofony robią to jed-
nak w niepowtarzalny sposób, a to powoduje, że są uży-
wane częściej niż inne. To zaś prowadzi do wyłaniania się 
pewnych standardów brzmieniowych tak rozpoznawal-
nych, że narzędzia wykorzystane do ich stworzenia stają 
się bardzo pożądane. Nie inaczej jest z U-87. Problem jed-
nak w tym, że jest drogi albo bardzo drogi, a „wintydżo-
we” egzemplarze są wręcz nieprzyzwoicie drogie. I do tego 
trudne do zdobycia.

Od czego jednak są nowe konstrukcje, które 
starają się oddać brzmienie klasyków przy 
zastosowaniu identycznych lub podob-
nych elementów oraz schematów? 
Częstym problemem przy konstru-
owaniu nowych wersji klasyków 
jest trudna dostępność antycznych  
(z punktu widzenia elektroniki) czę-
ści oraz, jeśli znajduje się ich odpo-
wiedniki, ich wysoka cena – a to stawia 
pod znakiem zapytania sens budowy tego 
swoistego klona, skoro za niewiele więcej można 
nabyć oryginał. 

Panowie z amerykańskiej firmy Warm Audio posta-
nowili jednak zmierzyć się z tym zadaniem. Podobnie 
jak w ich wcześniejszych produktach (kompresory 1176,  
WA-2A czy też korektor oparty na pomyśle Pulteca) po-
stawili na produkcję na Dalekim Wschodzie oraz na efekt 
skali, czyli nabywanie dużych ilości elementów przy jed-
noczesnym negocjowaniu jak najniższej ceny. W efekcie 
ich produkty nie są drogie i kosztują zazwyczaj 33% lub 
nawet 25% ceny oryginału.

Pozostaje „drobiazg” w postaci brzmienia, a to w przy-
padku mikrofonu pojemnościowego zależy głównie od kap-
suły, a w części też od elektroniki, a także transformato-
ra audio. Jeśli chodzi o kapsułę, to sprawa była szczegól-
nie trudna, bo to w dalszym ciągu trochę czarna magia, 
a strojenie kapsuł wielu uważa za zadanie dla szatana. 
Warm Audio odnalazło firmę z Australii, która zajmuje 
się między innymi wytwarzaniem kapsuł o klasycznym 
brzmieniu, a następnie złożyło jej propozycję nie do  

Warm Audio WA-87

Świat audio, podobnie zresztą jak i inne światy, lubi mieć punkty odniesienia.  
Albo wzorce. A jeszcze lepiej autorytety. A najlepiej pozycje kultowe

                                    Specyfikacja techniczna
 Typ:  dwumembranowy pojemnościowy mikrofon studyjny, 

  oparty na klasycznym układzie ‘87

 Pasmo przenoszenia:  20 Hz–20 kHz

 Charakterystyka kierunkowa:  kardioidalna, ósemkowa, dookolna

 Poziom SPL:  0,5% THD @ 125 dB (bez tłumika), 132 dB (z tłumikiem).

 Kapsuła:  Lens Kondensator LK-87-B-50V – reprodukcja klasycznej 

  dwumembranowej kapsuły K87 (z czterema końcówkami); 

  grubość 6 mikronów, średnica 1”, membrany napylane 

  złotem, centralne wyprowadzenie

 Wyjście:  150 Ω, pokryte 24-karatowym złotem, 3-pinowe XLR, 

  transformator wyjściowy Cinemag USA

 Filtr górnoprzepustowy:  80 Hz

 Poziom szumów:  -117 dB

 Tłumik:  -10 dB

 Transformator wyjściowy:  Cinemag USA

 Kolor:  nikiel (malowany)

            W zestawie znajduje się uchwyt elastyczny i sztywny oraz drewniane pudełko. 

 Cena:  3170 zł

odrzucenia w postaci zamówienia opiewającego na (bardzo) wiele tysięcy do-
larów. Propozycja została przyjęta i sprawy ruszyły. Transformator wyjściowy 
został zamówiony lokalnie, czyli w USA, części odnaleziono, a nad prawidło-
wym wykonaniem obudowy czuwał sam właściciel firmy.

Efekt? Dość niesamowity. Wielu testujących przecierało oczy (lub raczej 
uszy) ze zdziwienia, ponieważ WA-87 brzmi jak oryginał. Ma taką samą cha-
rakterystykę częstotliwościową, kierunkową, reakcję na transjenty czy ciśnie-
nie akustyczne, a także efekt zbliżeniowy. Jest słodki i jednocześnie wierny  
w najlepszym akustycznym tego słowa znaczeniu. Powoduje, że nagrane źró-
dło (wokal lub instrumenty) po prostu „siedzi” w miksie, a to jest właśnie to, 
czego poszukują wszyscy, którzy zetknęli się z problemem miksowania źródeł 
akustycznych. 

Trudno jest opisywać dźwięk słowami, ale skoro tradycja nagraniowa fa-
woryzuje pewne rozwiązania, to warto się temu przyjrzeć. Nie jest w tym mo-
mencie ważne, czy dany mikrofon jest „idealny”, ponieważ nie ma czegoś ta-
kiego jak ideał. Dla nas liczy się efekt, a skoro możemy go uzyskać bez płacenia 
fortuny, to gra jest warta świeczki. Firma Warm Audio już nie raz udowodniła, 
że potrafi budować klasyczne konstrukcje za ułamek ceny oryginału, więc tak-
że tym razem możemy być spokojni o rezultat.

Piotr Dygasiewicz
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Lekcja 9. Samplery

Biblioteka brzmień samplera Presence XT zawiera sze-
reg brzmień instrumentów elektrycznych, akustycznych 
oraz syntezatorowych. Wśród tych ostatnich znajdują 
się zestawy opracowane przez twórcę brzmień Roba 
Lee. Wirtualny instrument czyta brzmienia zapisane  
w najnowszych formatach Kontakt, EXS24, Giga jak rów-
nież SoundFont. Co ciekawe, barwy dla samplera są za-
pisywane w uniwersalnym formacie multi-instrument, 
więc większość banków z kolekcji wykorzystamy również  
w pracy z innymi programami typu DAW.

Kontrola próbek
Presence XT (rys. 1) pozwala na odtwarzanie wielu wbu-
dowanych barw instrumentalnych, a odtwarzane próbki 
mogą być modyfikowane w sposób, jaki znamy z syn-
tezatora Mai Tai. Aktualnie załadowana barwa jest wy-
świetlana w centralnym panelu (rys. 2). Okno pokazuje 
również maksymalną liczbę głosów polifonii (Voices), 
którą możemy zmienić po kliknięciu, oraz wielkość za-
ładowanej barwy w megabajtach. W lewym górnym 
rogu widzimy aktywną artykulację (tutaj Cello Sustain), 
a z rozwijanej listy wybieramy inne dostępne artykula-
cje wraz z podglądem klawiszy do ich aktywacji. Takie 
rozwiązanie pozwala na dynamiczną zmianę artykulacji  
w czasie gry. Po przełączeniu nuty są odtwarzane z nową 
artykulacją, wybrane wcześniej pozostają zaś bez zmia-
ny. Możemy grać akord lewą ręką w trybie artykulacji  
Sustain – przełączyć na Pizzicato – i grać nowe nuty pra-
wą ręką, ale już z nową artykulacją. 

Klawisze przełączania artykulacji zaznaczone są na 
czerwono w panelu widoku klawiatury (rys. 3), a na szaro  

PreSonus Studio One 3

(powyżej klawiatury) zaznaczono zakres zajmowany 
przez daną barwę. Na pokładzie samplera znajdujemy 
szereg funkcji tożsamych z funkcjami syntezatora Mai 
Tai i omawianych w niniejszym cyklu w numerze 6/2016. 
Dotyczy to sekcji obwiedni, filtra (tu mamy do dyspozycji 
więcej typów), oscylatorów LFO, bloku modulacji, efektów 
czy ustawień globalnych. 

Charakterystycznym elementem tylko dla samplera 
pozostaje kontrola odtwarzania próbek (rys. 4). Za pomo-
cą parametru Sample Start Mod przesuwamy punkt star-
towy odtwarzanej próbki w zależności od siły uderzenia 
w klawisz. Pozwala to na pominięcie fazy ataku dla nut 
granych słabiej. Wysokość Fine Tune odpowiada za precy-
zyjne odstrojenie próbek w zakresie ±100 centów. Sample 
shift przestraja próbkę o wartość wyrażoną w półtonach, 
co zwykle wiąże się z uzyskaniem ekstremum brzmienia. 
Pokrętło Transpose transponuje nuty grane na klawiatu-
rze (same próbki nie ulegną przestrojeniu). Jego działanie 
obserwujemy w widoku klawiatury (szary zakres ulegnie 
przesunięciu). Gdy chcemy importować do samplera in-

strumenty w formatach NI Kontakt, 
SoundFont, EXS24 i Giga, z rozwi-
janego menu opcji w górnej części 
instrumentu wybieramy Importuj 
Zestaw (rys. 5). 

Kolejny sampler wbudowany  
w Studio One 3 to Impact (rys. 6). 
Instrument jest wzorowany na sam-
plerach perkusyjnych tradycyjnie 
wyposażonych w pady. Pozwala na 
przyporządkowanie plików próbek 
do każdego padu, a następnie na 
odtwarzanie ich ze zmienną wyso-
kością dźwięku, filtracją czy wybo-
rem innej próbki w zależności od 
siły uderzenia w klawisz. Możemy 
zbudować własne wielowarstwowe 
zestawy perkusyjne lub korzystać  
z predefiniowanych rozwiązań.

Poza polem padów widzimy 
podgląd przebiegu aktualnie od-

twarzanej próbki. Po lewej stronie znajduje się blok 
zmiany wysokości dźwięku (Pitch), filtracji (Flt), 
wzmacniacza (Amp) oraz opcje aktywnego pada. 
Zwróćmy uwagę, że te ustawienia są widoczne tylko 
dla aktualnie odtwarzanej próbki. Po wyborze innego 

Trzecia odsłona Studio One przynosi szereg zmian w instrumentach bazujących 
na próbkach dźwiękowych. Nowe samplery wyróżnia nie tylko potężna biblioteka 
brzmień, ale i nowe funkcje kształtowania barw. Dzisiejsze spotkanie z sekwencerem 
PreSonusa sponsorują sampler-playery Presence XT oraz Impact. Zaczynamy!
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>> oferują kontrolki Offset Start/End, ale w tym przypadku 
są one sprzężone z widokiem.

Praca na warstwach
Sampler Impact obsługuje także tryb multi-sample, czy-
li próbki warstwowe. Próbki tego typu składają się z kilku 
warstw, które przy wyzwalaniu odtwarzane są zamien-
nie, na przykład losowo, w celu zminimalizowania efek-
tu „karabinu maszynowego”, czyli powtarzalności od-
twarzania tej samej próbki. Wybór danej próbki/warstwy 
może odbywać się również w zależności od siły uderze-
nia (Velocity). Aby utworzyć tego typu próbkę, należy do 
już wybranej załadować kolejne na tym samym padzie 
(z menu kontekstowego lub przyciskiem +). Przeciągnię-
cie z pola przeglądarki spowoduje zastąpienie aktual-
nie wybranej próbki inną. W oknie podglądu przebiegu,  
w rozwijanej liście nazw próbek, pokażą się nam wszyst-
kie załadowane pliki sampli (rys. 15).

Dodatkowo nad kształtem fali próbki pojawia się 
pasek podziału na warstwy (rys. 16). Aktywna próbka 
jest oznaczona ciemniejszym kolorem na pasku, a jej 
nazwę widzimy u góry okna podglądu. Proporcja pa-
sków różnych próbek obrazuje zakresy siły uderzenia  
w klawisz (Velocity), przy których odtwarzana jest dana 
próbka. Od lewej strony są pokazane słabiej zagrane 
nuty, a po prawej te z większą siłą. Regulacji zakresów 
dokonujemy poprzez przeciąganie kursorem proporcji 
pasków.

Opisane sytuacja ma miejsce, gdy w trybie odtwa-
rzania warstw Layer Mode w opcjach pada (lewy dolny 
róg instrumentu; rys. 17) wybrana została opcja Velo-

city. Pozostałe opcje odtwarzania 
warstw to Round Robin (za każ-
dym razem inna warstwa w kolej-
ności) i Random (losowa odtwarza-
na warstwa).

Parametry, które są dostępne indywidualnie dla każ-
dego pada, to: Stretch Factor, czyli zmiana czasu trwania 
danej próbki (time stretching) z zachowaniem wysoko-
ści dźwięku. Większe wartości odpowiadają skróceniu,  
a niższe przedłużeniu czasu trwania próbki. Brak zmiany 
zachodzi dla wartości 1.00. Przy większym odstępstwie 
od wartości 1.00 zwykle następuje degradacja brzmienia, 
co nie oznacza, że nie powinniśmy eksperymentować 
właśnie w tym kierunku.

pada zostaną pokazane przypisa-
ne mu ustawienia. Każdy z padów 
ma opcję wyciszenia Mute (M) oraz 
Solo (S) (rys. 7). Dodatkowo może-
my wybrać kanał wyjściowy (rys. 8).  
W mikserze Studio One 3 do in-
strumentu Impact widoczne jest 
wiele kanałów (rys. 9), co pozwala 
na przetwarzanie wyjścia każdego  
z padów za pomocą różnych efek-
tów.

Załadowanie nowej próbki do 
danego pada odbywa się poprzez 
kliknięcie prawym przyciskiem 
myszy (rys. 10) i wybranie z menu 
kontekstowego Add Sample… Wi-
doczne są także opcje zastąpienia 
aktualnie załadowanej próbki (Re-
place Sample...), zmiany nazwy 
wyświetlanej na padzie (Rename 
Pad), wskazania aktualnego pli-
ku w puli sampli w Przeglądarce 
(Select in Pool), wymazania pró-
bek dla danego pada (Clear Pad) 
oraz zmiana trybów odtwarzania 
(Play(..)). Import próbek może od-
bywać się też przez przeciągnięcie 
pliku próbki bezpośrednio na pole 
pada, na przykład z przeglądarki 
lub okna aranżu (rys. 11).

Po załadowaniu widok prze-
biegu aktualnie wybranej próbki 
jest widoczny nad polem padów w 
oknie podglądu przebiegu próbki 
(rys. 12). Do podglądu innych zała-
dowanych próbek przechodzimy, 
wybierając kolejne pady. Kolejną 
metodą ładowania próbek jest 
użycie przycisków + i - w oknie 
podglądu próbki. Natomiast przy-
ciski Prev/Next przełączają mię-
dzy próbkami o podobnej nazwie 
znajdującymi się w tym samym 
katalogu, co aktualnie załadowa-
na próbka (np.: Snare_Drum_1.wav, 
Snare_Drum_2.wav itd.). Dzięki 
temu łatwo przeglądamy próbki  
o podobnym charakterze brzmie-
niowym. 

Suwaki pod oknem podglądu 
pozwalają powiększyć widok (su-
wak nad przyciskami Prev/Next) 
oraz ułatwiają nawigację po widoku 
przebiegu próbki (suwak nad polem 
Offset; rys. 13).

Poprzez przeciąganie kursorem 
krawędzi widoku przebiegu próbki 
regulujemy punkt początkowy  
i końcowy odtwarzania próbki  
(rys. 14). Podobną funkcjonalność 
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Choke definiuje grupę tłumienia. Jeśli dwa pady są 
przyporządkowane do tej samej grupy, zagranie jedne-
go z nich wycisza brzmienie drugiego (bardzo istotne  
w układzie otwarty i zamknięty hi-hat). Parametr Trigger 
odpowiada za numer nuty wyzwalającej dany pad, dla-
tego możliwe jest sparowanie wirtualnego instrumentu  
z posiadanym kontrolerem MIDI zawierającym układ pa-
dów 4x4. Możliwy jest również wybór dwóch nut wyzwa-
lających (1st i 2nd), co ułatwia granie szybkich powtórzeń  
z klawiatury sterującej. Tryb odtwarzania próbek Play Mo-
de oferuje następujące opcje: One Shot Poly, polifoniczne 
i pojedyncze wyzwolenie próbki (wielokrotnie wyzwolone 
próbki brzmią jednocześnie) oraz One Shot Mono, mo-
nofoniczne i pojedyncze wyzwolenie próbki (aktualnie 
brzmiąca na danym padzie próbka zostaje wyciszona przy 
ponownym zagraniu padu, co jest szczególnie słyszalne 
przy zmianie próbki na skutek odtwarzania innej war-
stwy). Parametr Toggle wpływa na odtwarzanie próbki  
w trybie one-shot z tą różnicą, że powtórne zagranie pa-
da powoduje zatrzymanie odtwarzania brzmiącej próbki. 
Wybór Note On/Off spowoduje, że próbka brzmi, póki 
pad jest przytrzymany, a po puszczeniu zanika. Z kolei 
opcja Sync umożliwia wyzwolenie próbki zsynchronizo-
wane do siatki aranżu (przy odtwarzanym aranżu). 

Brzmienie każdej próbki może być modyfikowane  
w czasie rzeczywistym. Odpowiadają za to sekcje Pitch, 
Flt i Amp po prawej stronie okna instrumentu. W bloku 

odstrojenia Pitch (rys. 18) możliwa jest zmiana wysokości 
dźwięku w czasie odtwarzania.

Pokrętła Transpose oraz Tune pozwalają na prze-
strojenie próbki o daną wartość półtonów oraz do-
kładniejsze strojenie w centach. Parametr Env dozuje 
wpływ obwiedni AHD (Attack – Hold – Decay) na wy-
sokość dźwięku próbki. Ustawione suwakami czasy faz 
ataku (A), podtrzymania (H) i opadania (D) widoczne są  
w górnej części sekcji. Pokrętło Velo wpływa na wyso-
kość dźwięku w zależności od siły uderzenia w klawisz, 
czyli Velocity danej nuty. 

W bloku filtracji (Flt; rys. 19) regulacji podlega często-
tliwość odcięcia/środkowa filtra (Cutoff), rezonans (Res) 
oraz wpływ obwiedni AHD oraz velocity (Velo) na często-
tliwość odcięcia filtra. Do wyboru są różne typy filtrów  
z rozwijanego menu (rys. 20): dolnoprzepustowe – LP, gór-
noprzepustowe HP, pasmowo-przepustowe BP, o różnym 
nachyleniu krzywej tłumienia 24 dB/12 dB oraz o brzmie-
niu analogowym (A) lub cyfrowym (D).

Za głośność odtwarzanych przez dany pad nut odpo-
wiada blok wzmacniacza Amp (rys. 21).

Regulacji poziomu wyjściowego dokonujemy po-
krętłem Volume, a pozycję w panoramie zmieniamy en-
koderem Pan. Z kolei kontur głośności dźwięku kontroluje 
obwiednia AHD, a czułość reakcji poziomu głośności na 
siłę uderzenia w klawisz określa parametr Velo.

Patryk Korzonkowski
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Za pomocą 8 czułych na dotyk, zmotoryzowanych suwaków i 78 różnych funkcji 

zdobędziesz pełną kontrolę nad edycją ścieżek, parametrami wtyczek, funkcją 

Zoom, zmianą tempa, zarządzaniem kanałami Aux oraz wieloma innymi funkcjami. 

A to wszystko w zgodzie z Twoim ulubionym programem DAW.

Innowacyjny, zaawansowany kontroler DAW

FaderPortTM 8

Z kontrolerem FaderPortTM 8 miksowanie muzyki stało się jeszcze prostsze! 

Z kompaktowym, intuicyjnym w obsłudze oraz atrakcyjnym  

cenowo kontrolerem FaderPortTM 8 możesz cieszyć się wydajnym 

i szybkim działaniem, jakiego jeszcze nie doświadczyłeś! 
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Z
Studyjna sukcesja

Za nami europejska premiera najwyższej, referencyjnej 
serii monitorów Adam Audio. Ma ona zastąpić pierwszą 
generację głośników SX obecną na rynku od 2009 roku. 
Efektem wszystkich zabiegów technicznych są zestawy 
głośnikowe o wiernej charakterystyce częstotliwościo-
wej, które cechuje szeroka i spójna dyspersja, bardziej 
szczegółowe brzmienie basowych i średnich częstotli-
wości oraz niezwykle wysoka skuteczność. Przyjrzyjmy 
się bliżej, w jaki sposób próbowano te  założenia zreali-
zować.

ELE – głośnik basowy 
Kolumny nowej serii S zostały solidnie wykonane z gru-
bego, odpornego na wibracje materiału redukującego 
niepożądane rezonanse i przebarwienia sygnału nawet 
przy wysokim poziomie głośności. Nowością jest kon-
strukcja skrzyń z mocno zaokrąglonymi krawędziami, 
które pomagają zminimalizować niechciane odbicia sy-
gnału pojawiające się właśnie na krawędziach. Zaimple-
mentowany w nowych monitorach basowy głośnik ELE 
(ang. Extended Linear Excursion) to przetwornik specjal-
nej konstrukcji, idealnie komponujący się z nową obudo-
wą oraz systemem Bass Reflex. 

Monitory Adam Audio serii S 

Tutaj na chwilę się zatrzymajmy. 
Tuby Bass Reflex w nowych moni-
torach S zostały przeprojektowane 
pod względem aerodynamiki i opty-
malnie zaokrąglone. Pozwoliło to 
zminimalizować utratę sygnału i jego 
koloryzację spowodowane tarciem  
i zawirowaniami powietrza, szczegól-
nie w portach na panelu przednim. 
W portach Bass Reflex pokuszono 
się również o rozwiązania antyrezo-
nansowe, minimalizujące zakłócenia 
wynikające z tubowego kształtu kon-
strukcji. 

Wróćmy do przetwornika baso-
wego. Najwyższą jakość przetwa-
rzania uzyskano dzięki precyzyjnie 
dobranym parametrom, na które 
składają się: niska waga, zoptymali-
zowane tłumienie wewnętrzne, bar-
dzo sztywna membrana HexaCone  
o fakturze plastra miodu, a także kosz 
zaprojektowany tak, aby eliminować 

Głośnik basowy ELE.

System Bass Reflex.
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Reprodukują  
dźwięk wysokiej  
rozdzielczości  
w pełnym zakresie 
częstotliwości,  
z najwyższą  
precyzją i finezją  
– to można 
powiedzieć o wielu 
współczesnych 
monitorach. 
Sprawdzamy, co 
zrobiło Adam Audio, 
by to zdanie stało się 
prawdą w odniesieniu 
do jego serii S

>>

nadaj ton

DCH – przetwornik średniego pasma
Przetwornik średniego pasma o średnicy 4”, zapro-
jektowany do monitorów serii S, to nowa konstrukcja 
hybrydowa: po części stożkowa, po części kopułkowa. 
Niezwykle sztywny, jednoczęściowy element głośnika 
zapewnia czystą charakterystykę zanikania i liniową 
charakterystykę przenoszenia głośników kopułko-
wych, ale łączy ją z większym wychyleniem – zaletą 
głośników stożkowych. Taka budowa wpływa słyszal-
nie na poprawę przejrzystości w środkowym paśmie 
częstotliwości i umożliwia pozbawioną zniekształceń 
reprodukcję dźwięków przy wysokim poziomie wyj-
ściowym. W połączeniu z wysokiej klasy zawieszeniem 
przetworników serii S, które odpowiednio kontroluje 
poziom wychylenia membran, udało się całkowicie wy-
eliminować drgania. 

Dodatkowo DCH na wyjściu przetwarza sygnał okta-
wę niżej niż konkurencyjne głośniki średniotonowe (aż 
do 200 Hz), zapewniając czystą i spójną dyspersję bez 
koloryzacji. DCH powstaje ze specjalnie laminowanego 
kompozytu węglowego, a jego wypukła forma jest bar-
dzo stabilna. Zachowuje się niczym tłok do 8 kHz (jedna 
i pół oktawy ponad obsługiwany zakres częstotliwości), 
nie powoduje niepożądanych wibracji i zapobiega od-
kształcaniu nawet przy wysokim poziomie wyjściowym. 
Niechciane rezonanse i odgłosy, które wpływają na utra-
tę szczegółowości i zmęczenie słuchu, zostały niemal 
całkowicie wyeliminowane, więc odtwarzane dźwięki 
pozostają niezwykle klarowne w całym zakresie często-
tliwości emitowanych przez głośnik. Wytrzymała kon-
strukcja głośnika DCH pozwoliła także umieścić go bliżej 
przetwornika wysokich częstotliwości S-ART, o którym 
za chwilę. Razem para przetworników działa jako spójne 
źródło najważniejszych informacji w średnim zakresie, 
co wpływa na poprawę dyspersji, która jest szersza, bar-
dziej spójna i dokładna. 

S-ART – przetwornik wysokich częstotliwości
Wszystkie modele serii S wyposażono w ceniony na ca-
łym świecie przetwornik wysokotonowy Adam Audio. 
Każdy jego egzemplarz jest wytwarzany ręcznie w Ber-
linie. Co ciekawe, precyzyjny proces produkcji w całości  
został oddany w ręce kobietom. Dłuższe działanie  
i mniejsze objawy zużycia, sprawdzona fałdowana mem-
brana, a teraz rozszerzona dynamika dzięki 2,5 raza więk-
szej akustycznie wydajnej powierzchni membrany wciąż 
będą definiowały produkty Adam Audio.

System swobodnego rozchodzenia się 
fal dźwiękowych
Falowód HPS (High-frequency Propagation System), 
umieszczony w tweeterze S-ART monitorów serii S, 
zaprojektowano z wykorzystaniem najnowszych kom-
puterowych technik modelowania. Frezowany z alumi-
niowego bloku falowód kształtuje dyspersję sygnałów, 
tak aby zapewnić bardziej spójne rozpraszanie i bar-
dziej stabilną scenę dźwiękową w poszerzonym polu. 

niepożądane rezonanse i zniekształ-
cenia. Zmyślne zawieszenie mecha-
niczne głośnika sprzyja optymalnej 
pracy nawet przy dużych wychyle-
niach w różnych kierunkach. Często-
tliwości basowe są reprodukowane 
bez zniekształceń nawet przy wyso-
kich poziomach SPL.  Miękkie, mniej 
sztywne zawieszenia spotykane  
w innych głośnikach mogą powo-
dować niekontrolowane wychylenia 
przy wysokim poziomie ciśnienia 
akustycznego SPL. Mocno naprę-
żony liniowy system zawieszenia 
monitorów serii S tłumi ruchy mem-
brany przy wysokim poziomie wyj-
ściowym w kontrolowany sposób  
i przywraca ją do położenia wyjścio-
wego. Sam kosz głośnika jest ano-
dyzowany, a czarny materiał wykoń-
czeniowy pochłania ciepło i sprawia, 
że głośnik zachowuje odpowiednio 
niską temperaturę. 

Modele do wzięcia
W skład nowej linii S wchodzą 

następujące monitory: S2V, S3V i S3H 

oraz S5V i S5H. Litera V w nazwie  

oznacza głośniki zoptymalizowane 

do pracy w pozycji pionowej, 

a H – w poziomej.

Centra odsłuchowe 
Kalisz 
Music Center, 
ul. Fabryczna 2a 
www.musiccenter.pl
Łódź Music Center, 
ul. Sienkiewicza 59 
www.musiccenter.pl
Poznań Music Store, 
ul. Wielka 21 
sklepmuzyczny.pl
Szczecin 
Salon Muzyczny FAN,
ul. Św. Wojciecha 1
www.fan.com.pl

Przetwornik średniego pasma DCH.

Skrzynia do monitorów serii S.

Przetwornik wysokich częstotliwości 
osadzony w systemie swobodnego  
rozchodzenia się fal (HPS).

Tarnobrzeg
Czak Music, 
ul. Wiślna 11/3
www.czakmusic.pl
Warszawa
Supersound, 
ul. Połczyńska 51
supersound.pl
Wrocław
M. Ostrowski Sp. J., 
al. Armii Krajowej 5
muzyczny.pl

źródło zdjęć: Adam Audio (12)
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Możemy więc pracować w większym gronie osób, po-
zostając w sweet spocie głośników.

Moduł DSP 
Do dyspozycji mamy korekcję EQ i presety do optymalizacji 
brzmienia w pomieszczeniu. Dzięki wyświetlaczowi OLED 
panujemy nad ogólnym poziomem sygnału, ustawie-
niem dwóch parametrycznych filtrów półkowych (jedne-
go dla basu, drugiego dla tonów wysokich), a także usta-
wieniem sześciu w pełni parametrycznych korektorów  
z przestrajanym Q, które można wykorzystać do podbicia 
lub stłumienia wybranych częstotliwości. Dodatkowo pięć 
komórek pamięci służy do zapisu presetów brzmienio-
wych. W modelach serii S pierwsze dwie komórki pamięci 
zawierają ustawienia od Adam Audio. Pierwszym z nich 
jest Pure – fabryczne ustawienia z dostrojoną bardzo wier-
ną charakterystyką przenoszenia. Drugim UNR (Uniform 
Natural Response), czyli charakterystyka dynamiczna  
o naturalnym brzmieniu i kształcie dopasowanym specjal-
nie przez inżynierów Adam Audio. W trzech pozostałych 
komórkach pamięci użytkownik może zapisać własne 
ustawienia. Niespodziankę stanowi model S3H. Trzeci  
z jego presetów  zawiera symulację brzmienia najbardziej 
znanego monitora Adam, czyli wysoko cenionego S3A.

konstrukcji, jednocześnie redukując efekty kompresji 
mocy poniżej progu słyszalności. Aby zredukować za-
wirowania i szumy powietrza, otwór wentylacyjny zo-
stał tu aerodynamicznie zaokrąglony. 

Największe modele serii S, S5H i S5V, mają jeszcze 
dodatkowe udoskonalenie: kolejny magnes o przeciwnej 
polaryzacji umieszczony na górze wydłużonego nabie-
gunnika (zakończenia magnesu).  Dodatkowo ustawia 
on linie pola magnetycznego symetrycznie. Otrzymujemy 
gwarancję, że ruch cewki pozostaje liniowy i minimalizuje 
zniekształcenia nawet przy dużej głośności.

Wzmacniacz serii S
Przetworniki nisko- i średniotonowy w serii S są zasi-
lane wolnymi od zniekształceń wzmacniaczami mocy 
ICE w klasie D. Odznaczające się wybitną skuteczno-
ścią wzmacniacze tracą znacznie mniej mocy, są bar-
dziej wytrzymałe i mogą pracować dłużej niż tradycyj-
ne urządzenia pracujące w klasie A/B. Natomiast ich 
zalety – szersze pasmo, lepsze efekty wzmocnienia 
najwyższych częstotliwości – producent wykorzystał 
do napędzania tweetera w monitorach S2V, S3H i S3V. 
Specjalny niskoszumowy wzmacniacz o mocy 50 W 
pracujący w klasie A/B o liniowej charakterystyce do 
300 kHz znajdziemy w monitorach S2V, S3H i S3V. Dla 
odmiany w modelach S5H i S5V dla przetworników 
S-ART pracują wydajne wzmacniacze ICE-Power w kla-
sie D. Dużą wagę przyłożono także do samej konstruk-
cji. We wszystkich modelach oprócz S2V, najmniejszej 
kolumny z rodziny, wzmacniacze mocy zamontowano  
w specjalnej komorze wzmacniacza wewnątrz obudowy,  
co chroni system przed przenikaniem powietrza. 

Dzięki wszystkim wymienionym zmianom osią-
gnięto cel, jakim był niski poziom zniekształcenia 
wzmacnianego sygnału zarówno przy niskim, jak i wy-
sokim poziomie głośności.

Przeznaczone do małych, średnich i tych większych 
reżyserek studyjnych referencyjne odsłuchy serii S ofe-
rują wszystko, czego studyjni profesjonaliści oczekują 
od głośników w tej klasie. Nie trzeba wierzyć na sło-
wo. Wystarczy odwiedzić oficjalne centra odsłuchowe 
Adam Audio i samodzielnie przekonać się, że rewolucja 
w użytkowych narzędziach audio trwa w najlepsze.

Patryk Korzonkowski

>>

Premiera bez kompleksów
Prezentacja pięciu nowych modeli odbyła się w Funkhaus-Studio w Berlinie. 

To miejsce wybrano nieprzypadkowo. Kompleks studyjny – zaprojektowany przez 

Franza Ehrlicha i wybudowany w latach 1953–1956 – stanowił dumę wschodnich 

Niemiec. Do dziś pozostaje największym tego typu obiektem na świecie. Szereg 

pomieszczeń na czele z salą koncertową o powierzchni 1000 m2 (sic!) odznacza się 

wyjątkową i zróżnicowaną adaptacją akustyczną. Dość wspomnieć, że wydzielona 

część kompleksu znana pod nazwą „Planet Roc Studio” gościła takich twórców 

jak Sting, Mariah Carey, Black Eyed Peas czy Alice Cooper. Wyjątkowe okoliczności 

przyrody sprzyjały zaprezentowaniu przez zespół inżynierów pod przewodnictwem 

Philippe’a Robineau (wcześniej między innymi: Nexo, Turbosound, Focal czy Tannoy) 

rezultatu wieloletnich prac rozwojowych wspomaganych komputerowymi 

technikami projektowania.

Sekcja DSP obejmuje także zabezpieczenie układu 
w postaci limitera, wejścia cyfrowe AES3 i złącza do roz-
szerzeń dostępnych w przyszłości. Port USB służy do  
aktualizacji oprogramowania. Możemy do niego także pod-
łączyć komputer z edytorem programowym i zarządzać 
parametrami brzmienia zdalnie. Przydatne rozwiązanie, 
szczególnie gdy nasze monitory są akurat zawieszone. 

SMA – symetryczny układ magnesu
Wróćmy jeszcze na chwilę do konstrukcji przetworni-
ka basowego. Nowo zaprojektowany układ magnesu  
w przetworniku, nazwany SMA (Symmetrical Magnet 
Assembly), trzykrotnie zwiększa zakres maksymal-
nego wychylenia cewki w porównaniu z modelami SX. 
Przy znacznie większym wychyle membrana pracuje 
bardziej liniowo na relatywnie dłuższym odcinku, poru-
sza większą ilość powietrza, a także wytrzymuje wyż-
szy maksymalny poziom wyjściowy. Przetwornik wier-
nie reprodukuje sygnał pasma najniższego, nawet gdy 
zmuszamy go do maksymalnego wychylenia. System 
wentylacji zapobiega przegrzaniu dużych cewek nowej 

Sekcja DSP w głośniku serii S.
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Możemy więc pracować w większym gronie osób, po-
zostając w sweet spocie głośników.

Moduł DSP 
Do dyspozycji mamy korekcję EQ i presety do optymalizacji 
brzmienia w pomieszczeniu. Dzięki wyświetlaczowi OLED 
panujemy nad ogólnym poziomem sygnału, ustawie-
niem dwóch parametrycznych filtrów półkowych (jedne-
go dla basu, drugiego dla tonów wysokich), a także usta-
wieniem sześciu w pełni parametrycznych korektorów  
z przestrajanym Q, które można wykorzystać do podbicia 
lub stłumienia wybranych częstotliwości. Dodatkowo pięć 
komórek pamięci służy do zapisu presetów brzmienio-
wych. W modelach serii S pierwsze dwie komórki pamięci 
zawierają ustawienia od Adam Audio. Pierwszym z nich 
jest Pure – fabryczne ustawienia z dostrojoną bardzo wier-
ną charakterystyką przenoszenia. Drugim UNR (Uniform 
Natural Response), czyli charakterystyka dynamiczna  
o naturalnym brzmieniu i kształcie dopasowanym specjal-
nie przez inżynierów Adam Audio. W trzech pozostałych 
komórkach pamięci użytkownik może zapisać własne 
ustawienia. Niespodziankę stanowi model S3H. Trzeci  
z jego presetów  zawiera symulację brzmienia najbardziej 
znanego monitora Adam, czyli wysoko cenionego S3A.

konstrukcji, jednocześnie redukując efekty kompresji 
mocy poniżej progu słyszalności. Aby zredukować za-
wirowania i szumy powietrza, otwór wentylacyjny zo-
stał tu aerodynamicznie zaokrąglony. 

Największe modele serii S, S5H i S5V, mają jeszcze 
dodatkowe udoskonalenie: kolejny magnes o przeciwnej 
polaryzacji umieszczony na górze wydłużonego nabie-
gunnika (zakończenia magnesu).  Dodatkowo ustawia 
on linie pola magnetycznego symetrycznie. Otrzymujemy 
gwarancję, że ruch cewki pozostaje liniowy i minimalizuje 
zniekształcenia nawet przy dużej głośności.

Wzmacniacz serii S
Przetworniki nisko- i średniotonowy w serii S są zasi-
lane wolnymi od zniekształceń wzmacniaczami mocy 
ICE w klasie D. Odznaczające się wybitną skuteczno-
ścią wzmacniacze tracą znacznie mniej mocy, są bar-
dziej wytrzymałe i mogą pracować dłużej niż tradycyj-
ne urządzenia pracujące w klasie A/B. Natomiast ich 
zalety – szersze pasmo, lepsze efekty wzmocnienia 
najwyższych częstotliwości – producent wykorzystał 
do napędzania tweetera w monitorach S2V, S3H i S3V. 
Specjalny niskoszumowy wzmacniacz o mocy 50 W 
pracujący w klasie A/B o liniowej charakterystyce do 
300 kHz znajdziemy w monitorach S2V, S3H i S3V. Dla 
odmiany w modelach S5H i S5V dla przetworników 
S-ART pracują wydajne wzmacniacze ICE-Power w kla-
sie D. Dużą wagę przyłożono także do samej konstruk-
cji. We wszystkich modelach oprócz S2V, najmniejszej 
kolumny z rodziny, wzmacniacze mocy zamontowano  
w specjalnej komorze wzmacniacza wewnątrz obudowy,  
co chroni system przed przenikaniem powietrza. 

Dzięki wszystkim wymienionym zmianom osią-
gnięto cel, jakim był niski poziom zniekształcenia 
wzmacnianego sygnału zarówno przy niskim, jak i wy-
sokim poziomie głośności.

Przeznaczone do małych, średnich i tych większych 
reżyserek studyjnych referencyjne odsłuchy serii S ofe-
rują wszystko, czego studyjni profesjonaliści oczekują 
od głośników w tej klasie. Nie trzeba wierzyć na sło-
wo. Wystarczy odwiedzić oficjalne centra odsłuchowe 
Adam Audio i samodzielnie przekonać się, że rewolucja 
w użytkowych narzędziach audio trwa w najlepsze.

Patryk Korzonkowski

>>

Premiera bez kompleksów
Prezentacja pięciu nowych modeli odbyła się w Funkhaus-Studio w Berlinie. 

To miejsce wybrano nieprzypadkowo. Kompleks studyjny – zaprojektowany przez 

Franza Ehrlicha i wybudowany w latach 1953–1956 – stanowił dumę wschodnich 

Niemiec. Do dziś pozostaje największym tego typu obiektem na świecie. Szereg 

pomieszczeń na czele z salą koncertową o powierzchni 1000 m2 (sic!) odznacza się 

wyjątkową i zróżnicowaną adaptacją akustyczną. Dość wspomnieć, że wydzielona 

część kompleksu znana pod nazwą „Planet Roc Studio” gościła takich twórców 

jak Sting, Mariah Carey, Black Eyed Peas czy Alice Cooper. Wyjątkowe okoliczności 

przyrody sprzyjały zaprezentowaniu przez zespół inżynierów pod przewodnictwem 

Philippe’a Robineau (wcześniej między innymi: Nexo, Turbosound, Focal czy Tannoy) 

rezultatu wieloletnich prac rozwojowych wspomaganych komputerowymi 

technikami projektowania.

Sekcja DSP obejmuje także zabezpieczenie układu 
w postaci limitera, wejścia cyfrowe AES3 i złącza do roz-
szerzeń dostępnych w przyszłości. Port USB służy do  
aktualizacji oprogramowania. Możemy do niego także pod-
łączyć komputer z edytorem programowym i zarządzać 
parametrami brzmienia zdalnie. Przydatne rozwiązanie, 
szczególnie gdy nasze monitory są akurat zawieszone. 

SMA – symetryczny układ magnesu
Wróćmy jeszcze na chwilę do konstrukcji przetworni-
ka basowego. Nowo zaprojektowany układ magnesu  
w przetworniku, nazwany SMA (Symmetrical Magnet 
Assembly), trzykrotnie zwiększa zakres maksymal-
nego wychylenia cewki w porównaniu z modelami SX. 
Przy znacznie większym wychyle membrana pracuje 
bardziej liniowo na relatywnie dłuższym odcinku, poru-
sza większą ilość powietrza, a także wytrzymuje wyż-
szy maksymalny poziom wyjściowy. Przetwornik wier-
nie reprodukuje sygnał pasma najniższego, nawet gdy 
zmuszamy go do maksymalnego wychylenia. System 
wentylacji zapobiega przegrzaniu dużych cewek nowej 

Sekcja DSP w głośniku serii S.
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nadaj ton

Seria S w pigułce

ADAM S2V
Klasyczny monitor dwudrożny zaprojektowany 
do pracy w małych i średnich reżyserkach.
 Wytwarzany ręcznie w Niemczech, 
 precyzyjny tweeter S-ART z falowodem HPS 
 7-calowy przetwornik niskotonowy 
 (Hexacone)
 Moc wzmacniaczy RMS: 350 W
 Pasmo przenoszenia: 35 Hz–50 kHz
 Zniekształcenia THD >100 Hz: ≤0,4 %
 Częstotliwość zwrotnicy: 3 kHz
 Maks. poziom SPL dla pary z 1 m: ≥120 dB
 Cyfrowe wejścia AES3 i różne opcje rozszerzeń 
 Waga: 11,0 kg
 Cena: 8150 zł

ADAM S3H
Monitory S3H zbudowano na bazie sukcesu najpopularniejszych monitorów studyjnych 
Adam Audio: S3A i S3X-H. Podobnie jak tamte modele S3H wyznaczają nowe standardy 
w dziedzinach: innowacji technicznej oraz wzornictwa.
 Wytwarzany ręcznie w Niemczech precyzyjny tweeter S-ART z falowodem HPS 
 4-calowy przetwornik hybrydowy kopułkowo-stożkowy (kompozyt węglowy)
 Dwa 7-calowe przetworniki niskotonowe
 Moc wzmacniaczy RMS: 1350 W
 Pasmo przenoszenia: 32 Hz–50 kHz
 Zniekształcenia THD >100 Hz: ≤0,4 %
 Częstotliwości zwrotnic: 250 Hz/3 kHz
 Maks. poziom SPL dla pary z 1 m: ≥126 dB
 Cyfrowe wejścia AES3 i różne opcje rozszerzeń
 Czułość wejściowa (dla 90 dB SPL z 1 m): -5 dBV
 Waga: 26,6 kg
 Cena: 12 990 zł  

ADAM S3V
S3V to trójdrożny monitor studyjny  
zoptymalizowany do pracy w pozycji pionowej  
i głównie jako odsłuch średniego pola, który  
równie dobrze sprawdzi się też w mniejszych 
pomieszczeniach odsłuchowych.
 Wytwarzany ręcznie w Niemczech 
 precyzyjny tweeter S-ART 
 z falowodem HPS 
 4-calowy przetwornik hybrydowy 
 kopułkowo-stożkowy (
 kompozyt węglowy)
 9-calowy Woofer (Hexacone)
 Moc wzmacniaczy RMS: 850 W
 Pasmo przenoszenia: 32 Hz–50 kHz
 Zniekształcenia harmoniczne 
 THD >100 Hz: ≤0,4 %
 Częstotliwości zwrotnic: 250 Hz/3 kHz
 Maks. poziom SPL dla pary z 1 m: ≥124 dB
 Cyfrowe wejścia AES3 i różne opcje 
 rozszerzeń
 Waga: 25 kg
 Cena: 10 700 zł 

ADAM S5H
S5H to potężny monitor główny, specjalnie zaprojektowany 
do bardzo wymagającej roli odsłuchów referencyjnych 
w największych studiach nagrań i reżyserkach świata.   
 Wytwarzany ręcznie w Niemczech precyzyjny tweeter S-ART 
 z falowodem HPS 
 4-calowy przetwornik hybrydowy kopułkowo-stożkowy 
(kompozyt węglowy) z falowodem MPS
 Dwa 10-calowe woofery (Hexacone)
 Moc wzmacniaczy RMS: 1800 W
 Pasmo przenoszenia: 24 Hz–50 kHz
 Zniekształcenia harmoniczne THD >100 Hz: ≤0,3 %
 Częstotliwości zwrotnic: 250 Hz/3 kHz
 Maks. poziom SPL dla pary z 1 m: ≥131 dB
 Cyfrowe wejścia AES3 i różne opcje rozszerzeń
 Waga: 72,6 kg
 Cena: 32 500 zł

ADAM S5V
Przeznaczony do średnich i większych reżyserek studyjnych 
oferuje wszystko, czego prawdziwi studyjni profesjonaliści 
oczekują od monitorów referencyjnych w tej klasie. 
Reprodukuje dźwięk wysokiej rozdzielczości w pełnym zakresie 
częstotliwości z najwyższą precyzją.
 Wytwarzany ręcznie w Niemczech precyzyjny tweeter 
 S-ART z falowodem HPS 
 4-calowy przetwornik hybrydowy, kopułkowo-stożkowy 
 (kompozyt węglowy) z falowodem MPS
 12-calowy przetwornik niskotonowy (Hexacone)
 Moc wzmacniaczy RMS: 1100 W
 Pasmo przenoszenia: 26 Hz–50 kHz
 Zniekształcenia harmoniczne THD >100 Hz: ≤0,3 %
 Częstotliwości zwrotnic: 250 Hz/3 kHz
 Maks. poziom SPL dla pary z 1 m: ≥128 dB
 Cyfrowe wejścia AES3 i różne opcje rozszerzeń
 Waga: 52 kg
 Cena: 27 900 zł
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Oktawa, czyli 12 tonów
Teoria muzyki (1)

Gdy koncentrujemy się na osiągnięciu jak najlepszego brzmienia, nagrania czy miksu, 
zapominamy czasem, że aby było co produkować, trzeba to najpierw skomponować. 
A tworzenie muzyki, jak zresztą każdego gatunku sztuki, wymaga, aby poza weną 
mieć też warsztat

Warto poznać reguły muzyki, bo są one jak język, którym 
chcemy porozumieć się z odbiorcą – jeśli do Szweda bę-
dziemy mówić po polsku, istnieje spore ryzyko, że nic nie 
zrozumie. Dlatego w tym wypadku powinniśmy nauczyć 
się szwedzkiego. Warto też poznać odrobinę teorii i choć-
by część zasad, aby móc je później łamać! Spróbujmy więc 
złapać tego byka za rogi i przekonać się, że nie taki diabeł 
straszny.

Oktawa i gamy
Najprostsza definicja muzyki mówi, że są to dźwięki  
o różnej wysokości uporządkowane w czasie. Wysokość 
dźwięku to jego częstotliwość, czyli szybkość drgania czą-
steczek powietrza, które to drgania odbieramy za pomocą 
narządu słuchu. Narząd ten „jest podłączony” do mózgu, 
który dokonuje interpretacji i odpowiednio nań reaguje ni-
czym niezwykle szybki komputer. Stąd właśnie biorą się 
emocje wprawiające nas w różne nastroje – od błogości po 
agresję.

Bardzo wiele pojęć muzycznych ma charakter umow-
ny. Należy do nich organizacja dźwięków pod względem 
wysokości. Człowiek słyszy wysokości w przedziale 
od 20 Hz (20 drgań na sekundę) do 20 kHz (20 tysięcy 
drgań), czasem mniej. Dużo zależy od osobistych pre-
dyspozycji i od wieku. Niestety na starość kurczy nam 
się w górze. Teoretycznie więc możliwych częstotliwości 

jest nieskończenie wiele, ale w przeważającej części świa-
ta zakres ten podzieliliśmy na mniej więcej 88 stopni. Aby 
nie szukać daleko, tyle klawiszy (wysokości) ma fortepian.

Mamy już pierwszą informację. Teraz pora na zrozu-
mienie, w jakich odległościach od siebie dźwięki się znaj-
dują. Nie są one równe, patrząc na częstotliwość wyrażoną 
w hercach. Niskie dźwięki są zdecydowanie bliżej siebie niż 
wysokie. Wynika to z naszego postrzegania: przy wyższych 
częstotliwościach trudniej nam odróżnić te same różnice 
częstotliwości niż przy niskich. Poza tym znowu kłania się 
pewna umowa. Przyjęliśmy, że wysokości dźwięku dzieli-
my na tak zwane oktawy i kolejne oktawy po prostu po-
wtarzamy. Wbrew nazwie w oktawie między dźwiękami 
znajduje się 12 tonów – wyjaśnię to później. Czyli nazywa-
my 12 tonów, a potem tylko dodajemy, w której są oktawie. 
Wzajemny stosunek częstotliwości jest prosty: dźwięk, 
który nazywamy A w danej oktawie, ma dokładnie dwa 
razy wyższą częstotliwość niż to samo A oktawę niżej  
i dwa razy niższą niż A oktawę wyżej. Jeśli dane A ma czę-
stotliwość 440 Hz, to oktawę wyżej jest 880 Hz, a oktawę 
niżej 220 Hz. W sumie proste.

Zostaje nam 11 tonów składających się na oktawę. 
Teoretycznie są one proporcjonalnie (równomiernie) 
oddalone od dźwięku bazowego (w tym przypadku A).  
W praktyce występują tam małe odstępstwa, ale nie 
zajmujmy się tym – to nie Akademia Muzyczna. Ta  

Rozpoczynamy 

nowy cykl, 

w którym 

będziemy się 

zajmować teorią 

dźwięku, muzyki 

i kompozycji. Bez 

przynudzania, 

bez trudnych 

słów, bez 

partytur. 

Mamy nadzieję, 

że podołamy.
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Oktawa, czyli 12 tonów
przynucanie z taktem

równomierność stoi za nazwą „strój równomiernie tem-
perowany”, który pojawił się dopiero za czasów Jana Seba-
stiana Bacha, czyli w XVIII wieku. Można więc powiedzieć, 
że współczesna muzyka ma dość krótką historię, ale  
i wcześniej w zasadzie stosowano podobne reguły – stąd 
wniosek, że ludzie sami doszli do tych podziałów, a to  
z kolei wynika z właściwości naszego słuchu, który pre-
feruje proste, matematyczne stosunki między różnymi 
częstotliwościami.

OK, wróćmy do naszych dwunastu tonów. Skąd 
oktawa? Otóż, aby muzyka miała sens, musi charak-
teryzować się dramaturgią. A każda dramaturgia po-
za nieustającymi zmianami, czyli różnymi dźwiękami  
w czasie, musi też mieć momenty napięcia i uspokoje-
nia. A my musimy to zrozumieć. Stąd wynalazek gamy, 
która składa się z ośmiu dźwięków (jest oktawa!) i która 
pomija niektóre tony, a te „ocalone” nie są siłą rzeczy od-
dalone od siebie tak samo za każdym razem. Gam, czyli 
tych pominiętych i pozostawionych dźwięków w różnych 
układach, jest wiele – w końcu to kombinacja ośmiu  
z dwunastu kroków – ale najbardziej popularne są dwie: 
gama durowa i molowa. Nazwy wynikają ze stosunku 
pierwszego i trzeciego stopnia danej skali. Jeśli są odda-
lone o cztery tony – zwane od teraz półtonami, aby od-
różnić je od całych tonów składających się po części na 
gamę – mamy gamę durową (majorową, czyli większą), 
a jeśli o trzy, to molową (minorową, małą – już wiadomo  

skąd określenie „minorowy nastrój”). Kolejne stopnie ga-
my durowej są oddalone kolejno o 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1 półton,  
a molowej o 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2 półtony. Na razie trochę to 
skomplikowane, ale to chyba najtrudniejsza dzisiaj część. 

Może pojawić się pytanie: a dlaczego klawiatura forte-
pianu (pianina, syntezatora) ma białe i czarne klawisze? 
Czy kolory różnicują te dźwięki pod względem ich ważno-
ści bądź roli? Nie. Układ klawiatury został tak pomyślany, 
aby łatwiej było się zorientować, gdzie leżą poszczególne 
dźwięki i żeby łatwiej nam było grać. Stosunki między na-
stępującymi po sobie klawiszami (białymi i czarnymi lub 
tylko białymi w dwóch miejscach w każdej oktawie) dzia-
łają według identycznych zasad. Takie same zasady obo-
wiązują przy instrumentach strunowych, jak gitara czy bas,  
i dętych, ale tamtym wykonawcom jest trudniej. W do-
datku jednym bardziej niż innym, bo w takiej gitarze 
mamy przynajmniej progi, które określają nam kolejne 
„klawisze”, a w przypadku na przykład skrzypiec tych pro-
gów brak. To wymaga od muzyka znakomitego słuchu  
i lat treningu, gdyż tylko on gwarantuje wydobywanie  
z instrumentu prawidłowych wysokości dźwięku. Stąd 
tak wyśmiewane „męczenie kota” słyszane podczas ćwi-
czeń początkujących skrzypków, gdy dźwięki niekoniecz-
nie odzwierciedlają określone wysokości według stroju 
równomiernie temperowanego.

Fortepian dodatkowo ułatwia nam operowanie na 
danej gamie, gdyż białe klawisze zagrane od dźwięku C  

Wysokość względna
Wysokość dźwięku należy do pojęć umownych. Umówiliśmy się, że dźwięki niskie 

to te o najniższych częstotliwościach, a wysokie o najwyższych. Co ciekawe, nie 

zawsze tak było. W starożytnej Grecji było na odwrót. Brało się to stąd, że do  

generowania dźwięków o niskich częstotliwościach potrzebne były dłuższe  

(czyli wyższe) trąby czy inne piszczałki, nie mówiąc już o wyższych i większych 

śpiewakach! Dlatego właśnie te dźwięki określane były mianem wyższych. 
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Oktawa, czyli 12 tonów
przynucanie z taktem
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w górę ułożone są według gamy durowej, a od dźwięku A 
według molowej. Już teraz wiadomo, dlaczego przeważa-
jąca ilość muzyki pop jest w C-dur lub w a-moll. Odsuwa-
jąc żarty na bok, warto stwierdzić, że taki układ pomaga  
w nauce i w zrozumieniu teorii muzycznej, więc ktoś to 
nieźle kiedyś wymyślił.

Punkty ciężkości
Przez to, że bliższe siebie częstotliwości i ich „przecho-
dzenie” jest dla człowieka bardziej naturalne, każda ga-
ma ma swoiste „punkty ciężkości”, które powodują, że 
pewne dźwięki (tony) odbieramy jako bardziej stabilne, 
a inne nie. A stąd już tylko krok do budowania i rozłado-
wywania napięcia. Jeśli zagramy dźwięk stabilny, to ra-
czej nie oczekujemy jego zmiany, a przy mniej stabilnym 
jest odwrotnie. Odpowiednio zestawiając te dźwięki, 
możemy zacząć prowadzić melodię tak, aby wywoływać 
stosowne reakcje słuchacza. I to jest podstawowa zasa-
da kompozycji muzycznej. Widzisz? Zaczynamy gdzieś 
dochodzić.

Gamy mają nazwy, a tworzy się je prosto: Jeśli po-
czątek i koniec gamy przypada na dźwięk A, to mówimy  
o gamie i tonacji A. Jeśli jest to gama (tonacja) durowa, 
to jest to A-dur, jeśli molowa, to a-moll. Wielka i mała 
litera ułatwiają szybkie odczytanie. Zadasz teraz rezo-
lutne pytanie: czy jeśli mamy 12 tonów, to mamy też 12 
tonacji? Tak! Dokładnie tak jest. Zadasz więc następne 
pytanie: czy melodia zagrana na przykład w gamie C-dur 
będzie taka sama, jak zagrana w gamie F-dur według 
identycznych zasad? Znowu tak. Poszczególne dźwięki 
będą miały oczywiście inne wysokości (częstotliwości), 
ale odbierana i rozumiana przez nas melodia będzie 
identyczna. To jest fenomen umysłu, który uświadamia 
nam, że mniej ważna jest absolutna wysokość dźwięku, 
a o wiele bardziej liczy się stosunek jednego dźwięku do 
drugiego. Przeważająca większość ludzi doskonale roz-
poznaje te właśnie stosunki i stąd zdolność zapamięty-
wania melodii. Tylko nieliczni rozpoznają też wysokość  
i są w stanie nazwać każdy dźwięk. O takich osobnikach 
mówimy, że mają słuch absolutny. Jednak już wielokrot-
nie udowodniono, że słuch absolutny nie jest w ogóle 

>> potrzebny do bycia dobrym muzykiem. Dlatego nie trze-
ba się martwić jego brakiem.

Skoro wspomniałem o dźwiękach bardziej i mniej 
stabilnych, warto powiedzieć, które to są. Weźmy więc 
na warsztat najpopularniejszą gamę C-dur i jej wszystkie 
stopnie. Dźwiękiem, od którego zazwyczaj zaczynamy 
i na nim kończymy, jest ten, którego wysokość mamy  
w nazwie. W tym wypadku C. Jest on zwany toniką. In-
formuje on nasz słuch (umysł), gdzie jest początek  
i koniec utworu bądź jego części. Dźwięki leżące po obu 
stronach C – w dole H, zwany w systemie anglosaskim 
B, a w górze D – w sposób naturalny dążą do rozwiąza-
nia, czyli uspokojenia poprzez powrót do C. Kolejny po 
D, czyli E, jest „wielofunkcyjny”, ale głównie informuje 
nas, że mamy do czynienia z gamą durową. Poza tym 
jego charakter w dużej mierze zależy od kontekstu me-
lodycznego lub harmonicznego (opiszę to w następ-
nym odcinku). Dalej jest F, zwany subdominantą, który 
jest już mniej stabilny i albo dąży do powrotu do C, albo 
chce zejść o jeden stopień w dół do E, albo iść w górę do 
G, który bardzo lubi skoczyć w górę do kolejnego C, znaj-
dującego się oktawę wyżej od C podstawowego. Dźwięk 
G nazywamy w tej gamie dominantą i właśnie taki skok 
dominanta-tonika (u nas G-C) jest niemal najpopularniej-
szym sposobem kończenia melodii. Dlaczego niemal? Bo 
w tym celu najczęściej używamy jednak H-C. Pozostaje 
nam jeszcze A (między G i H) i tutaj znowu bywa różnie  
i wszystko zależy od kontekstu.

Kultura a oczekiwania
Poznaliśmy właśnie bardzo podstawowe zasady tworze-
nia melodii – w tym przypadku w gamie durowej. To na-
prawdę tak proste. Usiądźmy do klawiatury i naciskajmy 
kolejno różne klawisze, zaczynając od C. Na początek za-
grajmy trzy dźwięki C-D-E, a potem co tylko chcemy. Po kil-
ku chwilach zaczniemy odczuwać swoistą „siłę ciążenia”  
w zależności od tego, które klawisze będziemy kolejno na-
ciskać. Dzięki dorastaniu w określonej kulturze muzycznej 
– w naszym przypadku mówimy o tak zwanej kulturze 
zachodniej – umysł uczy się reagowania, a przede wszyst-
kim OCZEKIWANIA kolejnych dźwięków i na tej podsta-
wie produkuje odpowiednie reakcje. W zasadzie nie ma co 
z tym walczyć. Tak po prostu mamy. Oczywiście w miarę 
poznawania kolejnych zasad będziemy próbować różnych 
odstępstw (i bardzo dobrze!), co jedynie wzbogaci naszą 
muzykę, ale pewne ramy pozostawimy. Co prawda są ga-
tunki muzyczne, gdzie nie ma tonacji (gam). Przykład mo-
że stanowić dodekafonia (czyli skala dwunastotonowa, 
gdzie siłą rzeczy nie ma „prawa ciążenia”, bo wszystkie 
dźwięki są sobie równe) lub w muzyce konkretnej, która 
używa bliżej nieokreślonych odgłosów wydobywających 
się z różnych źródeł. Jednak 99 procent muzyki opiera się 
na skalach, których jest na szczęście o wiele więcej niż 
podstawowe dur i moll, więc nuda nam nie grozi.

Mam nadzieję, że udało Ci się nie przysnąć i dołączysz 
do nas w następnej części. Gwarantuję, że stopniowo 
wszystko będzie się wyjaśniać. A na razie pograj na bia-
łych klawiszach. 

Piotr Dygasiewicz

przynucanie z taktem

C D E F G A H C
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Specjalista  
od sprzężeń

Wszystko zaczęło się w 1976 roku, kiedy to Lloyd Baggs 
jako rasowy hippis porzucił obiecującą karierę klasycznego 
wiolonczelisty i zaczął grać na gitarze. Zmysł konstruktor-
ski zaowocował pomysłem budowy gitar akustycznych  
i w niedługim czasie stał się najlepszym lutnikiem na za-
chodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Naturalnym 
biegiem rzeczy powstało pytanie jak nagłośnić konstru-
owane przez niego instrumenty. Zdobyta wiedza lutnicza 
na temat dynamiki wibracji w końcu ostatecznie nadała 
kierunek jego karierze. W 1978 roku wraz z żoną Nadine 
założył firmę L.R. Baggs, która dość szybko stała się roz-
poznawalna na całym świecie jako producent systemów 
nagłaśniania instrumentów akustycznych, przede wszyst-
kim gitar. Mr Lloyd jest pięciokrotnym zwycięzcą nagród 
MIPA, sprzedaje swoje produkty w ponad 30 krajach, do 
jego klientów należą tacy giganci jak Breedlove, Crafter, Gib-
son, Guild, Larrive, Paul Red Smith (PRS) i Yamaha Guitars.

Katalog Lloyda Baggsa zawiera pięć patentów. Każdy 
stanowi arcydzieło elektroakustyki. Oto dwa z nich.

LB6 – wzmocnienie bez ryzyka
LB6 to pierwsza propozycja naszego bohatera, która ujrzała 
światło dzienne. Świetnie brzmiący przetwornik, właściwie 
zintegrowany pickup piezo odbiegający konstrukcją od 
wszystkich innych. Został zaprojektowany jako pod-
stawek z zatopionymi wewnątrz sześcioma senso-
rami, który jest umieszczony pomiędzy strunami 
a korpusem. Transmisja drgań odbywa się bez 
przeszkód w całej szerokości pasma brzmie-
niowego. Sensory reagują nie tylko na wibra-
cje, ale również na zmiany nacisku strun na 
podstawek. Jednak najważniejszą zaletę tego 
patentu, umożliwiającą muzykom granie na naj-
większych scenach całego świata, stanowi wyjątkowy 
układ zapobiegania sprzężeniom zwrotnym. Dzięki niemu 
LB6 stał się najbardziej odpornym na sprzężenia przetwor-
nikiem niemagnetycznym spośród wszystkich tego typu, 
produkowanych do gitar akustycznych. Jeżeli zatem chce-
my grać bardzo głośno z zachowaniem w pełni naturalnego 
brzmienia, LB6 to strzał w dziesiątkę.

Ciekawostką jest fakt, że LB6 w żaden sposób nie 
zmienia wyglądu instrumentu, ponieważ można go trak-
tować jak każdy inny podstawek, nadając pilnikiem inny 
profil lub – co często się zdarza w akustykach – podpi-
łować od spodu w celu obniżenia akcji strun. Znakomite 
ekranowanie zapewnia wyjątkowo niski poziom szumów 
i zakłóceń, a wysoki poziom sygnału sprawia, że możemy 
się bezpośrednio podłączyć do większości wzmacniaczy 
bez przedwzmacniacza. I jeszcze wisienka na torcie: każ-
dy egzemplarz jest zbudowany ręcznie. 

L.R. Baggs

W wielu najwspanialszych gitarach 
elektroakustycznych znajdziecie osprzęt L.R. 

Baggsa. Poniżej początek odpowiedzi dlaczego

szarpnij strunę

Para D.I. – wykrywacz problemu
Kolejny patent to przedwzmacniacz do gitary akustycz-
nej. Od 20 lat jest wykonywany ręcznie w warunkach 
laboratoryjnych z indywidualnie dobieranych i testowa-
nych elementów elektronicznych. Składa się z equalizera  
i filtra Notch ułatwiającego eliminację sprzężeń. Do regu-
lacji mamy pięć pasm: Low (85 Hz), Notch (98 do 247 Hz),  
Middle (400 Hz do 1,6 kHz), Presence (5 kHz) oraz Treble 
(10 kHz). Funkcja Notch, służąca do mniejszej lub więk-
szej redukcji sprzęgającej się częstotliwości, współpracuje 
z drugą funkcją Tune Knob. Patent umożliwia błyska-
wiczne znalezienie częstotliwości, przy jakiej występuje 
sprzężenie, gdyż jest to wyskalowane nazwami dźwię-
ków. Rozwiązanie jest godne polecenia szczególnie kon-
certującym gitarzystom akustycznym, którzy nie korzy-
stają z własnego wzmacniacza. 

Dlaczego? Najczęściej na scenie, kiedy nie mamy 
własnego pieca, gitarę wpinamy bezpośrednio w mikser. 
To sprawia, że jesteśmy zdani wyłącznie na łaskę i nie-
łaskę akustyka. Czasami jest to korzystne dla odbiorców,  
a czasami nie. Na pewno przyczynia się do straty sygnału, 
przez co obniża komfort gry i poczucie bezpieczeństwa 

na scenie. Po prostu nie mamy żadnego 
wpływu na brzmienie instrumentu. Ko-
rekcja sygnału to bez wątpienia najwięk-
sza zaleta tego urządzenia. Para D.I. po-
zwala nam również korzystać z efektów 

gitarowych. Gniazdo FX Loop umożliwia 
podpięcie zarówno standardowych kostek, 

jak i kompresora, pedału głośności czy tunera 
(ale tylko z funkcją Bypass). Para D.I. świetnie 

sprawdza się również w warunkach studyjnych. 
Ma dwa wyjścia XLR oraz jack. Co ważne, można je 

wykorzystywać jednocześnie. 
Ciekawie rozwiązano zasilanie. Mamy do wybo-

ru baterię 9 V, ale gdy D.I. podłączymy wyjściem XLR do 
miksera z zasilaniem 48 V, automatycznie przełącza się 
na zasilanie fantomowe. Jeżeli z jakiegoś powodu zosta-
nie ono odcięte, urządzenie bez kolizji przełącza się z po-
wrotem na baterię. Wybór źródła zasilania i poziom bate-
rii są sygnalizowane przez odpowiednie diody. Wymiana 
baterii jest bardzo prosta i trwa dosłownie chwilę, ponie-
waż źródło zasilania zamontowano w specjalnie do tego 
celu przeznaczonej szufladce. Na koniec jeszcze jedna 
mała zaleta – wykonanie. Para D.I. jest urządzeniem pan-
cernym. Solidna metalowa obudowa skutecznie chroni je 
podczas transportu i upadków. Pokrętła i gniazda działają 
bez najmniejszych zarzutów nawet po kilku latach inten-
sywnego użytkowania. 

W kolejnych numerze opiszę kolejne ciekawe kon-
strukcje niedoszłego wiolonczelisty.

Mariusz Teodorczuk

Przetwornik LB6.

Przedwzmacniacz 
gitarowy Para D.I.
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Akustycznie, nie znaczy cicho

iRig Acoustic Stage

Firma IK Multimedia wprowadziła na rynek cyfrowy system mikrofonowy, który sprawia, 
że gitara brzmi dokładnie tak, jakby była nagrywana w klasycznej konfiguracji  

studyjnej. W efekcie dostajemy na scenie pełne i głębokie 
brzmienie znakomitej jakości

Urządzenie składa się z kompaktowego mikrofonu aku-
stycznego i przedwzmacniacza cyfrowego wraz z proce-
sorem, który odtwarza studyjną konfigurację mikrofonów 
zapewniającą wszystkie niuanse brzmieniowe gitary aku-
stycznej w trakcie występów na scenie. Uzyskanie studyj-
nego brzmienia gitary akustycznej w studiu domowym 
jest łatwiejsze. Wystarczy podłączyć iRig Acoustic Stage 
do wejścia analogowego interfejsu audio. Jeśli nie mamy 
interfejsu, urządzenie ma zintegrowane wyjście USB. 
Dzięki temu podłączamy je bezpośrednio do komputera 
lub zgodnego urządzenia i korzystamy z trybu plug-and-
-play, by nagrywać w każdym zgodnym programie DAW 
lub aplikacji rejestrującej.

iRig Acoustic Stage wykorzystuje mikrofon MEMS  
i procesor z przedwzmacniaczem, który zawiera kompo-
nent do cyfrowego przetwarzania sygnału od kalibracji 
instrumentu przez korekcję po eliminowanie sprzężeń 
zwrotnych. Mikrofon można łatwo wsunąć na miejsce 
przy otworze rezonansowym bez żadnych modyfikacji 
instrumentu, a potem go usunąć. Pozwala to na używa-
nie urządzenia ze wszystkimi gitarami akustycznymi, 
klasycznymi, ukulele i innymi instrumentami strunowymi  
z otworem rezonansowym. Po przypięciu mikrofonu 
MEMS do krawędzi otworu rezonansowego podłącza-
my go do przedwzmacniacza iRig Acoustic Stage i da-
lej do wzmacniacza, miksera lub zestawu nagłośnienia 
przy użyciu kabla TS 1/4”. Synergia pomiędzy mikrofo-
nem i przedwzmacniaczem z 32-bitowym procesorem 

DSP zapewnia na scenie głębokie brzmienie akustyczne 
o pełnym spektrum. iRig Acoustic Stage analizuje sy-
gnał wychodzący z gitary – zarówno ogólne brzmienie, 
jak i niuanse instrumentu oraz technikę gry – i buduje 
optymalny profil barwy. Profil ten można dodatkowo 
dostosowywać do danej sytuacji dzięki sześciu prese-
tom brzmieniowym. Urządzenie daje trzy ustawienia 
(presety) do instrumentów ze strunami stalowymi (gitar 
akustycznych): natural, warm, bright (naturalne, ciepłe 
i jasne). Także trzy ustawienia są dostosowane do in-
strumentów ze strunami nylonowymi (na przykład gi-
tar klasycznych). Procesor zainstalowany w urządzeniu 
przetwarza audio A/C i C/A w wysokiej 32-bitowej roz-
dzielczości, która wiernie oddaje pełen zakres charakteru  
i akustycznej jakości dźwięku instrumentu.

iRig Acoustic Stage wyposażono także w przycisk 
Cancel Feedback, który eliminuje denerwujące sprzężenia 
zwrotne w czasie gry. Funkcja ta jest aktywna zarówno 
dla mikrofonu MEMS, jak również dla wejścia AUX, co 
daje idealne brzmienie akustyczne w każdym ustawieniu. 
Wejście AUX z regulacją głośności (MIX) zostało zapro-
jektowane do współpracy z zainstalowanymi przetwor-
nikami piezoelektrycznymi i magnetycznymi. W sytuacji, 
gdy na scenie jest bardzo głośno, wejście AUX pozwala 
na korzystanie ze sprzętu w połączeniu z układem prze-
twornika piezo i ustawienie tylko niezbędnego poziomu 
sygnału mikrofonowego. Zapobiega to niekontrolowa-
nym sprzężeniom zwrotnym, które mogą wystąpić nawet 
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Specyfikacja techniczna
Specjalny mikrofon iRig Acoustic

 Typ mikrofonu:  MEMS
 Charakterystyka częstotliwościowa:  dookolna
 Pasmo przenoszenia:  30 Hz–20 kHz, ±3 dB
 Maksymalny poziom SPL:  130 dB
 Stosunek sygnału do szumu:  101 dBA
 Maksymalna grubość otworu rezonansowego 
 (płyty wierzchniej):  4 mm

Złącza
 Wejście specjalnego mikrofonu iRig Acoustic:  jack mono – TS 2,5 mm / 3/32”
 Złącze AUX/wejście instrumentalne:  jack mono – TS 6,3 mm / 1/4”
 Impedancja wejścia instrumentalnego/AUX:  11 kΩ (tylko instrumenty z elektroniką aktywną)
 Wyjście analogowe :  jack mono 6,3 mm / 1/4” TS, poziom liniowy, 
  niska impedancja
 Impedancja wyjścia analogowego:  50 Ω (można podłączać długie kable 
  bez żadnej straty sygnału)
 Wyjście cyfrowe:  micro-USB

DSP/Interfejs
 Rozdzielczość AC i CA:  32-bitowa
 Częstotliwość próbkowania:  48 kHz
 Wyjście interfejsu:  wyjście audio USB (class compliant) – port 
  micro-USB
 Zasilanie:  na baterie (2x AA), przez USB
 Czas pracy na bateriach:  około 12 godzin ciągłej pracy na bateriach 
  alkalicznych i 15 godzin z wysokiej jakości 
  akumulatorami NiMH AA (min. 2000 mAh)

Zawartość opakowania
 DSP/interfejs iRig Acoustic Stage
 Specjalny mikrofon iRig Acoustic

 Klips do paska
 Pokrowiec

 Baterie AA 2x 1,5 V
Wymiary

 Wymiary DSP/interfejsu:  101x72,3x23 mm (bez klipsa)
 Waga DSP/interfejsu:  99 g (bez baterii)
 Wymiary mikrofonu:  31,7x32,2x18,8 mm
 Waga mikrofonu:  20 g
 Długość kabla mikrofonowego:  150 cm

Zgodność
 iRig Acoustic Stage można podłączyć do każdego wzmacniacza, miksera lub zestawu 

nagłośnienia (PA) przy użyciu kabla TS 1/4” – jack mono.
 iRig Acoustic Stage można także wykorzystać jako interfejs USB do nagrywania 

dla Mac/PC, iOS, Androida.
Komputery

 Mac®:  Mac OS X 10.6 lub nowszy. Jeden wolny port USB.
 Windows®:  współpracuje z Windows XP/Vista/7/8/10 przy 
  użyciu sterownika ASIO4ALL. Wymagany jest 
  kabel USB -> micro-USB (sprzedawany osobno).

Urządzenia z iOS
Zgodny z iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, 

iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod Touch szóstej generacji, iPod Touch piątej generacji, 
iPad Pro (9,7”), iPad Pro (12,9”), iPad mini 4, iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad mini 2, 

iPad czwartej generacji, iPad mini. Wymagany iOS 6.0 lub nowszy.
Wymagane są kable USB -> Micro-USB (sprzedawany osobno) i przejściówka ze złącza Lightning 

na złącze USB aparatu (sprzedawana osobno).
Urządzenia z Androidem

 Zgodny z urządzeniami z Androidem, które obsługują technologię Samsung Professional Audio, 
takimi jak Samsung Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy Note 4 i Galaxy Note Edge. 

Samsung Galaxy S5 i Galaxy Note 3 wymaga Androida 5.
 Zgodny z urządzeniami z Androidem wyposażonymi w złącze USB (OTG) przy korzystaniu 

z aplikacji korzystających z wejścia audio USB (OTG).
 Zgodny ze wszystkimi urządzeniami z Androidem 5 wyposażonymi w złącze USB (OTG).

Wymagany kabel micro-USB-OTG -> micro-USB (sprzedawany osobno).

przy włączonej opcji Cancel Feedback. W opakowaniu urządzenia znajdziemy 
mikrofon MEMS z przewodem (1,5 m), interfejs/DSP (101x72,3x23 mm), bate-
rie (2x AA 1,5 V), klips do paska i pokrowiec.

Trudno jest połączyć jakość mikrofonu studyjnego z wygodą wbu-
dowanego przetwornika. iRig Acoustic Stage przezwycięża to ograni-
czenie, gdyż jest zaawansowanym produktem o niespotykanych dotąd 
cechach i cenie porównywalnej z najbardziej przystępnymi rozwiąza-
niami na rynku.

Cezary Kępski

Pobierz bezpłatnie 

najnowsze e-wydanie 
audioplay

audioplay
AudioPlay na Twoim smartfonie i tablecie.

Pobierz BEZPŁATNIE aplikację z Google 
Play lub App Store.

www.audioplay.audiostacja.pl
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Starszy brat z większym potencjałem
Akai MPC X

Jeśli chcemy poznać doświadczenia Akai Professional w projektowaniu samplerów, 
trzeba sięgnąć po MPC X. Stanowi ich sumę. W efekcie dostajemy samodzielne 
urządzenie o świetnej jakości i dużej funkcjonalności 

MPC X jest autonomicznym samplerem wyróżniającym się z zewnątrz 
pięknym, kolorowym ponaddziesięciocalowym ekranem dotykowym 
typu multi-touch z możliwością wygodnego umieszczenia go w ośmiu 
blokowanych pozycjach. Do tego ma 16 charakterystycznych dla tej se-
rii, niezwykle szybko reagujących i wrażliwych na dotyk padów RGB. 
Cała maszyna napędzana jest czterordzeniowym procesorem 1,8 GHz 
ARM Cortex-A17 z pamięcią RAM o pojemności 2 GB. W komplecie do-
stajemy też aplikację MPC Software 2.0, która znacząco różni się od 
dotychczasowych wersji programu. MPC X wyposażono w złącze dys-
ku SATA 2,5”, zapewniające dodatkową pamięć masową w postaci we-
wnętrznego dysku twardego SSD lub HDD. Ponadto dostęp do brzmień 
można uzyskiwać i dodawać je do biblioteki przy użyciu wbudowanego 
czytnika kart SD lub pendrive’a. Dopełnieniem wyposażenia są dedy-
kowane przyciski menu, duże pokrętło Master Encoder i 16 wrażliwych 
na dotyk enkoderów Q-Link z konfigurowalnymi wyświetlaczami OLED. 
Są one przede wszystkim przydatne do opisu, podglądu i precyzyjne-
go ustawienia poszczególnych parametrów. W MPC X dotykowa ła-
twość użycia funkcji wzorowana jest na smartfonach i tabletach, co 
docenią chyba wszyscy. Znakomicie ułatwia to działalność produk-
cyjną za pomocą gestów: uruchamianie klipów z time-stretchingiem  
w czasie rzeczywistym, chwytanie, zbliżane i edycja próbek, programo-
wanie sekwencera, nagrywanie, sekwencjonowanie i edycję audio/MIDI 
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Wartość dodana

Wraz z MPC X otrzymujemy zestaw 

instrumentów i efektów firm Air oraz 

Sonivox. Pierwsza dostarcza: Hybrid3, 

Loom, Vacuum Pro, Velvet, XPAND2, 

Mini Grand, DB33, theRiser, Air FX 

Collection Standard. Od katalogu 

Sonivoxa trafiają do nas Bing Bang 

Cinematic, Bing Bang Universal, Session 

Drums, Silk Road, ATSIA Percussion, 

Orchestral Companion Strings. 

Po zainstalowaniu pakiet 

oprogramowania zajmuje łącznie 35 GB.

na żywo czy dodawanie efektów z kontrolą XY w cza-
sie rzeczywistym. 

Mnóstwo różnych złączy w MPC X zapewnia szybkie 
włączenie go do każdego środowiska studyjnego. Interfejs 
MIDI z dwoma wejściami i czterema wyjściami umożli-
wia bezproblemowe podłączenie kontrolerów i modułów 
brzmieniowych MIDI, automatów perkusyjnych i syntezato-
rów, zapewniając najważniejsze możliwości w sekwencjo-
nowaniu i sterowaniu. Dzięki arsenałowi wejść i wyjść (XLR, 
jack 1/4”, jack 1/8” i RCA), rejestracji dźwięku w studyjnej ja-
kości, możliwości bezpośredniego sprzętowego monitoro-
wania dźwięku i możliwości włączenia zasilania Phantom 
MPC X może być sercem każdej konfiguracji do produkcji  
muzyki i w zasadzie zastąpić komputer! Dodatkowo  
dwa wejścia USB 2.0 pozwalają podłączyć klawiatury ze-
wnętrzne, mysz czy różne urządzenia USB MIDI. MPC 
X wyposażono także w osiem wyjść CV/Gate ze spe-
cjalnym programem CV, który można konfigurować na 
ekranie. Jest to fantastyczne rozwiązanie do sterowania 
sprzętem modularnym i syntezatorami obsługującymi 
CV za pomocą sprzętowych regulatorów wbudowanych 
w MPC oraz ścieżek MIDI.
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Specyfikacja techniczna
Pady:

  16 dynamicznych padów czułych na siłę docisku

  kolorowe podświetlenie RGB

  8 banków dostępnych za pomocą przycisków Pad Bank

Pokrętła: 

  16 dotykowych pokręteł Q-link do regulacji parametrów

  1 duże pokrętło do nawigacji po ekranie 

 z zaznaczaniem/dokonywaniem wyboru przez wciśnięcie

  7 pokręteł obracanych w zakresie 270° do regulacji poziomu 

 wzmocnienia, miksu i poziomu

Przyciski: 63 funkcyjne

Wyświetlacz:

  257 mm (przekątna) 

  216x139 mm (szerokość x wysokość)

  kolorowy wyświetlacz LED z interfejsem dotykowym

Maksymalna rozdzielczość nagrywania:

  tryb autonomiczny – 24 bity, 44,1 kHz

  tryb kontrolera – 24 bity, 96 kHz

Procesor: 1,8 GHz czterordzeniowy ARM Cortex-A17, 2 GB RAM

Pamięć: 16 GB (pamięć dla użytkownika, 10 GB zainstalowanego 

 oprogramowania), 4 GB (system operacyjny MPC)

Złącza:

  2 wejścia combo XLR+ TRS 1/4” (6,35 mm) – wejścia 1/2

  2 wejścia TRS 1/4” (6,35 mm) – wejścia 3/4: 1 para stereo

  2 wejścia instrumentalne TS 1/4” (6,35 mm) – Inst 1/2

  2 wejścia RCA – wejścia 3/4: 1 para stereo, poziom sygnału 

 gramofonowy lub liniowy

  2 wejścia TS 1/4” (6,35 mm) dla nożnych przełączników (FS 1/2)

  2 wejścia MIDI 5-pin

  8 wyjść TRS 1/4” (6,35 mm) (Main L/R, Wyjścia 3/4–7/8: 4 pary stereo)

  4 wyjścia MIDI 5-pin

  8 wyjść CV/Gate – jack 1/8” (3,5 mm)

  1 wyjście słuchawkowe – jack stereo 1/4” (6,35 mm)

  1 wyjście słuchawkowe – jack stereo 1/8” (3,5 mm)

  2 porty USB typu A

  1 port USB typu B

  1 gniazdo na kartę pamięci SD

  1 wejście zasilacza

Parametry Bluetooth: 4.0

Zasilanie: zasilacz 19 V, 3,42 A, wtyczka z plusem w środku (w zestawie)

Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 505x424x87 mm 

 (wyświetlacz złożony na płasko)

Waga: 5,66 kg

Wymagania systemowe MPC 2.0 Software:

  Mac: Procesor Dual-Core, minimum 2,5 GHz; 4 GB RAM (zalecane 8 GB)

  PC: Procesor Dual-Core, minimum 2,5 GHz; 4 GB RAM (zalecane 8 GB)

MPC X może współpracować ze wspomnianym MPC 
Software 2.0, czyli najnowszą wersją z przeprojektowa-
nym interfejsem graficznym. Oprogramowanie urucha-
miamy na trzy sposoby: natywnie na MPC X w trybie au-
tonomicznymi (stand-alone), jako wtyczkę na komputer 
Mac lub PC w każdym popularnym programie DAW lub 
jako w pełni funkcjonalną, autonomiczną aplikację typu 
DAW.

Akai MPC X to rewolucyjne urządzenie. Łączy w sobie 
tradycje oryginalnych „empecetek” z lat dziewięćdziesią-
tych z najnowszymi technologiami. A wszystko to w su-
perszybkim, wygodnym i pięknym urządzeniu. Wygląda 
na to, że mamy przełom. 

Cezary Kępski
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Dane techniczne
Pady:
  16 dynamicznych padów czułych na siłę docisku; kolorowe podświetlenie RGB
  8 banków dostępnych za pomocą przycisków Pad Bank
Pokrętła:
  4 dotykowe pokrętła Q-link
  4 kolumny pokręteł Q-link dostępne za pomocą przycisku Q-link
  1 duże pokrętło do nawigacji po ekranie z zaznaczaniem/dokonywaniem wyboru przez wciśnięcie
Przyciski: 22 specjalne przyciski funkcyjne; podświetlenie czerwone, pomarańczowe lub zielone
Wyświetlacz:
  176 mm (przekątna)
  150x93 mm (szerokość x wysokość)
  kolorowy wyświetlacz LED z interfejsem dotykowym
Maksymalna rozdzielczość nagrywania: 
  tryb autonomiczny – 24 bity, 44,1 kHz
  tryb kontrolera – 24 bity, 96 kHz
Procesor: 1,8 GHz czterordzeniowy ARM Cortex-A17
Pamięć RAM: 2 GB
Pamięć masowa: 16 GB (pamięć dla użytkownika, 10 GB zainstalowanego oprogramowania),  
       4 GB (system operacyjny MPC)
Złącza:    
  2 wejścia TRS 1/4” (6,35 mm) (1 para stereo)
  6 wyjść TRS 1/4” (6,35 mm) (3 pary stereo)
  1 wyjście słuchawkowe – jack stereo 1/8” (3,5 mm)
  2 wejścia RCA (1 para stereo)
  2 wejścia MIDI 5-pin
  2 wyjścia MIDI 5-pin
  2 Porty USB typu A
  1 Port USB typu B
  1 gniazdo na kartę pamięci SD
  1 wejście zasilacza
Parametry Bluetooth:
  Bluetooth 4.0
Zasilanie:
  Przez zasilacz: 6 VDC, 3 A, wtyczka z plusem w środku
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 424x224x69 mm
Waga: 2,7 kg
Wymagania systemowe MPC 2.0 Software
  Mac: Procesor Dual Core, minimum 2,5 GHz; 4 GB RAM (zalecane 8 GB)
  PC: Procesor Dual Core, minimum 2,5 GHz; 4 GB RAM (zalecane 8 GB)

MPC powraca, uzbrojone w stworzone na nowo funk-
cje. Przy tym zachowuje podstawy wcześniejszych 
układów organizacji pracy, które zdefiniowały jego kul-
tową reputację. 

W sercu nowego MPC Live znajduje się kolorowy, 
7-calowy ekran dotykowy. Dzięki niemu wygodnie obsłu-
gujemy sampler za pomocą gestów. Uruchamiamy klipy  
z time-stretchingiem (w czasie rzeczywistym!), chwyta-
my, zbliżamy i edytujemy obrazy fal dźwiękowych, pro-
gramujemy sekwencer, nagrywamy, sekwencjonujemy  
i edytujemy audio/MIDI na żywo, a także dodajemy i kon-
trolujemy efekty w czasie rzeczywistym. Połowę panelu 
czołowego zajmuje 16 kultowych, reagujących i czułych 
na siłę docisku padów z podświetlaniem RGB. Cztery do-
tykowe gałki i duże główne pokrętło znakomicie ułatwia-
ją i przede wszystkim przyśpieszają pracę. 

Powrót do korzeni

Akai MPC Live

Po 29 latach od premiery  
pierwszego samplera Music  

Production Center (MPC) Akai  
Professional prezentuje nam  

najnowszą wersję tego  
urządzenia – MPC Live. Czy te  

prawie trzydzieste, zobowiązujące  
w końcu urodziny, przynoszą  

przełom?
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Wartość dodana
Wraz z MPC Live otrzymujemy łącznie 25 GB oprogramowania do tworzenia  

muzyki. Znajdują się w nim instrumenty i efekty Air (Hybrid, Loom, Vacuum Pro, 

Velvet, XPAND2, Mini Grand, DB33, theRiser, Air FX Collection Standard)  

oraz instrumenty Sonivox (Bing Bang Cinematic, Session Drums). 
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Od strony programowej mamy filary MPC: Note 
Repeat, Full Level, 16 Levels oraz osobne przyciski – 
wszystko to zapewnia pełen komfort produkcji i gry na 
żywo. Urządzenie wyposażone jest w wielordzeniowy 
procesor, wewnętrzną pamięć masową 16 GB (w tym  
10 GB brzmień: The Vault 2.0, Capsun Audio, MVP Loops, 
TOOLROOM, CR2 Records, Loopmasters oraz przygoto-
wanych przez producenta), 2 GB pamięci RAM i złącze 
dysku SATA 2,5” zapewniające dodatkową pamięć ma-
sową w postaci dysku SSD lub HDD. Swobodny dostęp 
do brzmień pozwala dodawać je do biblioteki przy użyciu 
wbudowanego czytnika kart SD lub pendrive’a. Niewiel-
kie wymiary (424x224x69 mm, masa 2,7 kg) i działanie 
na wewnętrznym akumulatorze litowo-jonowym za-
pewnia niezwykle wygodną pracę, w dodatku w dowol-
nym miejscu.

MPC Live ma pełny zestaw wejść, dzięki czemu pod-
łączymy do niego chyba wszystko poza odkurzaczem  
i ekspresem do kawy. Do dyspozycji mamy sześć wyjść sy-
metrycznych, wejścia RCA z uziemieniem, które umożli-
wiają podłączenie gramofonu, dwa symetryczne wejścia 
1/4” służące do podłączania sygnału z miksera, synte-
zatora lub automatu perkusyjnego, wyjście słuchawko-
we oraz interfejs z jednym wejściem i wyjściem MIDI. 
Cała konfiguracja podłączeń oraz wbudowany Blue- 
tooth 4.0 pozwala na kontrolowanie różnych urządzeń 
peryferyjnych.

Wprowadzone wraz z odświeżonym interfejsem 
nowe oprogramowanie MPC 2.0 pozwala na wykorzy-
stanie MPC Live w dwóch trybach: autonomicznym  
i kontrolera. W pierwszym trybie mamy do dyspozycji 
8 ścieżek audio, a w drugim aż 128, time-stretching 
w czasie rzeczywistym, funkcje wyzwalania klipów, 
zaawansowane możliwości edycji MIDI, obsługę VST  
w trybie kontrolera, działanie jako autonomiczna 
aplikacja na komputerach Mac i PC (bez konieczności 
podłączania sprzętu), zaawansowane funkcje samplo-
wania oraz edycji/nagrywania audio, bezproblemowej 
integracji z DAW.

Nowa stacja robocza Akai jest wyjątkowo dobrze 
skonstruowana i funkcjonalna. Za sprawą autonomicz-
ności powraca do pierwszych urządzeń MPC, które rów-
nież działały bez pomocy komputera. Urządzenie jest 
przeznaczone dla DJ-ów, producentów i wykonawców 
muzycznych pracujących w studiu lub mobilnie, ale 
także dla osób nie zajmujących się muzyką profesjo-
nalnie. Łatwość obsługi MPC Live i intuicyjność opro-
gramowania pozwala na tworzenie swoich brzmień 
również tym, którzy dopiero zaczynają marzyć o kom-
ponowaniu muzyki.

Cezary Kępski
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Złóż sobie instrument

Pierwszy syntezator modularny Waldorfa nabrał real-
nych kształtów wraz z pojawieniem się klawiatury kb37 
ze zintegrowaną ramą Eurorack. Na pochylnym panelu 
znalazło się miejsce dla modułów w tym formacie do sze-
rokości 107 HP. Najwyższej jakości klawiatura Fatar TP9 
i wysokiej rozdzielczości 16-bitowy interfejs CV umożli-
wiają wszechstronną kontrolę systemów modularnych. 
Wyposażona w kontrolery pitch i modulacji oraz progra-
mowalne kanały MIDI sprawdza się zarówno w studio, 
jak i na scenie. Popularność samego formatu Eurorack to  
z jednej strony możliwość budowania naszego instrumen-
tarium stopniowo i bez jednorazowego drenażu kieszeni,  
z drugiej zaś fantastyczne pole do tworzenia dźwięku! 
Stylowa i poręczna klawiatura kb37 zadebiutowała wraz 
z kolejnymi modułami: wzmacniaczem dvca1, modu-
latorem mod1 oraz kompresorem cmp1. Można z nich 
wydobyć ciepłe, wibrujące brzmienie charakterystyczne 
dla Waldorfa. Ale zanim napiszę o samych modułach, 
wspomnę nieco o samej syntezie. 

Rodzaje syntezy
Syntezatory to instrumenty muzyczne, w których 
dźwięki są syntezowane w układach elektronicznych 
poprzez niezależne modelowanie poszczególnych wła-
ściwości dźwięku, konkretnie jego widma i amplitudy.  
Pierwszą historycznie zastosowaną w syntezatorach 
była synteza subtraktywna (metoda widmowa) pole-
gająca na wytworzeniu surowej fali o pewnej barwie,  
a następnie kształtowaniu sygnału przez jego prze-
twarzanie w kolejnych blokach (modułach) instrumen-
tu. Sekcje te mogą obejmować filtry różnego rodzaju 
(na przykład VCF), generatory obwiedni (EG lub ENV) 
bądź generatory przebiegów wolnozmiennych, czy-
li LFO. Wszystkie bloki składają się na tor syntezy.  
W przypadku systemów modularnych możliwa jest mo-
dyfikacja tych połączeń. Początkowo sama synteza była 
realizowana jedynie przez układy analogowe, w których 
blokami sterowano napięciowo. Teraz coraz częściej spo-
tykamy układy DSP, a instrumenty, w których stosuje 
się wspomniane układy, zaliczamy do grupy wirtualnych 
syntezatorów analogowych. 

Synteza addytywna (sklasyfikowana również ja-
ko metoda widmowa) to rodzaj syntezy, w którym 
dźwięk jest tworzony z wielu harmonicznych o różnych  
częstotliwościach i amplitudach. Łatwiej będzie jeśli 

Waldorf

Najpierw pojawił się moduł syntezy wavetable nw1, pierwszy 
produkcji Waldorfa w standardzie Eurorack. Bukmacherzy nawet  
nie próbowali przyjmować zakładów, czy pojawią się  
kolejne. Miały premierę pod koniec ubiegłego roku

wyobrazimy sobie ten rodzaj syntezy jako przeciwieństwo pierwszej z opisy-
wanych. Substraktywna tworzy dźwięk poprzez przycinanie i modulację sy-
gnału, addytywna robi to poprzez nakładanie się wielu fal (setek lub nawet 
tysięcy) o różnych częstotliwościach (harmonicznych) z osobnymi obwied-
niami wzmocnienia (głośności) każdej z fal. Ten rodzaj syntezy wykorzysty-
wany jest do odtwarzania brzmienia prawdziwych instrumentów: organów, 
pianina czy gitary. 

Czas na syntezę modularną (inaczej FM, Frequency Modulation), która 
interesuje nas najbardziej. W tym przypadku mamy do czynienia z dwoma 
sygnałami. Jednym nośnym, a drugim modulującym. Dźwięk – fala powstała  
w konkretnym oscylatorze o określonej barwie – jest kierowany do kolejnych 
sekcji syntezatora, które odpowiadają za zmianę natężenia i wysokości dźwię-
ku, odfiltrowywanie niepożądanych częstotliwości, jak również cykliczną 
zmianę parametrów samego dźwięku. W skrócie jeden oscylator jest modulo-
wany przez drugi, a rezultatem są niezwykle interesujące przebiegi. Wyjaśnij-
my sobie rolę, jakie spełniają poszczególne modulatory w układzie syntezato-
ra. Początkiem naszej wędrówki będą oscylatory.

dvca1 – wzmacniacz nietypowy
Wzmacniacze sterowane napięciowo (VCA) są jednym z podstawowych 
modułów każdego syntezatora czy samplera. Mają za zadanie sterować  

Efekt doświadczenia
Co prawda kb37 z modułami jest pierwszym syntezatorem modularnym Waldorfa, ale 

ten producent syntezatorami stoi. Niemiecka firma założona w 1988 roku przez

Wolfganga Dürena już rok później zadebiutowała znakomitym Microwave, rackowym 

syntezatorem wavetable. Warto wymienić także wściekle żółtego Waldorfa Q (1999), 

który zwracał uwagę nie tylko wyglądem, ale także brzmieniem docenianym przez 

wymagających muzyków i studia. Wykorzystywał subtraktywną syntezę dźwięku 

w wersji cyfrowej, opracowaną przez firmę Clavia. Przystosowany do trudnej kariery 

scenicznej był w zasadzie nie do zdarcia. Z syntezatorów cyfrowych trudno nie 

wspomnieć też o Blofeldzie (2007). Kolejne lata to zaawansowane projekty, wśród 

których wyróżniły się analogowe Rocket czy Pulse 2 (2013).

Waldorf Microwave.
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Klawiatura sterująca kb37.

głośnością sygnału, choć same również podlegają ste-
rowaniu przez generator obwiedni (EG) lub sekwencer 
krokowy. Moduł Waldorfa dvca1 jest podwójnym VCA 
w dość nietypowym układzie: jego podstawowym za-
daniem jest oczywiście kontrolowanie głośności, ale  
z uwagi na specyficzną budowę oferuje więcej.

Poza kształtem narastania i opadania sygnału dvca1 
wyposażony jest w sekcję Colour. Ten układ filtrowania 
dźwięku ma za zadanie właśnie podkoloryzowanie sy-
gnału, czyli – w odróżnieniu od wzmacniacza – wpływa 
na przebieg (barwę) dźwięku, a nie na jego głośność  
w czasie. Dodatkowo moduł umożliwia podbicie sygna-
łu do +12 dB, co ma zarówno zastosowanie czysto użyt-
kowe, jak i kreatywne.

Dzięki zastosowaniu dwóch identycznych sekcji VCA/ 
Colour moduł pozwala na pracę dwukanałową, co rodzi 
kilka przyjemnych konsekwencji. Jedną z nich jest możli-
wość sumowania sygnałów, drugą ich wzajemnie wpły-
wanie na siebie, a trzecią praca w trybie Anti-parallel,  >>

Waldorf kb37
 Wymiar przestrzeni na moduły: 107 HP (543 mm)

 Maksymalna głębokość modułu: 92 HP (65 mm), 

 15 HP (25 mm; dla z prawej strony)

 Wbudowany, regulowany zasilacz (+12 V/1,5 A, -12 V/1,5 A)

 Wzmacniacz słuchawkowy

 Wzmacniacz wyjściowy stereo

 Kontrola przez USB/MIDI

 Mnóstwo wyjść CV

 Arpeggiator

 Tryb duofoniczny

 Clock Generator z funkcją Tap Tempo

 Bus CV i Gate połączone z interfejsem CV

Klawiatura i kontrolery

 Klawiatura Fatar TP9, 37 klawiszy z aftertouch

 Koło Pitch bend

 Koło modulacji

 Regulacja Glide

 Przełącznik priorytetu nut: najniższa, ostatnia, najwyższa

 Tryby Gate Trigger: Single, Note On, All

 Przełącznik w zakresie 5 oktaw

Złącza na panelu przednim 

 Wejścia audio stereo z regulacją głośności na wyjściu liniowym

 Wyjście słuchawkowe z niezależną regulacją poziomu

 9 wyjść CV:

 – Pitch

 – Velocity

 – Aftertouch

 – koło Pitch bend 

 – koło modulacji 

 – wyjście Sensor CV 

 – 3 wyjścia CV do podłączenia kontrolerów MIDI (jedno w trybie 

 duofonicznym działa jako dodatkowe Pitch)

 3 wyjścia triggera:

 – Gate

 – Clock

 – Reset

Złącza na panelu tylnym

 USB z izolacją optyczną

 MIDI In, Out, Thru

 Wejście do pedału Sustain

 Wejście Sensor

 Liniowe wyjścia stereo

 Złącze dla rozszerzeń

Wymiary i waga

 Szerokość: 656 mm

 Głębokość: 334 mm

 Wysokość: 122 mm

 Waga: 8,5 kg

Cena: 4090 zł

Waldorf cmp1
Prawdziwie analogowy kompresor high-end.

 Wszechstronna funkcja kluczowania side-chain

 Kontrola proporcji między sygnałami Main i Side

 Tryby RMS i Peak

 Regulacja progu i poziomu kompresji na panelu oraz 

 dodatkowe wejścia CV

 Manualna i automatyczna kontrola czasów Attack i Release

 Charakterystyki kompresji: ostra i stopniowa – Hard i Soft Knee

 Bleed – regulacja poziomu przenikania sygnału 

 oryginalnego na wyjściu kompresora

 Główna regulacja poziomu Gain

 Osobne wyjście detektora sygnału można wykorzystać 

 w roli detektora obwiedni

 Dodatkowe wejście Level do opcjonalnego użycia 

 jako wykładniczy VCA

 Szerokość: 20 HP (101,6 mm)

Cena: 1370 zł

Elementy syntezatora modułowego
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Wzmacniacz dvca1.
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Modulator mod1.

co pozwala na uzyskanie efektu typu panning, czyli wę-
drówkę dźwięku między lewym i prawym kanałem.

Moduł dvca1 nie musi być stosowany jedynie do sy-
gnałów dźwiękowych. Dzięki wyposażeniu go w gniazda 
AC i DC może równie dobrze wpływać na sygnały steru-
jące CV, jak i pracować jako moduł kontrolny.

Fala z filtrem
Filtr możemy utożsamiać z equalizerem, który tłu-
mi bądź podbija określone pasma częstotliwości. Do 
podstawowych parametrów korektora (EQ) zaliczamy 
częstotliwość odcięcia (cutoff) oraz dobroć (Q), czyli 
stromość działania filtra. Wyższa wartość parame-
tru stromości będzie oznaczała silniejsze tłumienie. 

>> Najczęściej spotkamy filtry o stro-
mości 24 dB/oktawę, co oznacza, 
że filtr obcina siłę sygnału o 24 dB 
poniżej częstotliwości odcięcia na 
oktawę. 

Filtr może być dolnoprzepusto-
wy (low pass) i przepuszczać tylko 
niskie częstotliwości. Odfiltrowy-
wane są częstotliwości wyższe od 
ustalonej wartości. Działanie filtra 
górnoprzepustowego (high pass) 
jest dokładnie odwrotne. Z kolei 
filtr środkowoprzepustowy (band 
pass) przepuszcza środkowe pasmo 

Kompresor cmp1.

częstotliwości, a tłumi wszystko  
co poniżej i powyżej ustalonego  
poziomu. Na koniec filtr notch, ina-
czej środkowozaporowy, który tłumi 
wybrany zakres środkowego pasma, 
pomijając pozostałe częstotliwości. 
I właśnie dokładność tłumienia po-
szczególnych częstotliwości pasma 
określa parametr stromości. 

Generatory obwiedni i LFO
Kolejne elementy systemu modular-
nego to generatory obwiedni (ENV, 
Envelope Generator). Generator  
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Syntezator wavetable nw1.

Elementy syntezatora modułowego

Waldorf mod1
Trzy niezwykle wszechstronne źródła modulacji  
w jednym module. Całość oparta na innowacyjnych,  
analogowych układach zapewniających szybkie czasy  
ataku i bardzo płynne kształty przebiegów.
 AD3SR
 Obwiednia ADSR z trzema stopniami Decay
 Każdy stopień Decay ma osobną regulację 
 parametrów czasu i poziomu
 Można włączyć 1, 2 lub 3 stopnie Decay
 Tryb Loop do zapętlenia od punktu ataku przez 
 wszystkie aktywne okresy Decay
 Wejścia Gate i Trigger
 Wyjścia: pozytywne i odwrócone
 Generator Symmetry
 Dwusegmentowy modulator z kontrolą parametru symetrii  
 Wejścia CV dla parametrów prędkości i symetrii
 Tryb LFO z dwubiegunowym wyjściem
 Tryby obwiedni Gate i Trigger z dedykowanym wyjściem 
 jednobiegunowym
 Przebiegi: liniowy i prostokątny
 Sekcja Rise & Fall – dwustopniowa obwiednia rise & fall
 Uniwersalna regulacja kształtu 
 w stopniu Rise – od klasycznie łagodnego kształtu RC 
 do liniowo ściętych segmentów
 Dodatkowy tryb zapętlenia (Loop)
 Wejście Gate
 Wyjście sygnałowe
 Szerokość: 32 HP (162,6 mm)
Cena: 1490 zł

Waldorf dvca1
Dwa prawdziwie analogowe, high-endowe układy VCA.
Dostępna regulacja Colour oparta na układzie filtra 
state-variable
 Wejście CV do modulacji wzbogacającej sygnał
 Równoczesna regulacja liniowa i wykładnicza 
 oraz wejścia CV
 Dodatkowa kontrola poziomu, wzmocnienie do +12 dB
 Niezależne pary wejść AC i DC
 Niezależne wyjście z sumą obu sygnałów
 Tryb równoległej modulacji dwóch sygnałów
 Tryb przeciwsobnego łączenia sygnałów, 
 do efektów panoramowania
 Szerokość: 20 HP (101,6 mm)
Cena: 1370 zł

Waldorf nw1
Moduł zawiera zaawansowany silnik wavetable. Synteza 
wavetable daje niesłychane możliwości kreowania brzmień, 
w tym wszelkiego gatunku żywych, metalicznych barw i cy-
frowych, rezonujących brzmień. Pozwala uzyskać organicz-
ne barwy dzwonkowe, a także spektakularne, fascynujące 
dla uszu przebiegi po różnych próbkach!
 Sterowany napięciem generator wavetable 
 w formacie Eurorack 
 Silnik wavetable z niezależną regulacją obwiedni 
 spektralnej i nasycenia barwy 
 Banki próbek wavetable z klasycznych syntezatorów 
 Waldorf Microwave i Wave 
 10 enkoderów, potencjometr wyboru wavetable, 
 6 trzystopniowych przełączników 
 Możliwość importu własnych fal
 Syntezator mowy
 Wejście Main 1 V/okt. CV
 Wejście Gate
 Dodatkowe wejścia do modulacji
 Wyjście audio
 Port USB
 Szerokość: 32 HP (162,6 mm)

Cena: 1490 zł

obwiedni, oprócz kształtowania 
wysokości dźwięku w czasie, może 
sterować również innymi modułami  
syntezatora, na przykład filtra-
mi. Niekiedy moduł wyposażony  
w wyjścia, triggery,  może generować 
impulsy wyzwalające dodatkowe 
efekty. Najprostszy model budowy 
obwiedni ma fazę narastania (At-
tack) i zanikania (Release). Do naj-
popularniejszych wykorzystywanych  
w syntezatorach zaliczymy obwied-
nie ADSR (skrót od Attack, Decay, Su-
stain, Release). Attack to czas nara-
stania amplitudy głośności obwiedni 
do poziomu maksymalnego, odpo-
wiadający naciśnięciu klawisza. Dru-
ga faza to Decay, czyli czas opadania 
amplitudy od poziomu maksymalnej 
głośności do poziomu podtrzymania 
(Sustain). Poziom podtrzymania to  
inaczej wybrzmiewanie, gdy naci-
śnięty klawisz trzymamy przez dłuż-
szy czas. Ostatnia faza, czyli zanika-
nia (Release) wyraża czas opadania 
amplitudy po zwolnieniu klawisza 
i odpowiada wybrzmiewaniu nuty 
do poziomu zera (więcej o działaniu 
syntezatora analogowego na str. 19). 
Obwiednię tego typu, ale z trzema 
stopniami Decay (AD3SR), znajdzie-
my w module Waldorfa mod1. Ra-
zem z dwustopniową obwiednią Rise  
& Fall i generatorem Symmetry sta-
nowią trzy niezwykłe źródła modu-
lacji w jednym module. Znajdziemy  

uderz w klawisz

tu bogate opcje kształtowania brzmienia od prostych 
obwiedni i LFO do złożonych, zapętlonych i wielostop-
niowych kształtów. Prawdziwie analogowa sekcja po-
zwala uzyskać barwy od superłagodnych do ostrych jak 
brzytwa przebiegów! Łagodnie falujące LFO, szybkie 
czasy ataku i ultraprecyzyjne, ostre cięcia to wszystko 
znajdziemy w mod1, centrum zarządzania naszym sys-
temem modularnym. 

Wróćmy na chwilę do generatora wolnych przebie-
gów LFO (Low Frequency Oscillator). To właśnie jemu 
zawdzięczamy niepodrabialne, wibrujące i pulsujące 
brzmienie syntezatora. Podłączony do różnych bloków 
syntezatora wpływa na wysokość dźwięku (vibrato) 
przez zmianę jego częstotliwości wyrażoną w hercach 
(Hz), jego natężenie (tremolo) przez zmianę amplitudy 
sygnału oraz barwę przez modulację widma sygnału  
w czasie. 

cmp1, czyli kompresor
Ostatnim z prezentowanych podczas tegorocznych tar-
gów NAMM był najwyższej klasy kompresor analogo-
wy cmp1. Z jednej strony poprawia dynamikę sygnału,  
z drugiej okazuje się nieprzebranym źródłem inspiracji. 
Na pokładzie znajdziemy wszystkie funkcje, których 
oczekiwalibyśmy od tej klasy kompresora. Kluczowa-
nie (side-chain) z regulacją proporcji, regulacja czasów 
ataku i zwolnienia, tryb automatyczny i manualny, 
przełącznik charakterystyki kompresji hard/soft wraz  
z regulacją poziomu Gainu i oryginalnego sygnału 
otwierają drzwi do wielu nowych i modularnych możli-
wości kreowania ciekawych brzmień.

Waldorf poprzez nową rodzinę produktów podtrzy-
muje opinię firmy ze ścisłej czołówki najbardziej inno-
wacyjnych producentów syntezatorów na rynku. 

Patryk Korzonkowski
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Syntezator wavetable nw1.
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BBez kompresji nie obywa się niemal żadna ścieżka wo-
kalowa. Ma ona więcej niż jedno zadanie. W poprzed-
nim odcinku mówiliśmy o kompresji specyficznej, czyli 
wpływaniu na głoski typu „S” czy „P”, których poziom 
obniżamy specjalnym pasmowym kompresorem (lub 
korektorem dynamicznym). Ale potrzebujemy też 
kompresji pełnopasmowej. Dlaczego?

Głos ludzki jest jednym z najbardziej ekspresyjnych 
instrumentów. Innymi słowy ma wielką rozpiętość dy-
namiczną: między najcichszymi i najgłośniejszymi frag-
mentami różnica może być nawet kilkudziesięciokrotna. 
W miksie, gdzie występuje więcej instrumentów, wokal 
bez kompresji nie będzie „siedział”, czyli chwilami będzie 
zbyt głośny, a chwilami zbyt cichy lub wręcz niesłyszalny. 
Aby temu zaradzić, musimy użyć kompresji (bądź rozbu-
dowanej automatyki, ale to prawdziwa mordęga), która 
ograniczy rozpiętość dynamiczną. Po prostu najcichsze  
i najgłośniejsze fragmenty „zbliżą się do siebie” głośno-
ścią. Zresztą na pewno wiesz, jak działa kompresor.

Dwa klasyki
Wybór konkretnego kompresora i jego ustawienia 
zależą od charakteru wykonania i typu kompozycji.  
W produkcjach pop czy dance wokal jest skompreso-
wany niemiłosiernie, przy muzyce akustycznej jak jazz 
czy poezja śpiewana kompresja jest o wiele mniejsza, 

W poprzednim numerze rozpoczęliśmy  
pracę nad wokalem. Znaleźliśmy wokalistę, nagraliśmy  
go, a zarejestrowany materiał poddaliśmy pracom porządkowym  
w postaci wyboru najlepszych fragmentów (comping), wyrzucania  
niepotrzebnych dźwięków oraz wstępnej korekcji częstotliwościowej  
i dynamicznej (deesing). Dzisiaj zajmiemy się częścią kreatywną

a rock znajduje się gdzieś pośrodku. 
Spróbujmy więc wybrać i ustawić 
kompresor.

Wielu uznanych producentów  
i „mikserów” niemal automatycznie 
sięga po kompresor typu 1176, który 
miliony razy udowodnił, że nadaje 
się do tej roboty jak mało który. Jego 
charakterystyczne brzmienie można 
uzyskać sprzętowo, stosując oryginał 
(jeśli nas stać) zbudowany przez Uni-
versal Audio lub jeden z dostępnych 
klonów (na przykład Warm Audio  
WA-76). Można też za pomocą pluginu, 
co zrobi większość z nas. Wirtualnych 
odpowiedników 1176 jest mnóstwo. 
Można wspomnieć o CLA-76 Wavesa, 
1176 na platformę UAD czy T-RackS CS  
Black 76 firmy IK Multimedia. Pora  
na ustawienia.

Głębokość działania (Ratio, 
włączane przyciskami) ustawiamy 
na 4 (4:1), atak na jak najwolniejszy 
(gałka Attack do końca w prawo), 
odpuszczenie na jak najszybsze 
(Release całkiem w lewo). Próg 

Zostań  
kowalem wokalu (2)

Ryc. 1. Typowy układ dla wokalu. 
Pierwszy kanał to wokal z zastosowanymi 
procesami: EQ, deesser (tutaj UAD Precision 
De-Esser), kompresor UAD 1176, kompresor 
UAD LA-2A. Na drugim i trzecim kanale 
(ustawionymi w panoramie lewo-prawo) 
pitch-shiftery – w tym przypadku UAD 
Eventide H910 – zwróć uwagę na ich 
odstrojenie na ryc. 2. Dalej reverb i delay, 
który również jest wysłany na reverb.

fot.: Nigrechok/Fotolia.com
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z poradnika wujka Piotrka

zadziałania (Threshold) ustawiamy przez regulację 
poziomu wejściowego, gdyż 1176 nie ma oddzielnej 
regulacji tego parametru. Im głośniej, tym większa 
kompresja. Zaś potencjometrem Output korygujemy 
zmiany głośności, jakie wprowadza kompresja. Ła-
twiej wtedy porównywać sygnał czysty i przetworzony. 
Stopień kompresji możemy obserwować na wskaźniku 
VU, pamiętając, aby jego tryb ustawić na GR. 

Takie ustawienia gwarantują największą naturalność 
wykonania – przepuszczają pierwsze transjenty (wolny 
atak) i natychmiast wyłączają kompresję po spadku po-
ziomu sygnału (szybki Release). Wokal nie jest mocno 
skompresowany (Ratio 4:1). Dodatkową zaletą jest lekkie 
przybrudzenie dźwięku dzięki specyficznym cechom 1176.

Inna szkoła zaleca użycie kompresora typu LA-2A. Tu-
taj znowu mamy do dyspozycji oryginał (koszmarnie dro-
gi z Universal Audio), jego klon (na przykład Warm Audio 
WA-2A) lub baterię wtyczek (na przykład LA-2A na UAD, 
CLA-2A Waves lub T-RackS CS White 2A IK Multimedia). 
Kompresor ten ma jedynie dwie gałki: Peak Reduction, 

czyli głębokość działania, oraz Ga-
in, czyli poziom sygnału na wyjściu. 
Wielkość kompresji ustawiamy tym 
po prawej stronie. Parametry jak Ra-
tio, Attack czy Release ustawiają się 
„same”, a wpływ na nie ma stopień 
wybranej kompresji oraz przebieg 
dynamiki sygnału w czasie. Wielu 
realizatorów uwielbia ten kompresor  
i ceni go za odporność na ekstremal-
ne ustawienia (głębokość kompresji), 
swoistą transparentność i cudowny 
wpływ lamp i transformatorów, z któ-
rych zbudowane jest to urządzenie. 
Uzyskane brzmienie ma nieco inny, 
„grzeczniejszy” charakter niż 1176  
i czasem może być zbyt delikatne, 

więc bardzo wielu fachowców stosuje kompresję szerego-
wą, gdzie umieszcza na ścieżce dwa kompresory: 1176 do 
ścięcia wszystkich ekstremów i LA-2A na wyrównanie dy-
namiki. Warto spróbować takiego rozwiązania.

Ostatnio popularna stała się także kompresja równo-
legła. Polega ona na wysłaniu sygnału ze ścieżki wokalu 
na dodatkowy kanał efektowy (robi się to identycznie jak 
w przypadku efektów typu delay czy reverb) i umieszcze-
nie na nim kompresora ustawionego na miażdżąco głę-
boką kompresję. Taki kanał słuchany oddzielnie brzmi 
okropnie, ale jeśli domiksujemy go do ścieżki głównej, 
uzyskamy swoiste dwa w jednym, czyli naturalność wy-
konania oraz stabilną podstawę. Tutaj również stosuje 
się kompresor typu 1176, gdzie włączamy Ratio na 20:1,  
a gałkę Input ustawiamy daleko w prawo. Często też 
można przed kompresorem zastosować EQ i w ten spo-
sób wpływać na barwę całości.

Oczywiście na rynku jest cała masa różnych kom-
presorów, które działają na podobnej lub całkiem innej 
zasadzie. Niemal każdy może zadziałać z wokalem, jeśli 
oczywiście będziemy wiedzieć, co robimy. Szczególnie 

parametry Attack i Release odgrywają w kształtowaniu 
brzmienia ogromną rolę – pamiętajmy, że kompresja to 
nie tylko korygowanie dynamiki, ale też artystyczna kre-
acja, mająca na celu wydobycie z wokalu jego najlepszych 
cech przy zachowaniu spójności w danym gatunku mu-
zycznym.

Pożyteczne efekciarstwo
Pora na efekty całkiem kreatywne, czyli na przykład 
pitch-shift, delay, reverb lub nawet distortion. Prawdę 
mówiąc, bardzo ciężko jest podać tu gotowe przepisy, 
bo kreacja wymyka się trochę sztywnym regułom, ale 
postarajmy się przyjrzeć najważniejszym zasadom. Po-
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Kompresory
Odpowiedniki Universal Audio 1176

Warm Audio WA-76 – 3290 zł

Waves CLA-76 – 1300 zł

IK Multimedia T-RackS CS Black 76  

– 2190 zł (w pakiecie T-RackS MAX)

Odpowiedniki Universal Audio LA-2A

Warm Audio WA-2A – 4990 zł

LA-2A na UAD – 299 euro

Waves CLA-2A – 1300 zł

IK Multimedia T-RackS CS White 2A

– 2190 zł (w pakiecie T-RackS MAX)

Ryc. 2. Pitch-shift na lewej i prawej wysyłce. Zastosowano 
Eventide H910, ale każdy efekt tego typu powinien być OK.
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Reverb – piękny i groźny zarazem. Piękny, gdyż okra-
sza nasz wokal przestrzenią, przenosząc go z bezduszne-
go studia w prawdziwą (lub całkiem nieprawdziwą) prze-
strzeń. Groźny, bo łatwo z nim przesadzić, powodując, że 
wokal brzmi jak z czeluści głębokiej studni lub z wiadra, 
jak niektórzy mówią. Różne typy pogłosów omawialiśmy 
w artykule o efektach (patrz „AudioPlay” nr 5/2016 str. 32),  
więc teraz trochę uwag praktycznych. 

Reverb umieszczamy na wysyłce, aby łatwo kontro-
lować jego ilość oraz skorzystać z niego także przy innych 
ścieżkach, co pomaga umieścić go w tej samej wirtualnej 
przestrzeni z innymi instrumentami. Czasem ścieżek AUX 
z pogłosem może być więcej (krótszy, dłuższy, specjalny 
itd.), ale na razie skupmy się na jednej.

Jaki pogłos wybrać? Jak zwykle zależy to od tego, co 
chcemy osiągnąć. Pierwszym wyborem powinien być 
stosunkowo krótki reverb typu Room. Taki typ pogłosu 
dodaje otoczki przestrzennej i powoduje, że wokal staje 
się po prostu naturalny – w końcu każdy głos występuje  
w jakiejś przestrzeni, czy to będzie pokój, sala koncertowa, 
czy stadion.

Często taki pogłos wystarczy! Wiem, że bardzo 
trudno powstrzymać się przed zastosowaniem ko-
lejnych procesorów (w końcu mamy ich tyle!), ale 
wystarczy posłuchać zawodowo zmiksowanych prze-
bojów, aby się o tym przekonać. Przestrzeń wokół 
wokalu tworzona jest nie tylko przez dodawanie mu 
„talentu”, ale też przez umiejętne odseparowanie go 
od innych instrumentów przez zabiegi za pomocą ko-
rekcji lub panoramy.

Rzecz jasna są produkcje, gdzie zależy nam na pod-
kreśleniu i wirtualnym powiększeniu wokalu, więc nie na-
leży się bać dłuższych czy głośniejszych pogłosów. Naj-
popularniejszym jest tu reverb typu Plate, który również 
opisywaliśmy w artykule o efektach. Jak wiemy nie jest 
to pogłos naturalny, ale wspaniale łączy się z wokalem 
oraz całym miksem i bardzo dobrze sprawdza się niemal  
w każdym gatunku muzycznym. 

Przy wielu reverbach dostępny jest parametr zwa-
ny „pre-delay” – powoduje on, że pogłos nie pojawia się 
od razu, ale po krótkiej chwili, której długość regulujemy 
właśnie tym parametrem. Jest to bardzo użyteczna funk-
cja, która pomaga oddzielić sam wokal od jego pogłosu, 
co znakomicie przydaje się do zwiększenia klarowności  

>>

i zrozumiałości słów. W końcu odbiorca powinien wie-
dzieć, o co chodzi artyście…

Drugim efektem typu przestrzennego jest oczywiście 
echo, czyli delay. Cykliczne powtarzanie dźwięku ma rzecz 
jasna działanie kreatywne, ale może też emulować po-
mieszczenia, w których przecież dźwięk ulega odbiciom. 
Przez zastosowanie bardzo krótkiego czasu uzyskujemy 
tak zwany slap-delay, który w przesadzonej wersji słysze-
liśmy na niejednym nagraniu epoki rock’n’rolla. W wersji 
bardziej stonowanej możemy dzięki niemu emulować ma-
łe pomieszczenia bez niedogodności reverbu polegającej 
na swego rodzaju ogonie dźwiękowym, mogącym zamu-
lać dźwięk. Przy dłuższych delayach, gdzie powtórzenia są 
wyraźnie oddzielone od siebie, warto zastosować wersję  
taśmową. Wtedy każde kolejne powtórzenie jest ciemniej-
sze, dzięki czemu nie wchodzi w konflikt z melodią główną.

Często stosowanym trickiem jest użycie reverbu i de-
laya na dwóch wysyłkach, a następnie wysłanie ścieżki 
delaya kolejną wysyłką na reverb. Powoduje to, że rów-
nież powtórzenia dźwięku podlegają działaniu pogłosu  
i pomagają ujednolicić przekaz przestrzenny. Zresztą 
kombinacji z najróżniejszym krosowaniem mogą być set-
ki: na kanale reverbu możemy dodać EQ, aby zdjąć nieco 
ciężkości ogona, możemy też dodać kompresję, aby re-
verb wydawał się pełniejszy (bez zwiększania jego długo-
ści), możemy umieścić doubler, chorus, flanger i dziesiątki 
innych efektów i ich kombinacji. Podobnie z delayem. 

Jeśli już mówimy o kreatywnym wykorzystaniu wy-
syłek, nic nie stoi na przeszkodzie, aby na kanałach AUX 
umieszczać inne efekty. Ostatnio furorę robią wszelkie 
przestery i inne masakratory dźwięku. Umiejętne domik-
sowanie potraktowanego w ten sposób dźwięku może 
wzbogacić brzmienie wokalu niepomiernie. 

Ostatnią kwestią, którą poruszymy w tym odcinku, jest 
stara dobra panorama. Przyjęło się, że wokal jako najważ-
niejszy element miksu powinien stać dokładnie w środku, 
a inne instrumenty muszą się do tego dostosować i ustąpić 
miejsca. Wyjątek stanowią zazwyczaj stopa i werbel, ale  
z uwagi na to, że ich najważniejsze częstotliwości najczę-
ściej nie stoją w konflikcie z głosem ludzkim, nie jest to 
problem. Wokal może, rzecz jasna, wędrować po kanałach, 
ale tyczy się to bardziej głosów dodatkowych jak duble czy 
chórki, a także efektów. Jeśli dopiero zaczynamy przygodę  
z produkowaniem wokalu, zacznijmy od środka i nie utrud-
niajmy sobie życia. Dopiero gdy uzyskamy satysfakcjonu-
jący rezultat (pamiętajmy o utworach referencyjnych!), za-
cznijmy eksperymenty.

Zatem mikrofony w dłoń, preampy pod prąd, a ręce 
na klawiaturę komputera i gałki studyjnych zabawek. 
Niedługo porozmawiamy o chórkach, a wtedy świat sta-
nie przed nami otworem.

Wujek Piotrek

z poradnika wujka Piotrka

Ryc. 3. Klasyczny układ szeregowy 1176 – LA-2A. Ustawienia 
1176 z długim atakiem i krótkim odpuszczaniem (Release).

Ryc. 4. LA-2A w oryginale. 
Moc lamp i transformatorów.
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Zagranie krążkiem
Z gramofonami i płytami winylowymi to teraz istne szaleństwo. Dane rynku muzycznego 
mówią, że w ubiegłym roku sprzedaż winyli przekroczyła wartość sprzedaży muzyki  
cyfrowej. A że płyty trzeba na czymś odtworzyć, rynek gramofonów kwitnie

Nie każdy potrzebuje supersprzętu za tysiące złotych. 
Poza tym gramofon w tradycyjnym wydaniu sam nie 
zagra. Potrzebuje specjalnego przedwzmacniacza (bądź 
wzmacniacza z tak zwanym wejściem Phono) i kolumn. 
W dodatku niektórzy chcieliby najzwyczajniej w świecie 
móc przegrać swoje płyty do komputera lub telefonu. Za-
zwyczaj każdy już ma komputer, a wielu z nas posiada też 
głośniki Bluetooth, więc sprzęt współpracujący z nowo-
czesnymi gadżetami byłby mile widziany.

Przyjrzyjmy się więc kolejnej propozycji Akai Profes-
sional, gramofonowi o oznaczeniu BT100. Jest to model  
o półkę niższy od modelu BT500, ale w swojej klasie ofe-
ruje sporo. Już w założeniu miała być to marka budżetowa 
i dostępna dla konsumentów chcących posiadać nowy,  
a zarazem nowoczesny i niedrogi sprzęt. Urządzenie, mimo  

Akai BT100 z perspektywy fotela

niskiej ceny, może pochwalić się wieloma użytecznymi  
elementami i funkcjami: mamy tu nowocześnie zaprojek-
towaną plintę, talerz, do którego przymocowany jest cichy 
gumowy pasek napędowy, adapter do singli (to takie małe 
płyty z dużą dziurką w środku), wysokiej jakości wkładkę 
magnetyczną z ruchomym magnesem (Dual Moving Ma-
gnet), proste ramię o niskiej masie, plastikową osłonę igły, 
slipmatę, przewody stereo RCA i USB oraz klasyczną pokry-
wę. W komplecie znajdziemy też instrukcję obsługi oraz 
kartę do pobrania oprogramowania na PC i Maca.

Co dostajemy na panelu? Po lewej stronie od talerza 
mamy zamontowane ramię, które może być podnoszo-
ne i opuszczane ręcznie lub za pomocą dźwigni. Pod 
ramieniem znajduje się uchwyt, zabezpieczający ramię 
podczas spoczynku. Na końcu dźwigni jest umieszczony 
ciężarek niezbędny do odpowiedniego wyważenia ra-
mienia i dostosowania igły w zależności od masy wkład-
ki. W prawym dolnym rogu znajduje się przełącznik 
7”/12”, który przełączamy zależnie od wielkości płyty. Po 
obu stronach przełącznika znajdują się przyciski Auto-
Start/Stop. Służą one do automatycznego przenoszenia 
ramienia (start na płytę, a stop powrotnie do stanu spo-
czynku), ponieważ gramofon jest w pełni automatycz-
ny. Po stronie lewej od talerza umieszczono przełącznik 
33/45, który steruje prędkością obrotów talerza gramo-
fonu, a tuż obok pokrętło głośności dźwięku. Poniżej 
znajduje się gniazdo słuchawkowe oraz przycisk konfi-
gurowania funkcji Bluetooth. Z tyłu urządzenia mamy 
wyjście RCA, przełącznik poziomu sygnału, złącze USB, 
wejście z gniazdem do zasilacza oraz przycisk POWER.

Ta mnogość złącz pozwala na wszechstronne użycie 
gramofonu. Dzięki wbudowanemu przedwzmacniaczowi 
z korekcją RIAA sprzęt możemy podłączyć bezpośrednio 
do dowolnego wzmacniacza lub aktywnych głośników 
studyjnych bądź komputerowych. Dzięki obsłudze Blue- 
tooth możemy sparować urządzenie z bezprzewodowy-
mi kolumnami lub słuchawkami, natomiast wyjście USB 
pozwala nam zgrywać muzykę z gramofonu na komputer 
(oczywiście po pobraniu oprogramowania). Przez wyjście 
słuchawkowe podłączamy słuchawki, odizolowujemy się 
od świata zewnętrznego i poddajemy ulubionemu gatun-
kowi muzyki.

Dzięki tym nowoczesnym rozwiązaniom, przed-
wzmacniaczowi, niskiej masie i 3-letniej gwarancji Akai 
notuje udany powrót na rynek hi-fi. Wprowadza gramo-
fon budżetowy przeznaczony dla młodego, nowocze-
snego słuchacza, który ceni sobie wysoką jakość dźwięku  
i nowinki techniczne. To znakomity wstęp do świata płyt 
winylowych.                                                           

 Jakub Jeziurskiźr
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Specyfikacja techniczna
 Typ gramofonu:  z napędem paskowym
 Wkładka:  Dual Moving Magnet
    Typ silnika:  izolowany, DC
  Prędkości:  33 1⁄3 i 45 RPM
   Stosunek sygnału do szumu:  64 dB (A-ważone, 20 kHz, LPF)
  Poziom wyjściowy:  2,4 mV (przedwzmacniacz wyłączony); 149 mV 
  (przedwzmacniacz włączony)
  Wzmocnienie przedwzmacniacza:  nominalne 34 dB, korekcja RIAA
  Przedwzmacniacz:  włączany
   Nierównomierność obrotów (wow & flutter):  <0,25% (ważone) @ 3 kHz (JIS)
    Działanie USB:  44,1–48 kHz (wybierana przez użytkownika), 16 bit; 
  zgodny z USB 1.1, Windows 10/8/7/Vista/XP, 
  Universal Binary dla OS X od 10.4 do 10.11
  Wymienna igła:  Pro-Linear CR2500
 Zasilanie:  12 V DC, 500 mA / zasilacz w zestawie
    Złącza wyjściowe:  RCA (chinch)
    Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość):  420x117x357 mm
  Waga:  2,8 kg
 Akcesoria:  adapter 45 RPM, kabel USB, kabel audio, zasilacz
 Wkładka wymienna:  CR250
 Bluetooth:  3.0 + EDR
 Cena:  880 zł
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XXVII Zimowe Warsztaty Muzyczne Muzyczna   Owczarnia 2017

Jeśli chcesz przybić 
setki piątek i żółwików, 
a przy tym poczuć, że ktoś 
docenia muzykę, którą 
wykonujesz, i zyskać wiele 
bezcennych rad od zawodowców, 
powinieneś przyjechać do Jaworek 
w Pieniny. W lutym skończyła się 
tam kolejna edycja warsztatów 
muzycznych

Na zimową edycję warsztatów zapisy zaczęły się  
w sierpniu. Początkowo było 35 miejsc. Potem zwięk-
szono ich liczbę do 40, ale pula wyczerpała się we 
wrześniu. Ostatecznie przyjęto 65 osób z ponad 100 
chętnych. Więcej się nie dało. W ten sposób padł fre-
kwencyjny rekord edycji zimowej.

– Koncepcja zimowych warsztatów polega na tym, 
by namówić uczestników do wspólnego grania – mówi 
Piotr Lelito, dyrektor warsztatów. – Mniej jest zajęć indy-
widualnych, więcej bycia razem, przebywania na scenie  
i zabawy muzyką. I to nam się chyba udało, skoro w cią-
gu 5 dni powstały 23 czy 24 zespoły.

Uczestnicy zostali podzieleni na sześć klas. Obok 
wokalu, gitary, basu, perkusji, klawiszy i studia  działała 
też klasa foto, która dostarczyła znakomitych zdjęć na 
profile Muzycznej Owczarni, a także do niniejszego arty-
kułu. Podział jednak nie był sztywny. Można było brać 
udział w zajęciach innych grup.
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Kadra podczas występu na koncercie finałowym. Od lewej: Wojtek Olszak, Rafał Panek, 
Justyna Panfilewicz, Tomek Machański i Wojtek Pilichowski.

Pierwsza piosenka koncertu finałowego i od razu autorska. Na scenie od lewej: Magdalena 
Wydriński (chórki), Dawid Trawicki (gitara), Andrzej „Stasiu” Szypulski (wokal, gitara 
akustyczna), Tomasz Czerwiński (perkusja), Tomasz Piechocki (bas).

Piotr Lelito 
w wersji 
demonicznej 
za konsoletą 
PreSonusa.
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gościnne występy

Talent show
Wszystko kręciło się wokół finałowego koncertu, który 
odbywał się w ostatnią sobotę warsztatów. Codzienne 
zajęcia oraz wieczorne jam session podporządkowane 
były dopracowaniu utworów. Uczestnikom ćwiczącym 
na scenie na bieżąco przekazywali swoje uwagi wykła-
dowcy, w szczególności Justyna Panfilewicz opiekująca 
się wokalistami i Wojtek Olszak prowadzący klasę kla-
wiszy i studia, ale na scenie czuwający nad wszystkimi 
instrumentalistami.

Te wskazówki, uwagi i próby dawały zadziwiająco du-
żo. Podczas piątkowego wieczornego koncertu, będącego 
w istocie próbą generalną z udziałem publiczności, jeden 
z wokalistów śpiewał tekst z ekranu komórki, a towarzy-
szący zespół nie do końca wiedział, jak ma grać. Na sobot-
niej przedpołudniowej próbie pierwsze wykonanie było  
z komórki, drugie już nie. Wokalista nie powtórzył refrenu, 
zespół nieco się zgubił, ale było już znacznie lepiej. Za to 

Kadra warsztatów
Gitara: Rafał Panek

Bas: Wojtek Pilichowski

Perkusja: Tomek Machański

Klawisze i studio: Wojtek Olszak

Wokal: Justyna Panfilewicz

Foto: Renata Trybuła

Wykładowcy pomocniczy: Jan Malski, 

Piotr Huegel, Adrian Latosiewicz

Edycje letnie
Jak zwykle w lipcu odbędą się dwie 

edycje. Tym razem w terminach: 

2–9.07 i 9–16.07. Informacje w sprawie 

warsztatów można uzyskać na stronie 

www.muzycznaowczarnia.pl 

i po napisaniu na adres e-mail: 

warsztaty@muzycznaowczarnia.pl. 
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Gdy po występie Wojtek Olszak pojawiał się na scenie, wiadomo było, 
że padną konkretne uwagi.
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podczas finałowego koncertu tak dali czadu, że gdybym 
nie widział, co się działo wcześniej, nie uwierzyłbym, że 
taka metamorfoza jest możliwa.

Większość uczestników stanowiła młodzież, któ-
ra wiąże swoją zawodową przyszłość z muzyką. Jednak  
w tej edycji brali udział zarówno 12-, 14-latkowie, którzy 
przyjechali z rodzicami (niekiedy też biorącymi udział  
w warsztatach), jak i osoby dojrzałe, traktujące muzykę 
jako hobby (niekiedy z dorosłymi dziećmi też biorącymi 
udział). Poziom też był różny: od finalistów talent show 
„Must Be the Music”, „The Voice of Poland” i „Superdzie-
ciak” oraz niemal gotowych artystów szlifujących niuanse 
po zaczynających swoją przygodę z muzyką, którzy po raz 
pierwszy walczyli na scenie z drżeniem głosu czy rąk.

– Nawet jeśli ktoś uważa się za najlepszego na świe-
cie, może być jeszcze lepszy – mówi Piotr Lelito. – Dlatego 
przyjeżdżają także uczestnicy talent show. W tym zawo-
dzie trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. A najlepiej to robić  
z ludźmi, których się nie zna na co dzień, bo wtedy zawsze 
coś ciekawego wychodzi na scenie. Trzeba przyznać, że 
w tej edycji mamy wielu uczestników tych programów. 
Zresztą dużo osób trafia także od nas do talent show. Bar-
dzo mocno uczestniczyliśmy w pierwszej edycji „The Voice 
of Poland”, kiedy organizatorzy dzwonili do nas, żebyśmy 
wysyłali uczestników na przesłuchania.

Ustawiczne wsparcie
Jednak niezależnie od poziomu czuje się ogromne wspar-
cie, jakie występujący na scenie otrzymują od pozostałych 
uczestników. Każda solówka jest nagradzana brawami, 
każdy instrumentalista przedstawiony po występie, a czę-
sto także wyściskany serdecznie przez wokalistkę (woka-
liści raczej przybijają piątki). Po każdym udanym wykona-
niu schodzący ze sceny przyjmują gratulacje od koleżanek  
i kolegów z widowni. W powietrzu unosi się dużo pozy-
tywnej energii. Przykładem tego wsparcia może być wy-
stęp jednego z wokalistów podczas koncertu finałowego.  
W pewnym momencie się zaciął i mimo pomocy Justy-
ny Panfilewicz nie był w stanie kontynuować. Poprosił  
o zagranie od początku, a cała publiczność zaczęła klaskać  
w rytm, by go wesprzeć. Tym razem zaśpiewał bez problemu.

Oprócz wsparcia kolegów artyści na scenie i poza nią 
mieli też wsparcie sprzętowe, które zapewniła Audio-
stacja. Wokaliści śpiewali do profesjonalnego mikrofonu 
DPA d:facto II. Gitarzyści korzystali z butikowych combo 
serii Laney Lionheart, które nie tylko dobrze brzmiały, ale  
i wyglądały. Klawiszowcy korzystali z piana Nord Stage 
EX Compact, a w odwodzie był jeszcze Nord Piano. Basi-
stów nagłaśniał wzmacniacz Tone Hammer 500 i dwie 
paczki Aguilar DB410. Obie pokazały moc dopiero podczas 
koncertu finałowego, ponieważ wcześniej została podłą-
czona tylko jedna z nich i nikt tego nie zauważył. Dopiero 
Wojtek Pilichowski podczas swojej próby przed sobotnim 
koncertem stwierdził, że przecież te paczki tak słabo nie 
grają. Dźwięk na scenie był miksowany za pomocą stołu 
PreSonus StudioLive 24.4.2 AI. Poza tym w salach, gdzie 
odbywały się zajęcia w podgrupach, korzystano z najnow-
szych monitorów Dynaudio LYD 5, najnowszych paczek 
Laney Nexus SLS i SLS-112, równie nowego przenośnego  

nagłośnienia Laney Audiobox 4X4 czy Laney CUB12. Gitarzy-
ści mogli wypróbować gitary Guild: elektryczne (Starfire IV, V  
i VI) i akustyczne z osprzętem L.R. Baggsa, wykonane bitów 
w USA (D20, M20). Materiał z koncertu został zarejestro-
wany aparatem fotograficznym wyposażonym w najnow-
szy mikrofon RØDE VideoStereo Mic X, który znalazł się we 
wprawnych rękach Renaty Trybuły, prowadzącej klasę foto. 
Testowano też zestaw RØDE Filmmaker. Jeden z miłośni-
ków beatów próbował sampler Akai MPC Touch. Jeśli chodzi  
o ilość sprzętu na 1 m2, do targów NAMM trochę brakowa-
ło. Jednak wykonawcy mieli wszystko, czego potrzebowali,  
a nawet nieco więcej.

>>
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Od lewej na scenie: Beniamin Gawliński, Piotr Jaraszkiewicz, Anna Szlagowska, 
Wojtek Wawszczyk i Piotr Wit.

Tomek Machański demonstrował swą wszechstronność, czasem grając na bębnach, 
czasem na klawiszach, a czasem na klawiszach zwróconych ku publiczności.

Najmłodszy 
uczestnik 
warsztatów 
Kamil Pyrek.
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Kamil Pyrek.

marzec–kwiecień 2017 65 audioplay

gościnne występy

Nie samą muzyką…
Oczywiście wszyscy przyjeżdżają tu po fachowe wska-
zówki, granie z żywymi muzykami, a nie bezdusznymi 
podkładami, i obycie ze sceną. I część uczestników 
korzysta z tego niemal przez całą dobę, zanurzając się 
całkowicie w świecie muzyki. Jednak nie ma takiego 
obowiązku. W ramach oderwania od sceny miał być ku-
lig z pochodniami, ale pogoda złośliwie pokrzyżowała 
ten plan (podczas ostatniej edycji, jaką udało się zorga-
nizować dwa lata temu, wszyscy śpiewali podczas jaz-
dy). Za to na chętnych czekały karnety na pobliski wy-
ciąg narciarski i zniżki na przejażdżki konne w stadninie 
po drugiej stronie ulicy. Kto chciał, mógł się wybrać na 
wycieczkę w Pieniny lub Beskidy.

– Tu każdy może robić, co sobie życzy – zastrzega 
Piotr Lelito. – Uczestnicy płacą, ale nie wymagamy, aby 
byli na wszystkich zajęciach. Zapłacili, więc MOGĄ być.

Podobnie jest podczas edycji letniej. Wtedy na miej-
scu czekają rowery i wrotki, a dla przyjeżdżających naj-
dłużej jest organizowany bezpłatnie spływ Dunajcem 
na pontonach.

Godny finał
Oczywiście ukoronowaniem warsztatów był koncert 
finałowy, podczas którego każdy wokalista wystę-
pował na scenie przynajmniej raz, a instrumentaliści 
znacznie częściej w różnych składach. Na widowni 
oprócz uczestników siedziała publiczność z zewnątrz, 
a wykonawcy dokładali starań, by na scenie dać z siebie 
wszystko (lub 95%, by mieć 5% zapasu – jak zazwyczaj 
zwraca uwagę Justyna Panfilewicz).

Było odświętnie, podniośle, emocjonująco i trochę 
łzawo. Odświętnie, bo wszyscy wykonawcy ubrali się jak 
na oficjalny występ przystało. Podniośle, ponieważ na po-
czątku wystąpiła dyrekcja w osobach Piotra Lelito i Wojt-
ka Pilichowskiego, dziękując uczestnikom, wykładowcom 
i całemu personelowi pomocniczemu, który przyczynił 
się do sukcesu warsztatów. Emocjonująco zrobiło się za  

sprawą ogłoszenia nominacji do zespołu combo, czyli wyróżniających się 
uczestników, którzy na letnią edycję przyjadą bezpłatnie, ale za to będą wspie-
rać wokalistów niemających zespołów. Łzawo, bowiem było to ostatnie spo-
tkanie na scenie w tej edycji. Prowadzący koncert Piotr Huegel, niegdyś też 
uczestnik warsztatów, zacytował myśl zazwyczaj towarzyszącą uczestnikom, 
gdy rozjadą się do domów: „Po Jaworkach. Jak żyć?!”.

Jednak przede wszystkim na scenie panowała radość i pasja. Podczas 
koncertu aż czwórka wokalistów wykonała autorskie utwory: Adrian Jagosz, 
Andrzej Szypulski, Fryderyk Tabaka i Kashia Vega. Ta ostatnia skończyła 
pisanie swojej piosenki w dzień wyjazdu do Jaworek. Wystąpiły cztery zna-
komite duety, można było usłyszeć kilka gatunków muzycznych i zobaczyć 
świetną zabawę publiczności, która przy piosence „Moje serce” zaczęła 
tańczyć między ławami, nie zwracając uwagi, że w zatłoczonej Muzycznej 
Owczarni miejsce na pląsy było tylko na stołach. Koncert płynnie przeszedł 
w jam, który dla większości uczestników trwał do 4.00.

Nim zakończyły się warsztaty zimowe i oficjalnie zaczęły zapisy na lato, 
organizatorzy już mieli 20 zgłoszeń, czyli 10% dostępnych miejsc. To najlep-
sza miara sukcesu.

Dariusz J. Michalski

Od lewej na scenie: Beniamin Gawliński, Piotr Jaraszkiewicz, Anna Szlagowska, 
Wojtek Wawszczyk i Piotr Wit.

Duet 
Marysia Blandzi 

i Sebastian
Wojtczak 

podczas 
próby.
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Okiem uczestników

Uczestnicy mają głos (i instrumenty)

Marvin Bielicki
Klasa wokalu, wcześniej trzy razy brał udział w klasie gitary

O trafieniu do Jaworek. Namówił mnie Adrian Maruszczyk (lutnik, przy-
jaciel warsztatów – przyp. autora), znajomy mojej babci i ojca, gdy posze-
dłem do niego z kolegą kupić gitarę.

O zmianie klasy. Pół roku temu na letnich warsztatach zaśpiewałem 
„Scarborough Fair” Simona i Garfunkela. Parę osób stwierdziło, że to bardzo 
dobrze brzmiało. Wcześniej nigdy nie miałem lekcji wokalu, więc stwierdzi-
łem, że spróbuję.

O elementach do poprawy. Głównym celem było poważne pośpiewa-
nie. Lubiłem śpiewać, ale zawsze robiłem to cicho, ponieważ do poprzedniej 
edycji warsztatów uważałem, że mój głos brzmi okropnie. Tu chciałem się 
nauczyć śpiewania głośnego.

O tremie. Kiedy jestem na scenie, myślę o muzyce, więc tremy w zasa-
dzie nie mam. Największy stres towarzyszy mi przed występem i po nim, bo 
nie wiem, czy publiczności występ się spodoba lub spodobał. 
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Joanna Dolińska
Klasa wokalu, przyjechała po raz drugi

O trafieniu do Jaworek. Stwierdziłam, że chciałabym się uczyć śpiewać,  
bo bardzo brakuje mi umiejętności. Za najprostszy sposób uznałam warsztaty  
wakacyjne, więc wyszukałam je w Internecie.

O trudnych początkach. Pierwszy wyjazd był bardzo ciężki: ¾ czasu  
przeryczałam. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale w świecie muzycznym czułam się 
jak niemowlę. Gdy stawia się pierwsze kroki i widzi 12-, 14-latków, którzy mają  
znacznie większe umiejętności, pojawia się pytanie: „Co ja tu w ogóle robię?”.  
Jednak i wykładowcy, i uczestnicy mówili, że każdy rozwija się w swoim tempie:  
„Nie jest ważne, kiedy zaczynasz. Ważne, żeby to była twoja pasja”. Dzięki nim to 
przeżyłam i teraz już się tak nie martwię różnicą wieku i umiejętności.

O postępach. Justyna świetnie prowadzi zajęcia. Dały mi więcej niż podczas  
moich pierwszych warsztatów, ponieważ wówczas pewnych rzeczy nie byłam  
w stanie zauważyć. Po warsztatach Justyna przesyła materiały, nad którymi  
można pracować. Otrzymuje się narzędzia pozwalające iść do przodu. Na  
samych warsztatach niby cudów się nie zdziała, ale jednak widać efekty wspólnej  
pracy – różnicę między wykonaniem z pierwszej próby i z próby przed koncertem.

O tremie. Jak wychodziłam na scenę po raz pierwszy, trząsł mi się głos,  
ręce, po prostu wszystko. Teraz zaczęłam się trochę do tego przyzwyczajać i czerpać 
radość z występu. Ale dodam jeszcze jedno: idealnie przebiegające spotkanie  
z osobą, z którą zawsze chciało się spotkać – takie uczucie towarzyszy pójściu na  
próbę, spotkaniu z instrumentalistami i przygotowaniu piosenki. Ale to samo czuję, 
gdy słucham niektórych wokalistów. Wtedy przychodzi myśl: „Jak fajnie, że tu jestem!”. 

Bartosz Kołodziejski
Klasa perkusji, z warsztatami  
od początku

O trafieniu do Jaworek. Jestem sy-
nem właścicieli Muzycznej Owczarni, 
więc można powiedzieć, że to warsz-
taty przyjechały do mnie. (śmiech) 
Obecnie więcej mieszkam w Krakowie, 
ale jak nie ma koncertu, to sobie tu 
ćwiczę.

O pożytkach z tej edycji. Zwraca-
łem uwagę na dokładność i przemyśla-
ne konstruowanie piosenek, by przede 
wszystkim zgadzały się muzycznie. 
Skupiałem się na jak najlepszym podej-
ściu do piosenki pod względem kompo-
zycyjnym, muzycznym, na podkreśleniu 
odpowiednich części. Ograniczałem 
indywidualne popisy, by grać bardziej 
zespołowo.

O tremie. Czuję się tu niewątpliwie 
jak w domu i bardzo dobrze mi się tu gra, 
ale trema jest zależna od sytuacji. Niekie-
dy pojawia się nawet na tej scenie. 
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Anna Micińska
Klasa klawiszy, na warsztatach drugi raz, od dwóch lat jeździ jako gość na 
koncerty finałowe

O pożytkach z tej edycji. Bardziej niż na technice grania skupiłam się na 
utworach. Nauczyłam się bardzo dużo, ponieważ grałam wiele utworów, po 
które sama bym nie sięgnęła. W końcu znalazłam motywację, żeby się tego 
uczyć. Jest to cenna umiejętność pozwalająca na granie wielu gatunków, na-
wet tych, w których nie czujemy się najlepiej. 

O pracy nad wieloma utworami naraz. Zawsze wykładowca podpowie, 
jak grać tu czy tam, czego użyć. Nawet po jednej edycji tych warsztatów 
można zyskać pojęcie, jak zagrać w danym gatunku, przy określonej liczbie 
instrumentów czy wokalistów, w którą stronę pójść aranżacyjnie.

O tremie. Rzadko kiedy ją miewam, ale zawsze towarzyszy mi delikatna 
trema motywująca, żeby dać z siebie wszystko. A niezależnie od niej pilnuję, 
żeby być wypoczęta na koncert. 

Łukasz „Kudłaty” Różycki
Klasa wokalu, przyjechał 2,5 roku temu; 
odtąd co pół roku

O trafieniu do Jaworek. Winni są przede wszyst-
kim dwaj kumple ze szkoły: Grzesiek Kowalski i Marcin 
Ścierański, którzy namawiali mnie przez dłuższy czas, 
żebym przyjechał. Ale ja: raper, beatboxer? I co ja pokażę 
wśród tych jazzów i bluesów?! Ale tak mi marudzili, że  
w końcu przyjechałem. (śmiech)

O najważniejszych zajęciach. Dla mnie to jam ses-
sion. Jak jeżdżę na występy, często nie wiem, czego się 
mogę spodziewać. A tutaj w ciągu tygodnia noc w noc 
mam różnych muzyków na różnych poziomach. Czasem 
nawet w jednym bandzie. Próbuję wtedy wszystkich 
wyrównać. Staram się jakoś nimi „dyrygować” tak, żeby 
było dobrze, niezależnie od tego, z kim gram. 

O horyzontach. Bardzo cieszę się, że tutaj trafiłem, 
bo otworzyło mi to bardzo umysł. Od strony technicznej 
najbardziej pomagali Wojtek Olszak, Wojtek Pilichowski 
i Piotruś Lelito. Dzięki nim zacząłem zupełnie inaczej 
czuć muzykę, bardzo się otworzyłem. Zanim tu przyje-
chałem, zamknąłem się na etapie „I co dalej?”. Nie wie-
działem. Stanąłem w miejscu. 

O pożytkach z tej edycji. Wcześniej używałem dużo 
chrypy w głosie, nad którą nie panowałem. Wiedziałem 
też, że nie trafiam do końca w dźwięki. Justyna Panfi-
lewicz zwróciła mi na to uwagę. Zdałem sobie sprawę  
z problemu, ale nie byłem w stanie go zrozumieć. Oprócz 
tego powiedziała mi kilka dla niej prawdopodobnie drob-
nostek, które wpłynęły na – uwaga, nazwę to – ROZWÓJ.  

O tremie. Na jamach nie istnieje. Tu się wychodzi 
przed kumpli. To jak być przy stole z przyjaciółmi i opo-
wiedzieć kawał. Jak wyjdzie, to się przybije piątkę i idzie 
na piwo. Jak nie wyjdzie, idzie się na piwo. Na komfort 
sceniczny duży wpływ ma to, z kim gram. Teraz w skła-
dzie z Bartkiem Kołodziejskim, Michałem Surysiem, 
Michałem „Grozą” Frydryszakiem i Anną Micińską czuję 
się bardzo pewnie i mogę sobie pozwolić na dużo więcej. 
Mam nadzieję, że dzięki temu, że ja się czuję pewniej, 
oni pozwalają sobie na pokonywanie swoich granic czy 
barier. Jeśli czuję tremę, to w nowym miejscu, gdy nie 
wiem do końca, kogo mam obok siebie. 

Agata Sowa 
Klasa wokalu, przyjeżdża od roku, to jej czwarta edycja

O trafieniu do Jaworek. Znalazłam się tu dzięki wujkowi, bo jest  
organizatorem. Czy dzięki temu miałam łatwiej? Raczej nie, mam 17 lat, 
a powiedział mi o warsztatach dopiero rok temu. Można powiedzieć, że 
wcześniej tę informację przede mną ukrywał. (śmiech)

O pożytkach z tej edycji. Dała mi na pewno odwagę. Na początku  
trudno się przełamać, żeby wejść na scenę na jam, a teraz często wchodzę  
i coraz lepiej się czuję. W poprzednich edycjach na jamie wykonywałam 
tylko utwór finałowy, gdyż jest to jeden z wymogów – trzeba się pokazać. 
Byłam na etapie słuchania, przyswajania tego, jak tu wszystko wygląda, 
jakie jest życie muzyka. Teraz sama w to wchodzę.

O tremie. O ile przed wejściem na scenę odczuwam lekką tremę,  
po wejściu na scenę wszystko jest super. Czuję się nawet lepiej,  
niż kiedy na niej nie jestem. (śmiech) Jakbym była inną osobą.  
Uwielbiam to! Po to przyjeżdża się na warsztaty! 
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Michał Suryś 
Klasa gitary, przyjeżdża od 2006 roku

O trafieniu do Jaworek. Gdy tu przyjechałem, od pa-
ru grałem lat na gitarze. Znalazłem się tu przez Internet. 
Trafiłem kiedyś na Woobie Doobie Forum, które pro-
wadzili wykładowcy z tych warsztatów: Wojtek Olszak  
i Wojtek Pilichowski. Tam je reklamowali. Stwierdziłem, 
że czemu nie, zrobiłem sobie tygodniowy urlop i tak już 
zostałem.

O wartości warsztatów. Przyjeżdżam do Jaworek po 
dwie rzeczy. Po pierwsze ze względu na wykładowców.  
W niewielu miejscach wyciąga się tak dużo praktycznego 
doświadczenia, gdy nie jest się zawodowym muzykiem. 
Po drugie to jest energia, którą emanują młodzi ludzie, sta-
nowiący większość uczestników. Nie potrafię powiedzieć, 
co konkretnie dał mi ten wyjazd, ale zawsze wyjeżdżam 
stąd z nową inspiracją. Nie chodzi o samo granie na in-
strumencie, tylko o podejście, o czerpanie radości z grania  
i tworzenia tej muzyki. Ważna jest dla mnie także prawdzi-
wość, którą rzadko spotyka się na koncertach. Nie dlatego, 
że one są fałszywe. Raczej dlatego, że nie jesteśmy bli-
sko ich przygotowania. W Jaworkach mamy mały festiwal 
talentów. Piękne jest to, że można obserwować, jak prze-
biega praca nad utworami, jakie emocje temu towarzyszą,  
z czym ludzie walczą, z czym ja walczę (a walczę co numer 
z czymś innym). Tak poznaje się trochę sens tego, po co 
ludzie tę muzykę robią.

O drugim życiu. Na muzyce nie zarabiam, a przy-
najmniej się z niej nie utrzymuję. Jednak gram już 20 lat 
na instrumencie, więc ciężko byłoby się tego wyzbyć. 
Pracuję w zupełnie odrębnym świecie, a jak przycho-
dzę do domu, zdejmuję garnitur, to z tego wszystkiego 
wychodzi taki drugi ja. A zaczęło się to trochę tutaj te  
11 lat temu. 

Władysław Szemraj 
Klasa wokalu, przyjeżdża od 2014 roku

O swoich początkach. W młodości przeżywałem to, co ci młodzi ludzie te-
raz. Śpiewałem wtedy w zespole w swojej rodzinnej miejcowości. Jeździliśmy 
po przeglądach, graliśmy covery i parę autorskich rzeczy. W 1986 roku w Kiel-
cach wygraliśmy Talent ’86, gdzie przewodniczącym jury był Marek Gaszyński. 
Trzy kolejne takie wygrane zaowocowałyby sesją w radiu, ale niestety wkrótce 
potem zespół się rozpadł, bo jeden, drugi się ożenił. Muzyka pozostała w sfe-
rze prywatnej. 

O trafieniu do Jaworek. Zaraziłem syna bębnami, przyjeżdżałem na jego 
koncerty finałowe w Jaworkach, poznałem ludzi. Z każdą edycją nie czułem 
się tu obco, bo wszyscy mnie rozpoznawali, mówili „Cześć!”, ale w serduchu 
coś biło. Gdy reaktywowano edycję zimową, przyjechałem z duszą na ramie-
niu. Okazało się, że Justyna jest świetną nauczycielką. Wydobyła ze mnie 
pokłady energii, której u siebie nawet nie podejrzewałem. Mimo różnicy wie-
ku, bo było nie było pięćdziesiątka na karku, w ogóle nie czułem się tu obco. 
Z młodymi ludźmi trzymam sztamę, przybijam piątki. Uwierzyłem, że mogę 
wrócić po tak długim czasie, a skoro mogę, to chcę. Nie po to, by karierę robić, 
ale dla spokoju własnej duszy. (śmiech)

O pracy po warsztatach. Od ubiegłego roku zaśpiewałem ponad 250 
utworów. Zarejestrowałem się na portalu karaoke Ising.pl, zacząłem śpie-
wać i nagrywać tam swoje wokale, bo jest to dosyć proste. W ten sposób 
poznałem swoje ograniczenia i możliwości. 
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Michał Suryś 
Klasa gitary, przyjeżdża od 2006 roku

O trafieniu do Jaworek. Gdy tu przyjechałem, od pa-
ru grałem lat na gitarze. Znalazłem się tu przez Internet. 
Trafiłem kiedyś na Woobie Doobie Forum, które pro-
wadzili wykładowcy z tych warsztatów: Wojtek Olszak  
i Wojtek Pilichowski. Tam je reklamowali. Stwierdziłem, 
że czemu nie, zrobiłem sobie tygodniowy urlop i tak już 
zostałem.

O wartości warsztatów. Przyjeżdżam do Jaworek po 
dwie rzeczy. Po pierwsze ze względu na wykładowców.  
W niewielu miejscach wyciąga się tak dużo praktycznego 
doświadczenia, gdy nie jest się zawodowym muzykiem. 
Po drugie to jest energia, którą emanują młodzi ludzie, sta-
nowiący większość uczestników. Nie potrafię powiedzieć, 
co konkretnie dał mi ten wyjazd, ale zawsze wyjeżdżam 
stąd z nową inspiracją. Nie chodzi o samo granie na in-
strumencie, tylko o podejście, o czerpanie radości z grania  
i tworzenia tej muzyki. Ważna jest dla mnie także prawdzi-
wość, którą rzadko spotyka się na koncertach. Nie dlatego, 
że one są fałszywe. Raczej dlatego, że nie jesteśmy bli-
sko ich przygotowania. W Jaworkach mamy mały festiwal 
talentów. Piękne jest to, że można obserwować, jak prze-
biega praca nad utworami, jakie emocje temu towarzyszą,  
z czym ludzie walczą, z czym ja walczę (a walczę co numer 
z czymś innym). Tak poznaje się trochę sens tego, po co 
ludzie tę muzykę robią.

O drugim życiu. Na muzyce nie zarabiam, a przy-
najmniej się z niej nie utrzymuję. Jednak gram już 20 lat 
na instrumencie, więc ciężko byłoby się tego wyzbyć. 
Pracuję w zupełnie odrębnym świecie, a jak przycho-
dzę do domu, zdejmuję garnitur, to z tego wszystkiego 
wychodzi taki drugi ja. A zaczęło się to trochę tutaj te  
11 lat temu. 

Władysław Szemraj 
Klasa wokalu, przyjeżdża od 2014 roku

O swoich początkach. W młodości przeżywałem to, co ci młodzi ludzie te-
raz. Śpiewałem wtedy w zespole w swojej rodzinnej miejcowości. Jeździliśmy 
po przeglądach, graliśmy covery i parę autorskich rzeczy. W 1986 roku w Kiel-
cach wygraliśmy Talent ’86, gdzie przewodniczącym jury był Marek Gaszyński. 
Trzy kolejne takie wygrane zaowocowałyby sesją w radiu, ale niestety wkrótce 
potem zespół się rozpadł, bo jeden, drugi się ożenił. Muzyka pozostała w sfe-
rze prywatnej. 

O trafieniu do Jaworek. Zaraziłem syna bębnami, przyjeżdżałem na jego 
koncerty finałowe w Jaworkach, poznałem ludzi. Z każdą edycją nie czułem 
się tu obco, bo wszyscy mnie rozpoznawali, mówili „Cześć!”, ale w serduchu 
coś biło. Gdy reaktywowano edycję zimową, przyjechałem z duszą na ramie-
niu. Okazało się, że Justyna jest świetną nauczycielką. Wydobyła ze mnie 
pokłady energii, której u siebie nawet nie podejrzewałem. Mimo różnicy wie-
ku, bo było nie było pięćdziesiątka na karku, w ogóle nie czułem się tu obco. 
Z młodymi ludźmi trzymam sztamę, przybijam piątki. Uwierzyłem, że mogę 
wrócić po tak długim czasie, a skoro mogę, to chcę. Nie po to, by karierę robić, 
ale dla spokoju własnej duszy. (śmiech)

O pracy po warsztatach. Od ubiegłego roku zaśpiewałem ponad 250 
utworów. Zarejestrowałem się na portalu karaoke Ising.pl, zacząłem śpie-
wać i nagrywać tam swoje wokale, bo jest to dosyć proste. W ten sposób 
poznałem swoje ograniczenia i możliwości. 
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Kashia Vega
Klasa wokalu, przyjechała po raz drugi

O trafieniu do Jaworek. Muzyka jest moją pasją już od dziecka. Jak mia-
łam 13–14 lat, zaczęłam pisać piosenki i komponować. Z reguły akompaniu-
ję sobie na fortepianie i śpiewam. Tworzę przede wszystkim po angielsku  
i polsku, czasem po niemiecku. Zastanawiałam się, gdzie mogłabym dostać 
wiele bodźców, wskazówek, jak się kształcić, rozwijać dalej. Polecono mi go-
rąco właśnie warsztaty w Jaworkach.

O nowym spojrzeniu. Zobaczyłam swoje piosenki w troszeczkę innym 
świetle. Ja jestem dość liryczna, styl moich kompozycji chętnie określam jako 
„pop-chansons”. Tam jest trochę popu, trochę musicalu, a tu się zrobiła taka 
pop-ballada, powiedziałabym, z lekkim pieprzykiem. Nagle miałam w skła-
dzie gitarę, bas i perkusję. Ale przede wszystkim fajne jest to, że zdobyłam 
doświadczenie pracy w zespole.

O atmosferze. Przyjechałam i – to trochę trudno opisać, jak się w Jawor-
kach jeszcze nie było – tu jest magiczna atmosfera i energia. Po pierwszym 
dniu miałam wrażenie, że jestem tu od tygodni. Tak jakby istniała tu inna cza-
soprzestrzeń. Człowiek zapomina zupełnie o swoim codziennym życiu, gdzie-
kolwiek ono by było, i skupia się tylko na muzyce. Ma to oczywiście związek 
przede wszystkim z osobami czy osobowościami, które tutaj poznajemy.

O wolności. Dla mnie jest to fajne, że jeżeli ktoś jest zainteresowany in-
nymi zagadnieniami, może w każdej chwili pójść i skorzystać. A ponieważ ja 
komponuję i piszę własne teksty, interesuje mnie nie tylko grupa wokalna, 
ale również na przykład harmonie bluesowo-jazzowe, aranżacje, czyli zajęcia 
Wojtka Olszaka. 

Wojtek Wawszczyk
Klasa basu, przyjeżdża od 2009 roku

O tym, co wymaga dopracowania. Właściwie przy każdej edycji  
dzieje się to  samo: praca na scenie, odkrywanie popełnianych błędów i kierunku,  
w jakim powinienem iść. Interesuje mnie także poznawanie historii muzyki  
popularnej. Gdybym miał wymienić jeden element, nad którym pracuję,  
od paru edycji byłaby to koncentracja na scenie. Zazwyczaj w warunkach  
muzycznych występuje się z jednym zespołem, uregulowanym repertuarem.  
W Jaworkach w ciągu jednego wieczoru można się załapać do kilku  
składów i grać zupełnie inne rzeczy, do których trzeba się zupełnie inaczej  
przygotowywać. Dlatego ważna jest koncentracja i uniwersalność. To jest coś,  
czego w tej edycji zdecydowanie doświadczyłem.

O tremie. Tu mam ją zawsze, bo pod sceną stoją sami muzycy, w tym kadra złożona 
z samych zawodowców z najwyższej półki. Poza tym Muzyczna Owczarnia jest miejscem 
o bardzo specyficznej i niepowtarzalnej atmosferze, którą każdy momentalnie zauważa. 
Ludzie przyjeżdżający tu pierwszy raz potrafią od razu poczuć ten rodzinny klimat, który 
zdecydowanie pomaga w muzykowaniu. Z roku na rok mam coraz swobodniejsze  
podejście do tremy, ale tu zawsze „z tyłu głowy” martwię się, jak dobrze zagram – także 
z miłości i szacunku do tego miejsca! Wystarczy spojrzeć na ścianę, kto tu występował, 
by nabrać pokory. To także sprawia, że człowiek chce dać z siebie wszystko. 

Magdalena Wydriński 
Klasa wokalu, przyjeżdża od 2011 roku

O swojej roli. „Organizatorka” to stanowczo za du-
że słowo, aczkolwiek tak, staram się pomagać, jak tylko 
mogę w tym miejscu, współpracować z organizatorami  
i robić wszystko dla tych warsztatów.

O trafieniu do Jaworek. Obracałam się w muzycz-
nych kręgach i chciałam działać muzycznie, więc w 2011 
roku moja mama znalazła warsztaty. Gdy padło na Mu-
zyczną Owczarnię, okazało się, że jest ostatnie miejsce 
na letnią edycję. Nic nie mówiąc, zrobiła mi prezent wraz  
z tatą. Przyjechałam po raz pierwszy i byłam przerażo-
na. Nikogo nie znałam, nie wiedziałam, dokąd jadę, ale 
już pierwszego dnia zakochałam się w tym miejscu, at-
mosferze i już tak zostało.

O zyskach z tej edycji. Każda edycja warsztatów jest 
wyjątkowa i pozwala odkryć siebie w jakimś innym kon-
tekście, wyrazie artystycznym, poszukiwać i robić bardzo 
wiele różnych rzeczy. Akurat mnie osobiście zaskoczyło, 
że śpiewam reggae. Do tego pory siedziałam stricte  
w czarnej muzyce i klimatach groove’owych. Pierwszy 
raz zdarzyło mi się pracować nad innym niż do tej pory 
gatunkiem muzycznym i chyba zaczyna mi się podobać.

O tremie. Nie czuję jej. Przyznam, że żyję w więk-
szym stresie, gdy rozpoczyna się koncert. Wiem, jaka 
jest kolejność, kto po kim występuje, i trzymam kciuki 
za każdego uczestnika. Chcę, by wszystko wyszło, za-
działało, jak powinno (z punktu widzenia pracy organi-
zatorskiej)… Jeśli mi coś nie wyjdzie, idzie na moje konto. 
A co do swojego występu, zawsze mówię, że czego nie 
dośpiewam, to dowyglądam. (śmiech) 
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OOczywiście panuje też całkiem inna 
opinia (kwestia wielu opinii na ten 
sam temat ma jednak zasięg między-
narodowy), która forsuje tezę, że ta-
lent, owszem, przydaje się, ale jedynie 
trening czyni mistrza. Powiedzenie 
„5% inspiration, 95% perspiration”, co 
łatwo przetłumaczyć przetłumaczyć 
nawet bez znajomości angielskiego 
(wystarczy skojarzyć określenie anti
-perspirant), ma za zadanie udowod-
nić, że tylko praca daje sukces.

Mamy więc dwie opinie, ale obie 
są jedynie opiniami, a warto by to 
udowodnić (bądź, dajmy na to, oba-
lić). Na szczęście jak zwykle przy-
chodzą nam z pomocą amerykańscy 
uczeni, którzy tym razem wzięli na 
warsztat powyższe kwestie. Okazuje 
się bowiem, iż twórczość artystycz-
na, a w tym przypadku muzyczna, 
jest przedmiotem poważnych dzia-
łań naukowych. W laboratoriach 
niektórych szanowanych amerykań-
skich uniwersytetów bada się wpływ  

nie na żartyByć jak Mozart
Od wieków toczy się dyskusja na temat nieuchwytnej  
ludzkiej cechy zwanej talentem. Panuje opinia, że aby  
stać się wybitnym artystą, trzeba się urodzić z gamą  
specyficznych uzdolnień, a potem je polerować. Ostatnie 
badania naukowe zdają się jednak temu przeczyć
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„Ale zaraz!” – ktoś powie. „Prze-
cież istnieją wyjątki!” Na przykład taki 
Mozart komponował symfonie już 
w wieku 5 lat, a potem było już tylko 
lepiej. A więc nieprawda! Jednak nasi 
niezawodni naukowcy i na to mają 
odpowiedź.

Po pierwsze trzymajmy się fak-
tów. W wieku pięciu lat Mozart skom-
ponował swój pierwszy utwór, a był 
to Menuet i Trio, a pierwsza symfonia 
pojawiła się w jego dorobku w roku 
1765, czyli w wieku 9 lat. Naukowcy 
sprawdzili też stopień „wybitności” 
tego dzieła poprzez analizę często-
tliwości jego wykonań. Okazuje się, 
że w zasadzie ich nie ma, co dowodzi, 
że dyrygenci nie uważają utworu za 
warty uwagi. 

Idźmy dalej. Ojciec Wolfganga 
Amadeusza, Leopold, znany w Euro-
pie nauczyciel, już od najmłodszych 
lat mordował syna lekcjami oraz nie-
kończącymi się podróżami, podczas 
których młody Mozart doskonalił 
wiedzę i umiejętności. Jego 10 tysięcy 
godzin nadeszło więc stosunkowo 
szybko, bo już mniej więcej w wieku 
10 lat! A potem było już tylko „lepiej”, 
ponieważ Mozart w zasadzie żył  
i oddychał muzyką, a gdy umierał  
w wieku 36 lat, był jednym z najbar-
dziej doświadczonych muzycznie lu-
dzi w historii.

Oczywiście geny pomogły, ale 
gdyby nie nauka i trening, to nie słu-
chalibyśmy dzisiaj „Wesela Figara” 
czy „Requiem”. Mozart był bardzo 
pracowity, choć kultowy film „Ama-
deusz” Miloša Formana sugerowałby 
coś odmiennego (w rzeczywistości 
ma bardzo mało wspólnego z fakta-
mi historycznymi, łącznie z koronko-
wym spiskiem niejakiego Salieriego).

Co to oznacza dla nas, raczej nie 
trzeba tłumaczyć. Co prawda świat 
ma już swojego Mozarta (oraz Bacha, 
Gershwina czy Jaggera), lecz póki nie 
nadszedł jego koniec, warto powal-
czyć o siebie. Co prawda 10 tysięcy 
godzin brzmi groźnie, ale – jak właśnie 
udowodniliśmy – nie trzeba poświę-
cać 25 godzin na dobę, aby osiągnąć 
biegłość czy wręcz mistrzostwo w wy-
branej dziedzinie. Więc jeśli marzysz 
o karierze kompozytora, muzyka czy 
realizatora dźwięku, to po prostu weź 
się do roboty.

Piotr Dygasiewicz

muzyki na poszczególne obszary 
mózgu i stara się zrozumieć, dla-
czego muzyka działa na nasz umysł  
i organizm, a także czy zdolności 
muzyczne są wrodzone, czy nabyte.

Nie wdając się w szczegóły, wy-
niki badań mówią, że tak zwane 
zdolności artystyczne to w dużym 
stopniu mit i że w ogromnym stop-
niu zależą one od ilości włożonej 
pracy. Innymi słowy niemal każdy 
może zostać wirtuozem w muzycz-
nym fachu, jeśli poświęci czas na 
poznawanie i doskonalenie wiedzy 
i technik potrzebnych do uzyskania 
odpowiedniego wyniku – kompozy-
cji czy wykonania. Podano nawet 
dokładny czas potrzebny na osią-
gnięcie tej biegłości. To 10 tysięcy 
godzin. Więc jeśli ćwiczylibyśmy  
3 godziny dziennie, 5 dni w tygo-
dniu, to nasz geniusz ujawni się po 
około 666 tygodniach, czyli nieca-
łych trzynastu latach. To w sumie 
nie tak długo!






