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Powoli zaczynają się długie jesienne wieczory, a wraz 
z nimi wysyp filmów i gier. Oczywiście oglądanie czy 

granie może nas ubogacić, ale z pewnością nie da takiej 
satysfakcji i doświadczenia, jak samodzielne opatrze-
nie filmu muzyką i dźwiękiem. Nawet jeśli będziemy 
się musieli pogodzić z myślą, że warstwa dźwiękowa 
jest podporządkowana sukcesowi dzieła jako całości. 
Zapytaliśmy fachowców, na czym to polega. Tomasz 
Dukszta, właściciel dwóch firm postprodukcyjnych, 
opowiada o najważniejszej rzeczy w filmach i brzmie-
niowych imponderabiliach, których przeciętny kinoman 
nie ma szans usłyszeć (str. 12). Ksenia Bylicka, specja-
listka ds. rekonstrukcji, wskazuje, jak łatwo można się 
stać „twórcą” uznanego dzieła podczas przenoszenia go  
z taśmy do wersji cyfrowej (str. 16), a Jan Chojnacki i Ma-
ciej Krakówka, twórcy efektów synchronicznych, poka-
zują jak patrzyć na przedmioty przez pryzmat wydawa-
nych przez nie dźwięków (str. 18). Na deser Marcin Przy-
byłowicz, dyrektor muzyczny CD Projekt RED, wyjawia, że 
udźwiękawianie gier wymaga nie tylko umiejętności kom-
ponowania, ale też zdolności konstrukcyjnych (str. 22). 
Uzupełnienie tematu stanowi przegląd mikrofonów DPA 
i RØDE do udźwiękawiania planu przez profesjonalistów, 
ale też przez nas podczas kręcenia swoich mniej lub bar-
dziej fabularnych produkcji (str. 28). Jest też kilka rad, jak 
podłożyć ścieżki pod obraz w Studio One 3 (str. 42) i zbliżyć 
się do źródła dźwięku podczas nagrywania (str. 52).

Drogi Czytelniku!
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Oczywiście są tacy, którzy czują się obrażeni na samą 
myśl, że mogliby swą twórczość podporządkować obra-
zowi. Unikają go tak dalece, że używają monitorów tylko 
do odsłuchu. Dla nich mamy kolejny odcinek o efektach, 
w którym omawiamy historię powstania pogłosu i jego 
rodzaje (str. 32). Przedstawiamy wirtualny mikser So-
ftube Console 1 z prawdziwymi gałkami (str. 36) oraz 
analogowy mikser PreSonus StudioLive AR USB Hybrid 
z cyfrowymi narzędziami (str. 38). Dla początkujących gi-
tarzystów mamy nieco rad o doborze strun do gitar kla-
sycznych i akustycznych (str. 46), a pozostałych powin-
na zainteresować nowa wersja elektronicznej perkusji 
Nord Drum 3 (str. 50). Na koniec odwiedzamy warsztaty  
w Muzycznej Owczarni (str. 56) i pytamy prowadzą-
cych je znakomitych artystów – Tomasza Łosowskiego  
(str. 58), Bartka Papierza (str. 59), Paulinę Przybysz (str. 60)  
i Piotra Żaczka (str. 61) – co jest dla nich ważne w muzyce 
i na jakie błędy najczęściej zwracają uwagę.

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 listopada.

Kreska z k     uczem
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nagraj muzę
 28  Dźwięk na planie 

uderz w klawisz
 50  Nord Drum 3: Pady na życzenie
Nowa wersja elektronicznej perkusji 
ujmuje brzmieniem i prostotą obsługi.

z poradnika  
wujka Piotrka
 52  Zbliżyć się do źródła 
Tym razem o nagrywaniu dźwięku 
do wideo.

utwór w plenerze
 54  XI CEMF: Gwiazdy nad jeziorem
Podczas kolejnej edycji Cekcyn Electronic 
Music Festival było ciekawie, różnorod-
nie, a nawet pogodnie. Nic dziwnego, że 
dopisały gwiazdy.

gościnne występy
 56  Jaworki: Wszystko gra
Czołowi muzycy scen polskich 
prowadzący zajęcia i piękne okoliczności 
przyrody Pienin stanowią o wyjątkowości 
warsztatów organizowanych 
w Muzycznej Owczarni od trzynastu lat. 
Swoją wizję prowadzenia zajęć przedsta-
wiają Tomasz Łosowski, Bartek Papierz, 
Paulina Przybysz i Piotr Żaczek.

nie na żarty
 62  Kłamca prawdę Ci powie
O nieufności do własnych monitorów 
i sposobach na jej przezwyciężenie

KONKURSY
 Zremiksuj utwór The Dumplings 
i wygraj atrakcyjną nagrodę 
(np. klawiaturę M-Audio Keystation 
49 II). Szczegóły na str. 7.
 Każdy czytelnik „AudioPlaya” 
zarejestrowany w przeglądarce może 
zgarnąć jeden z dwóch interfejsów 
M-Audio: M-Track 2x2 i M-Track 2x2M. 
Szczegóły na str. 47.

co jest grane

co słychać
Nowości sprzętowe i nie tylko
 6  M-Audio CTRL49, Laney 
  AH4x4, RØDE HS2 
 7  PreSonus ISPD-4,  MXL DX-2, 
  PreSonus RML16/32 AI
 8  RØDE Stereo VideoMic Pro 
  Rycote, MXL 990 i 603s, 
  Moog Minimoog 
  Model D
 9  Zaczyna się od historii 
Cyprian Wieczorkiewicz, lider zespołu 
Lud Hauza, mówi o tworzeniu 
muzycznych kolaży i występie 
na V Kalisz Ambient Festiwalu 

mocny akord
 10  Promocje
Sporo obniżek na monitory 
i interfejsy oraz okazje, by zyskać 
do sprzętu pokrowce i akcesoria. 

rwący temat

 31  RME Babyface Pro: 
  Nagrywaj także na iPada! 
Okazuje się, że ten interfejs znakomicie 
nadaje się także do stworzenia 
profesjonalnego systemu rejestracji 
dźwięku podczas podróży.
 32  Po pogłosie go poznacie
Przedstawiamy rodzaje i zastosowania 
reverbu, czyli efektu, bez którego nie 
obędzie się żaden miks.
 36  Softube Console 1: Prawdziwe 
  gałki wirtualnego miksera
Połączenie sprzętu z oprogramowa-
niem znakomite dla wszystkich, którzy 
lubią naprawdę kręcić.
 38  PreSonus StudioLive AR USB  
  Hybrid: Gdzie tradycja 
  spotyka nowoczesność 
Wyjaśnienie, jak działa nowoczesny 
mikser, na przykładzie najnowszej 
linii urządzeń PreSonusa.

 42  PreSonus Studio One 3:  
  Lekcja 6. Obsługa wideo 
Prosty sposób na dodanie ścieżki 
dźwiękowej do filmu. 

nadaj ton
 44  Apollo Twin kontra 
  Tone Hammer  
Spór klawiszowca z basistą o to, co 
jest lepsze na scenie i poza nią. Przy-
znajemy, że nieco akademicki, ale nie 
powstydziłby się go żaden akademik.

szarpnij strunę
 46  Wybór strun: Podejście 
klasyczne lub akustyczne

Pokazujemy 
możliwości 
muzyków 
grających 
na gitarach 
akustycznych 

i klasycznych, korzystając 
z szerokiej oferty Rotosounda.
 48  Trevor Wilkinson: 
  Od auta do vibrata 
Wzloty i upadki genialnego 
konstruktora, którego osprzęt 
można znaleźć w gitarach Vintage.

 12  Najważniejsze są emocje
Tomasz Dukszta, właściciel dwóch 
studiów postprodukcyjnych, mówi, 
że emocje w filmie są ważniejsze 
od jakości dźwięku i zdradza zbójeckie 
prawo muzyki.
 16  Dobrze wiedzieć, kiedy przestać
Ksenia Bylicka, specjalistka ds. 
rekonstrukcji, kreśli cienką granicę 
między odświeżaniem dzieła a jego 
stworzeniem na nowo podczas 
przepisywania kopii z taśmy 
na format cyfrowy.
 18  Czasem śmierdzi weryzmem
O oddzielaniu dźwięków od przedmiotów 
i przydatności rzeczy, zdawałoby się, 
nieprzydatnych mówią Jan Chojnacki, 
mikser efektów synchronicznych, i Maciej 
Krakówka, imitator dźwięków.
 22  Rzeczywiste złudzenie realizmu
Marcin Przybyłowicz, dyrektor 
muzyczny CD Projekt RED i kompozytor, 
opowiada o procesie tworzenia muzyki 
i dźwięków do wirtualnych światów na 
przykładzie „Wiedźmina 3” oraz 
o cieniach najlepszej pracy pod słońcem.

O mikrofonie w chipsach, czyli jakimi 
urządzeniami na planie posługują się 
profesjonaliści, a z czego 
sami możemy 
skorzystać podczas 
kręcenia własnych 
filmów.
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co słychać

M-Audio CTRL49

Wtyczki pod ręką 
W końcu klawiatura sterująca dla producentów, którzy chcą mieć ska-

talogowaną kolekcję wtyczek VST i pełną kontrolę nad mapowaniem  
i ustawianiem parametrów zarówno wtyczek, jak i DAW-u. Rozwiązanie skła-
da się z półważo nej 49-klawiszowej klawiatury z aftertouchem, kolorowego 
wyświetlacza wysokiej rozdzielczości o przekątnej 4,3” i ściśle zintegrowanego 
oprogramowania VIP 2.1 do zarządzania instrumentami wirtualnymi i efekta-
mi. Przeglądarka przedstawia każdy preset dla każdej zainstalowanej wtyczki  
i pozwala na szybkie filtrowanie, wybieranie i przeglądanie presetów według 
ich specyficznych atrybutów. Można nakładać na siebie pojedyncze presety 
(do 8 różnych wtyczek VST) w celu tworzenia nowych brzmień. Można tak-
że tworzyć setlisty, które zapewniają dostęp na żądanie do instrumentów  
w trakcie występów na scenie lub podczas pracy w studiu. Jeśli do tego do-
damy wysoką jakość dodanych instrumentów, otrzymamy bardzo ciekawy 
kontroler MIDI. W pakiecie z klawiaturą znajduje się bogaty zestaw opro-
gramowania: Ableton Live Lite, AIR Creative FX Collection, AIR Vacuum Pro, 
AIR Loom, AIR Hybrid 3, AIR Xpand!2, AIR Velvet, AIR Transfuser i SONiVOX 
Eighty Eight Ensemble. W zasadzie nic, tylko siąść i tworzyć!

Laney AH4x4

Kolumna 24 h 
L ekki, uniwersalny i do tego przenośny (6,5 kg)  

system PA przeznaczony do nagłaśniania imprez,  
w których bierze udział do 80 osób. Można stosować 
go w dowolnym miejscu dzięki elastyczności zasilania. 
Oprócz sieciowego korzysta z 3 litowych baterii ION lub 
8 AA, które pozwalają na pracę do 24 godzin. Obudowa 
kryje 4 woofery i tweeter. Instrumenty i mikrofony  
podłącza się za pomocą złączy jack, mini-jack i XLR.  
Ponieważ Laney AH4x4 obsługuje Bluetooth, możliwe 
jest także podpięcie do kolumny komórki lub innych  
urządzeń obsługujących  
ten standard.

Od 1 września w wybranych sklepach muzycznych ruszają centra odsłuchowe  
Adam Audio (Adam Audio Authorized Listening Center). Są to wydzielone  

pomieszczenia zaadaptowane akustycznie, w których w wygodnych warunkach 
można posłuchać od kilku do kilkunastu par monitorów. Przełączanie sygnału 
między urządzeniami jest szybkie i wygodne, ponieważ odbywa się za pomocą  

specjalnego przełącznika, co którego podłącza się 8 par monitorów. Dzięki temu  
i identycznym warunkom odsłuchu łatwiej będzie dobrać  

odpowiadające nam urządzenia.

6

Adam Audio Łatwiejszy wybór
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Centrum odsłuchowe Adam Audio w Music Center w Łodzi.

Centra odsłuchowe Adam Audio

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

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

RØDE HS2

Odporny na głowę  
Nowa wersja nierzucającego się w oczy mikrofonu nagłownego RØDE jest 

połączeniem dyskrecji, elastyczności i odporności.  Kapsuła  
o charakterystyce dookolnej jest umocowana do drutu wykonanego ze stali  
nierdzewnej. Wychodzi on z elastycznych uchwytów na uszy wykonanych  
z hipoalergicznego silikonu. Mocowanie ma wersję małą i dużą, by bez  
problemu dopasować je do głowy. W zestawie znajduje się wzmacniany  
kevlarem kabel, miniaturowa osłona  
przeciwwietrzna oraz pop filtr.  
Mikrofon jest sprzedawany w wersji  
czarnej lub cielistej (różowej).
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Montowane w racku cyfrowe miksery PreSonus StudioLive RML AI to 
uniwersalne i wszechstronne urządzenia, które świetnie sprawdzą się na 

żywo i w studiu nagrań, w kościołach, szkołach, studiach nadawczych, salach 
koncertowych, a także w trasie jako część zestawu nagłośnieniowego.  
Wystarczy spojrzeć na  ich front, by zobaczyć zestaw blokowanych 16  
(32 dla modelu RML32) wejść XLR, z których 8 to kombinowane wejścia  
mikrofonowo-liniowe (XLR/TRS). Do tego dochodzi 8 (16) wyjść Mix XLR oraz 
inne niezbędne łącza. Wyjścia Mix na panelu przednim są powielane  
na dostępnym z tyłu złączu DB-25, Mix Out 1–8 (Mix Out 1–8 i 9–16).  
Miksery StudioLive RML AI są doskonale zintegrowane z najnowszym  
oprogramowaniem, mają pokładowy interfejs do nagrywania  
wielościeżkowego, zaawansowane funkcje sieciowe AVB lub Dante i wiele 
opcji sterowania. Co istotne, są łatwe w obsłudze, więc możemy skupić się  
na miksowaniu.

Nagroda za miks
Rusza konkurs dla użytkowników strony 2Track 
na przygotowanie remiksu utworu The Dumplings 
z ostatniej płyty „Sea You Later”. 
Do wygrania są m.in. nagroda finansowa 
i klawiatura sterująca M-Audio Keystation 49 II. 
Prace należy przesyłać do końca września. 
Szczegóły konkursu znajdują się 
na stronie 2Track.pro

MXL DX-2  Płynna zmiana charakterystyki
Nowy mikrofon dynamiczny MXL DX-2 zaskakuje 

konstrukcją. Wyposażony w dwie kapsuły w cha-
rakterystycznej płaskiej obudowie idealnie sprawdza 
się podczas rejestracji brzmienia pieca gitarowego czy 
zestawu głośnikowego. Z kapsuł o różnej charaktery-
styce, kardioidalnej bądź superkardioidalnej, możemy 
korzystać jednocześnie. Potencjometr Crossfade umoż-
liwia płynną regulację proporcji sygnału zbieranego  

przez każdą z nich. Pasmo prze-
noszenia mikrofonu 50 Hz –  
14 kHz, czułość -52 dB / -54 dB (re 
1 V/Pa), jak również odporność na 
wysokie ciśnienie akustyczne (SPL) 
sprawiają, że mikrofon sprawdza się 
w pracy z wieloma źródłami dźwię-
ku, także z perkusją i saksofonem. 
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PreSonus RML16/32 Active Integration

Konkretny zestaw wejść i wyjść  

PreSonus ISPD-4

Popraw sobie  
brzmienie  
Zainwestowałeś w parę wysokiej klasy monitorów studyjnych i nie możesz 

się już doczekać, aby usłyszeć jak naprawdę brzmi Twoja muzyka.  
Ustawiasz więc głośniki na biurku, na wierzchu miksera lub na statywach  
głośnikowych i... o matko! Wibracje i rezonująca energia przechodzą  
na podłoże, jakby monitory i podstawa nagle stworzyły akustyczną parę.  
W rezultacie dźwięk jest nierealistyczny i wszystko brzmi mało klarownie.  
Na szczęście możesz łatwo rozwiązać ten problem, sięgając po zestaw  
podkładek izolujących PreSonus ISPD-4. Te niedrogie podstawki piankowe  
izolują głośniki od podłoża, redukując drgania, poprawiając czytelność 
brzmienia i definicję w średnim paśmie. Sprzedawane w parach podstawki 
izolujące PreSonus ISPD-4S można podzielić na pół i dzięki temu wykorzystywać 
na wiele sposobów. Pasują do większości monitorów studyjnych bliskiego 
pola. Do mniejszych, stawianych pionowo monitorów można użyć połówek 
izolatora. Gdy korzysta się z większych, układanych poziomo monitorów  
studyjnych, połówki podkładek należy położyć po obu stronach głośnika.

Konkurs
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MXL 990 i 603s 

W wydaniu Blizzard  
Mikrofony MXL doczekały się wyjątkowego liftingu.  

Wielkomembranowy mikrofon MXL 990 oraz mikrofon typu  
„paluszek” 603s oferowane są teraz w limitowanej, śnieżnobiałej  
obudowie. Dodatkowo w MXL 990 Blizzard za grillem umieszczono  
niebieską diodę LED dającą niesamowity efekt podczas  
wieczornych nagrań. 

990 Blizzard
Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 20 kHz 
Charakterystyka: kardioidalna
Impedancja: 200 Ω
Czułość: 15 mV/Pa
Obudowa: śnieżnobiała z chromowanymi elementami
Waga: 600 g

603s Blizzard
Pasmo przenoszenia: 30 Hz – 20 kHz
Charakterystyka: kardioidalna
Impedancja: 200 Ω
Czułość: 10 mV/Pa
Obudowa: śnieżnobiała
Waga: 103 g

Wraca lira korbowa wśród syntezatorów, która odcisnęła piętno na 
brzmieniu albumów „Autobahn” Kraftwerku, „Catch the Fire” Boba 

Marleya czy „Thriller” Michaela Jacksona. Miłośnicy vintage’owego brzmienia  
powinni być zadowoleni z oryginalnych płytek drukowanych z odtworzonymi 
tranzystorami własnej produkcji i rezystorami spełniającymi normy  
wojskowe. Obudowa będzie połączeniem aluminium i drewna  

z Appalachów. Jednocześnie odtwórcy modelu zauważyli, że świat 
poszedł już nieco naprzód, dlatego współczesny Model D zyskał parę 
ulepszeń w stosunku do oryginału. Wyposażono go w świetną  
klawiaturę Fatar z dynamiką i aftertouchem. Ma także analogowe  
LFO z kształtem fali trójkątnym i kwadratowym. Nowością są  
wyjścia napięciowe do wysokości dźwięku (Pitch), wyzwalania  

(Gate), dynamiki (Velocity) i aftertoucha oraz podstawowa  
integracja z MIDI. Zmieniono też przesterowanie  

miksera, dzięki czemu instrument wydaje  
grubsze i bardziej przesterowane dźwięki  
niż oryginał. Za sprawą tych wszystkich  
zmian obecny Model D ma większe możliwości 
brzmieniowe i lepiej odnajduje się  

we współczesnym świecie od tego sprzed lat.

Moog Minimoog Model D

Powrót  
po 30 latach

RØDE Stereo VideoMic Pro Rycote

Kulka bez 
wstrząsów  
Jeśli do tej pory trzęsły nam się ręce z przejęcia podczas 

nagrywania wideo i nie mieliśmy szans na opatrzenie 
go dobrym dźwiękiem, właśnie się to zmieniło dzięki 
Stereo VideoMic Pro Rycote. Uchwyt przeciwwstrząso-
wy stał się integralną częścią tego mikrofonu. Stereo 
VideoMic Pro Rycote znakomicie nadaje się do rejestracji 
muzyki i klimatycznego tła bardzo istotnego w oddaniu 
pełnej sceny audio w budynkach. Jakość broadcasto-
wą zapewniają nie tylko nowe sparowane półcalowe 
kapsuły o konfiguracji XY, ale też poprawiona osłona 
przeciwwietrzna, trzy poziomy czułości (-10, 0 i +20 dB)  
i dwustopniowy filtr górnoprzepustowy (bez filtra, 75 Hz). 
Mikrofon zasila bateria alkaliczna 9 V, która wystarcza na  
100 godzin pracy.
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V Kalisz Ambient Festiwal

Zaczyna się  
od historii  
O wpływach regionalnych,  
samplerze barokowym i specjałach 
przygotowywanych na Kalisz  
Ambient Festiwal rozmawiamy  
z Cyprianem Wieczorkowskim,  
liderem zespołu Lud Hauza

W waszych utworach pod płaszczykiem ambientu kryje 
się wiele gatunków muzycznych: elektronika, muzyka 
sakralna, dawna, ale też death metal. To wszystko jest 
podlane improwizacją. Jak tworzycie kompozycje, które 
można nazwać kolażami muzycznymi?
Bardzo prosto. Żeby napisać dowolny utwór, kompozy-
cję lub zdarzenie dźwiękowe, bo to przecież nie musi być 
utwór, najpierw musi być temat, przy którym chcemy 
pracować. Historyczny, geograficzny, dotyczący muzy-
ki teatralnej, performance’u… Potem określamy, jakie 
chcielibyśmy uzyskać brzmienia, jaki utwór powinien mieć 
charakter. Czy elektryczno-akustycznej improwizacji, czy 
bardziej słuchowiska, czy zwartego utworu, który można 
ewentualnie zaprezentować w radiu? Wtedy przechodzi-
my do struktury. Jest jeszcze taki moment – zależnie od 
składu, z którym pracujemy – kiedy improwizujemy na 
dany temat. Z tych improwizacji wydobywamy najcie-
kawsze pomysły, motywy. I są one tak samo ważne tak 
muzycznie, jak i brzmieniowo. 

Co to znaczy?
Może coś być inaczej zagrane, ale brzmieniowo było su-
per i odpowiada akurat danemu momentowi, a może być 
tak, że nie zagrało idealnie, ale jest kilka nut, które trzeba 
wykorzystać, tylko nadać im inny charakter. Porządkuje-
my to, bo nagrywamy w wersji audio i MIDI, i wybieramy 
elementy potrzebne w danym momencie.

Muzyka programowa?
W moim odczuciu to określenie jest zarezerwowane dla 
kompozytorów współczesnych i związanych z kręgiem 
akademickim, choć nie odżegnujemy się od tego, bo część 
osób z grupy zawodowo pracuje i także uczy muzyki. Jed-
nak najpierw jest idea, historia, zdarzenie. Dopiero potem 
do tego są dobierane środki.

Korzystacie z ciekawego instrumentarium. Skąd to bo-
gactwo, wyrażające się choćby diabelskimi skrzypcami?
Artyści tworzący zespół wywodzą się z Żuław, Kaszub czy 
Podkarpacia, dlatego w naszych kompozycjach daje się od-
czuć silne regionalizmy. A instrumenty – od akordeonów 
przez pianina, zestawy perkusyjne po zestawy fujarek – 

są przez członków zespołu używane na co dzień. Mają je 
w domach, tworzą muzykę regionalną, grają na weselach. 
Mamy ambicję, by muzykę ambient tworzyć na różnych 
instrumentach, często w oparciu o regionalne instrumenty 
akustyczne. Nawet jak je samplujemy, pozwalamy, by zo-
stawały naturalne brudy, wybrzmienia. Inspiracją dla aku-
stycznego podejścia do utworów ambient był utwór Arvo 
Pärta „Miserere”, moim zdaniem jeden z najlepszych utwo-
rów minimalistycznych, jakie w życiu słyszałem.

A co to jest sampler barokowy, na którym też gracie?
To Yamaha SU10, sampler towarzyszący mi od ponad 
15 lat. Należy do pierwszych tego typu urządzeń, a mia-
ły one wtedy bardzo mało pamięci. Dlatego w pewnym 
momencie samplowaliśmy tam tylko brudne próbki in-
strumentów barokowych. Ponieważ jestem projektan-
tem wzornictwa i komunikacji wizualnej, obudowałem go  
w barokową formę. Instrument będzie można zobaczyć 
na Kalisz Ambient Festiwalu.

Macie tyle muzycznych twarzy. Którą z nich zobaczymy 
w Kaliszu?
To na pewno będzie muzyka skupienia i związana z ob-
razem, bo obraz jest dla nas bardzo ważny. Utwory zo-
staną nieco odarte z naszego szaleństwa i umieszczone 
w ambientowych ramach, ale tak, by nie straciły swojego 
charakteru. Może zostaną nieco inaczej zagrane, ale będą 
stanowić zwarte kompozycje. Będziemy grać w trzyosobo-
wym składzie z Agatą Jasińską i Dawidem Gorgolewskim 
więc zależy nam, by wyjechać z Kalisza z nagraniem live 
tego materiału. Dlatego sięgniemy do kompozycji całego 
przekroju naszej działalności od solowych projektów pry-
watnych po bardziej rozbudowane. Chcemy, by właśnie te 
specjalne aranżacje przygotowane na Kalisz Ambient Fe-
stiwal zostały zarejestrowane.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

V Kalisz Ambient 
Festiwal odbędzie 
się w dniach 
28-29 października 
w Centrum Kultury 
i Sztuki. Oprócz 
Ludu Hauza 
wystąpią: 
Accomplice Affair, 
Aghiatrias, 
Agressiva 69, 
Alio Die, Jakub S., 
Limited Liability 
Sounds, 
Rigor Mortiss, 
Sebastian Madejski, 
Sexy Suicide, 
TRPST, 
Vladimir Hirsch solo 
i z projektem 
Aghiatrias.

Lud Hauza. Od lewej: Dawid Gorgolewski, Cyprian Wieczorkowski, Agata Jasińska

Więcej o zespole Lud Hauza na www.ludhauza.com 
i ludhauza.bandcamp.com. 
Więcej informacji o V Kalisz Ambient Festiwalu 
na www.kaliszambient.pl oraz profilu 
www.facebook.com/KaliszAmbientFestiwal/.
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Adam w zestawach 
Szukasz monitorów? Adam proponuje korzystne ceny 
zestawów z piękną górą, głębokim dołem, solidnym 
środkiem i równie solidną zniżką! Pierwszy zestaw 
składa się z dwóch monitorów F7 i subwoofera Sub7. 
Monitory wyposażone są w wysoko wydajne woofery, 
innowacyjny przetwornik wstęgowy X-ART oraz
optymalnie dobrane tweetery. Z kolei Sub7 odtwarza 
dolne pasmo aż do 32 Hz. Sugerowana cena detaliczna 
zestawu w promocji wynosi 3650 zł (wcześniej 4680 zł). 
Drugim zestawem jest A5X wraz z subwooferem Sub7. 
Kosztuje 4380 zł (wcześniej 5480 zł). 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Para od Adama
Adam ma niespodziankę dla koneserów dobrego 
brzmienia: dwudrożne monitory bliskiego pola 
A7X Special Edition o mocy 150 W z 7-calowym 
wooferem i tweeterem X-ART wykończone czereśniowym 
drewnem. Ostatnie pary tej limitowanej serii 
są w cenie 5100 zł (wcześniej 6180 zł). 

2box taniej
Znakomite triggery 

TrigIt Trigger kosztują 
teraz jedynie 850 zł 

zamiast 1150 zł. 
Promocja obowiązuje 

do wyczerpania zapasów.

PreSonus: Nadal sporo taniej
Mimo spadku temperatur jesienią nadal można korzystać z części gorących 
promocji PreSonusa. Interfejs AudioBox 22 VSL kosztuje teraz 840 zł 
(wcześniej 990 zł), 44 VSL 1190 zł (1490 zł), 1818 VSL 1850 zł (2490 zł), 
AudioBox iOne 465 zł (555 zł), iTwo 625 zł (770 zł), iTwo Studio 1070 zł 
(1299 zł), a mikser StudioLive CS18AI – 7890 zł (wcześniej 9290 zł). 
By nie wyszło, że premiowany jest tylko sprzęt: oprogramowanie 
kosztuje teraz 25% mniej. Na przykład za Studio One 3 w wersji 
Professional zapłacimy 1199 zł (wcześniej 1599 zł), za wersję 
Artist 299 zł (wcześniej 399 zł), a ugrade z wersji Artist do Professional 
kosztuje 899 zł (wcześniej 1199 zł). Promocja nie obejmuje 
pakietów edukacyjnych.
Promocje na AudioBoxy obowiązują do 30.09, pozostałe do 31.10 lub do wyczerpania zapasów.
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Adam w zestawach 
Szukasz monitorów? Adam proponuje korzystne ceny 
zestawów z piękną górą, głębokim dołem, solidnym 
środkiem i równie solidną zniżką! Pierwszy zestaw 
składa się z dwóch monitorów F7 i subwoofera Sub7. 
Monitory wyposażone są w wysoko wydajne woofery, 
innowacyjny przetwornik wstęgowy X-ART oraz
optymalnie dobrane tweetery. Z kolei Sub7 odtwarza 
dolne pasmo aż do 32 Hz. Sugerowana cena detaliczna 
zestawu w promocji wynosi 3650 zł (wcześniej 4680 zł). 
Drugim zestawem jest A5X wraz z subwooferem Sub7. 
Kosztuje 4380 zł (wcześniej 5480 zł). 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Para od Adama
Adam ma niespodziankę dla koneserów dobrego 
brzmienia: dwudrożne monitory bliskiego pola 
A7X Special Edition o mocy 150 W z 7-calowym 
wooferem i tweeterem X-ART wykończone czereśniowym 
drewnem. Ostatnie pary tej limitowanej serii 
są w cenie 5100 zł (wcześniej 6180 zł). 

2box taniej
Znakomite triggery 

TrigIt Trigger kosztują 
teraz jedynie 850 zł 

zamiast 1150 zł. 
Promocja obowiązuje 

do wyczerpania zapasów.

PreSonus: Nadal sporo taniej
Mimo spadku temperatur jesienią nadal można korzystać z części gorących 
promocji PreSonusa. Interfejs AudioBox 22 VSL kosztuje teraz 840 zł 
(wcześniej 990 zł), 44 VSL 1190 zł (1490 zł), 1818 VSL 1850 zł (2490 zł), 
AudioBox iOne 465 zł (555 zł), iTwo 625 zł (770 zł), iTwo Studio 1070 zł 
(1299 zł), a mikser StudioLive CS18AI – 7890 zł (wcześniej 9290 zł). 
By nie wyszło, że premiowany jest tylko sprzęt: oprogramowanie 
kosztuje teraz 25% mniej. Na przykład za Studio One 3 w wersji 
Professional zapłacimy 1199 zł (wcześniej 1599 zł), za wersję 
Artist 299 zł (wcześniej 399 zł), a ugrade z wersji Artist do Professional 
kosztuje 899 zł (wcześniej 1199 zł). Promocja nie obejmuje 
pakietów edukacyjnych.
Promocje na AudioBoxy obowiązują do 30.09, pozostałe do 31.10 lub do wyczerpania zapasów.
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mocny akord

PreSonus z pokrowcami
Wystarczy kupić parę kolumn ULT12 lub ULT15, by odebrać pokrowce gratis. 
Natomiast zakup pary kolumn ULT12 lub ULT15 i pary ULT18s nagradzany 

jest pokrowcami, rolkami pod kolumny i masztami. Oprócz 
tego do miksera PreSonus StudioLive 16.0.2 
dodawany jest wygodny plecak o wartości 299 zł. 
Dzięki temu mikser staje się urządzeniem 
przenośnym.
Promocja obowiązuje w dniach 01.09–31.10.2016 
lub do wyczerpania zapasów.

Akai umie dodawać!
Wszyscy, którzy zakupią Akai Advance lub kontroler 
MPC Touch, bezpłatnie otrzymają reverb Blackhole 
firmy Eventide o wartości 1000 zł. Można go ściągnąć 
po rejestracji zakupionego produktu. Efekt pozwala 
tworzyć przestrzenie, które nigdy nie istniały 
w rzeczywistości. Miękki atak i wybrzmiewające, 
harmoniczne końcówki dają szlifu gitarom i innym 
instrumentom strunowym oraz padom. Efekt może 
też dołożyć anielskie pogłosy do wokalu lub zmienić 
prostą ścieżkę perkusji w pełną sekcję rytmiczną. 
Reverb jest prosty w obsłudze. Ma ponad 50 presetów.
Promocja trwa do 30.09 lub do wyczerpania zapasów.
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Emocje  
są najważniejsze

O znaczeniu uważności,  
wyjątkowości świerszczy meksykańskich 
i zbójeckim prawie muzyki  
rozmawiamy z Tomaszem Duksztą,  
specjalistą od postprodukcji
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Co pan myśli o dość popularnym na planie zdaniu: „To się zrobi 
w postprodukcji”?
Świadczy o braku uważności, czyli o niedbałości. Dotyczy to zresztą zarówno 
dźwięku, jak i obrazu. Podam przykład. Można w filmie historycznym zdjąć 
talerze anten satelitarnych z budynków. Płacimy właścicielom około 50 zł 
od anteny i demontujemy. Po zakończeniu zdjęć do filmu montujemy je z po-
wrotem. Dzięki temu mamy dobre zdjęcia i nie trzeba wykonywać dodatkowej 
pracy nad obrazem w postprodukcji. Jeśli ktoś to zaniedba, trzeba elektronicz-
nie wymazywać wszystkie anteny. To oczywiście jest możliwe, bo technika po-
zwala obecnie na niemal nieograniczone ingerencje. A to kosztuje. Pieniądze, 
nerwy i czas. 

Z nagrywaniem dźwięku jest chyba trudniej…
Obiektyw patrzy kierunkowo, a mikrofon – nawet kierunkowy – zbiera tło  
i wszystkie niepożądane dźwięki. Założenie jest takie: na planie staramy się 
jak najlepiej rejestrować dialogi. Jeśli w tle przelatują samoloty, nie próbuje-
my ich równocześnie nagrywać. Zawsze można to zrobić później lub dodać 
z bibliotek. Natomiast jeśli po wykonaniu ujęcia powiedzielibyśmy Bradowi 
Pittowi: „Przepraszam pana, ale to «Kocham cię!» słabo się nagrało, więc pro-
szę przyjechać do studia”, moglibyśmy usłyszeć: „Oczywiście! Będę jutro. Trzy 
miliony dolarów”. Dlatego zazwyczaj kierownicy produkcji dbają o wyciszenie 
planu na przykład przez wyłączenie ruchu samochodowego w trakcie zdjęć, by 
odstęp od szumów i hałasu był jak największy. Im lepszy dostajemy materiał, 
tym lepszy jest efekt naszych prac.

Co jest najtrudniejsze w postprodukcji?
Właśnie obróbka dźwięków nagranych na planie. Z jednej strony mamy w nich 
dużą dozę przypadkowości, a z drugiej są one naturalne, odpowiadające obra-
zowi. Dlatego chcemy te dźwięki w jak największej części zachować. Możemy 
obrobić je ciemniej, jaśniej, zwiększyć lub zmniejszyć kompresję. Trzeba jednak 
pamiętać, że podczas realizacji dźwięku w filmie to, co odbiera mikrofon, nie 
zawsze jest zgodne z tym, co widzi kamera. W obrazie widać zbliżenie, ale po-
nieważ kamera stała daleko, trzeba było odejść z mikrofonem. I mamy kłopot. 
Za dużo pogłosu w stosunku do tego, co widać w ekranie. I teraz pytanie: jak 
to poprawić?

Problem?
Nie, issue to solve, czyli zadanie do wykonania w postprodukcji. Opisywa-
nie każdej sytuacji w kategoriach problemu nie tworzyłoby dobrego pola do 
współpracy. Jako realizatorzy dźwięku musimy pamiętać, że nie robimy tylko 
dźwięku do filmu, ale staramy się zrobić dobry film. Na przykład w ostatnim 
Bondzie jest wiele scen, gdzie dźwięk nie jest najlepszy, ale wyszedł uda-
ny film i nikt o tym nie pamięta. Bo o co chodzi w filmie? Żeby była dobrze 
opowiedziana historia i żeby jej nie przeszkadzać. Parę ujęć nie najlepszych 
dźwiękowo nie oznacza, że zły jest cały dźwięk czy cały film. Trzeba tylko 
mieć świadomość kompromisu.

Co jest jego granicą?
W większości przypadków decydują nasze wrażenia. Pewne słabe rzeczy daje 
się wyciągnąć tak, by brzmiały pięknie, ale mogą wtedy stracić emocje. A emo-
cje w filmie są najważniejsze. Sama jakość nie wystarcza.

Co zatem przesądza, że możecie zajmować się zachowaniem emocji 
w scenie, a nie skupiacie się na emocjach, jakie wywołuje jakość materiału 
dostarczonego z planu?
To jest kwestia przestrzegania procedur obowiązujących w każdej sytuacji. 
Trochę jak w samolocie. Nie można powiedzieć pilotowi, jak prowadzić, żeby 
dobrze lecieć. Jeśli nie ma procedury, musi zadziałać doświadczenie. Czyli coś 

gdzieś sprawdziło się i stanowi wzór postępowania. Tego 
jest tak dużo, że trudno podać przykład. Zaczyna się od 
scenariusza. Jeśli aktor będzie mówił nieprawdziwymi 
zdaniami, nie pomoże najlepsza korekcja i kompresja.  
A do dobrego udźwiękowienia potrzebne są: powtarzal-
ność aktorów, sytuacji i przede wszystkim tekstu. Powta-
rzalność tekstu jest pochodną budżetu. Często producenci 
w ramach oszczędności zatrudniają naturszczyków. 

Chyba w ten sposób wprowadzają powiew świeżości…
Jeśli naturszczycy zagrają coś fajnie, to z reguły przypad-
kowo. To może być ciekawe, wartościowe i potrzebne, ale 
nie do powtórzenia. Reżyserzy mówią, że naturszczyk 
właśnie tym różni się od zawodowego aktora: nie potra-
fi powtórzyć. Aktor pomiędzy kwestiami w dziesiątym 
dublu mrugnie okiem dokładnie tak samo. W dzisiej-
szych czasach aktorzy są jednak tak zagonieni, że nawet 
oni mają problemy z powtórzeniem tekstu na planie. Nic 
dziwnego, skoro budżety są coraz mniejsze. Aktor rano 
ma reklamę, po południu serial, wieczorem spektakl i… 
jest zmęczony. 

Ta presja czasu zapewne przenosi się na postprodukcję. 
Ile trwa wasza część pracy nad filmem?
Mamy do trzech miesięcy na około dwugodzinny film. 
Przynajmniej teoretycznie. Produkcja filmu jest wielką 
machiną i trzeba umieć zawierać kompromisy. Oczywiście 
niektóre rzeczy nie powinny im podlegać, ale tak nie moż-
na. Budżet filmu nie jest z gumy. Zawsze jest określony. 
Podobnie jak termin premiery, na który trzeba zdążyć.  
W dodatku przeznaczony nam czas potrafi się bardzo 
skrócić, bo w trakcie postprodukcji ktoś na przykład 
stwierdzi, że trzeba przemontować film. Dostajemy jego 
nową wersję i wtedy zostają 3 tygodnie.

Często się tak zdarza?
Zbyt często. Przy czym nie jest to tylko problem polskich 
filmów.

Co w tym czasie musicie zrobić?
Oprócz obróbki dźwięku z planu przygotowujemy: atmos-
fery, czyli wszystkie dźwięki, które słyszymy w danym 
miejscu, efekty boczne, których nie jesteśmy w stanie 
nagrać w studiu, jak na przykład przejazd motocykla, oraz 

     Tomasz Dukszta 

Właściciel dwóch studiów postprodukcyjnych: 
Soundplace zajmuje się reklamą kinową i rekonstrukcją 
dźwięku, Aeroplan – filmami fabularnymi. Zakładał je 
wraz z tragicznie zmarłym przed rokiem Maciejem Maliszem. 
Soundplace ma na swoim koncie ponad 8000 reklam 
kinowych i ponad 100 rekonstrukcji, wśród których 
znajdują się m.in. „Faraon”, „Pan Tadeusz”, „Psy”, 
„Zemsta” i „Ziemia obiecana”. Obecnie pracuje nad 
„Stawką większą niż życie”. 
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kinowymi, ale w postprodukcji używamy Dynaudio AIR-15. Powiem więcej, 
mieliśmy głośniki innej firmy i teraz stoją w piwnicy. A to był system kupio-
ny za olbrzymie pieniądze. W przypadku Dynaudio mamy zrównoważony, 
świetny dźwięk. Choć to konstrukcja sprzed 20 lat, stała się standardem  
w wielu studiach. Jak się dowiedziałem, że kończy się produkcja tych monito-
rów, zrobiłem zapasy. (śmiech)

A używacie bibliotek?
W przypadku efektów synchronicznych: nigdy. Posiłkujemy się bibliotekami z at-
mosferami i to tylko wtedy, gdy nie możemy ich sami nagrać. Na przykład ostatnio 
mieliśmy meksykańsko-polski film „La Habitación” z Irène Jacob. Potrzebowali-
śmy świerszczy meksykańskich. Najpierw użyliśmy świerszczy z naszych biblio-
tek. Były podpisane jako meksykańskie. Meksykanie usłyszeli je i powiedzieli: „Ale 
to nie te świerszcze! Nasze nie brzmią cy, cy, cy, cy tylko cy, cy, cy, cy”. To są różnice, 
których nie słyszymy. Ale diabeł tkwi w szczegółach. Robiłem jednocześnie film  
z Amerykanami mieszkającymi między Los Angeles a San Francisco. Kalifornia 
jest w końcu blisko Meksyku, pomyślałem. Wziąłem meksykańskie świerszcze 
i dałem im do słuchania. A oni: „Nasze nie brzmią cy, cy, cy, cy tylko cy, cy, cy, cy”.  
I to są różnice na poziomie imponderabiliów. W sztuce mają kolosalne znacze-
nie. Każdy oddech, każde westchnienie. Bardzo często w muzyce w nagraniu 
wokalu wycina się mlaski. W filmie… też. Ale który wyciąć, a który nie?

>> efekty synchroniczne, czyli dźwięki związane z tym, co ro-
bią aktorzy. 

Czy robicie to dla jednej wersji filmu, czy jest ich kilka: 
do kina, telewizji…
Film ma jedną postać. Z reguły jest to wersja kinowa. Na 
jej podstawie powstają wersje, które różnią się dopasowa-
niem barwy, poziomów i rozpiętości dynamicznej. Barwy 
w dzisiejszych czasach już się nie poprawia. Kiedyś to ro-
biono, bo telewizory miały słabe głośniki i wymagały ko-
rekty częstotliwości. Poziomy dostosowujemy do kanału 
transmisyjnego danej stacji telewizyjnej. Ostatnim ele-
mentem jest dynamika. Ten sam film ma u nas różne roz-
piętości dynamiczne w zależności od tego, do jakiego ka-
nału emisyjnego jest przygotowywany. Zupełnie inaczej 
do płyty Blu-ray, gdzie w zasadzie mamy pełną dynamikę 
kinową, do DVD i telewizji, gdzie dynamika jest węższa, 
ale w dzisiejszych czasach są przecież jeszcze platformy 
mobilne. Dlatego całość musi też dobrze brzmieć choćby 
na iPhonie. Teraz pytanie: jak sprawić, żeby to prawdzi-
wie brzmiało na każdym telefonie i nie było pozbawione 
emocji? To dosyć trudne, ale udaje się osiągnąć.

Używacie do tego pluginów?
Nie używamy żadnych, choć wiem, że są popularne. Żaden 
plugin, a znam ten rynek dosyć dobrze, nie potrafi zrobić 
tego tak, by: raz – było to niezauważalne dla ucha, dwa – 
nie zmieniało barwy, trzy – efekt był zgodny z założenia-
mi. Dlatego wszystkie wersje wszystkich filmów robimy 
za pomocą TC Electronic System M6000. Jego algorytmy 
masteringowe – używane też w procesorach emisyjnych 
– pozwalają na doskonałe panowanie nad rozpiętością 
dynamiczną. Wolimy usłyszeć efekt w trakcie pracy i pa-
nować nad nim. Wtedy urządzenie pracujące na emisji nie 
wprowadza niepożądanych zmian. Korzystamy z M6000 
chyba jako jedyni w postprodukcji filmowej. Urządzenie 
jest na tym rynku mało popularne ze względu na cenę. 
Zaraz po powstaniu firmy Soundplace podjęliśmy decy-
zję, by zainteresować się tym rozwiązaniem i był to strzał  
w dziesiątkę. Na przestrzeni lat okazało się, że były to du-
żo lepiej wydane pieniądze niż na pluginy.

Macie jeszcze jakieś magiczne sposoby czy pudełka?
Sposoby nie. Internet upowszechnił niemal całą wiedzę. 
Dał dostęp do wszystkich magicznych pudełek. Nato-
miast dla mnie najważniejszą rzeczą jest odsłuch. Bo 
jak się nie kontroluje, co się robi, to się można pomylić. 
Tylko na zgraniu posługujemy się typowymi głośnikami 

     Naśladownictwo mile widziane
Postsynchrony z oczywistych względów są wykorzystywane 
w kreskówkach. W pozostałych filmach służą raczej do poprawy 
dźwięku. Stanowią trudne i nielubiane zadanie aktorskie. Trzeba wtedy 
wyłączyć tworzenie, a skupić się na dokładnym naśladowaniu. Zgrywałem 
film „Tam i z powrotem”. Był w całości oparty na postsynchronach, o czym 
widzowie nawet nie wiedzą. Grali tam Janusz Gajos i Jan Frycz. Idealnie 
wpasowali się w każdą emocję, którą mieli na twarzach. 

     Prawie jak w Hollywood 

Praca w branży audiowizualnej jest zawsze pochodną budżetu. 
Co można kupić, za jakie pieniądze i ile pieniędzy zostaje na pracę. 
Problem polega na tym, że odbiorca nie ma tej informacji. Ba, nie powinien 
jej mieć! Co nie przeszkadza mu porównywać naszej pracy z Hollywood 
i zastanawiać się, skąd się bierze różnica. A różnica musi być! Gdyby jej 
nie było, Hollywood wszystko kręciłoby w Polsce. Musimy wiedzieć, 
jakim jesteśmy krajem, jaką mamy kinematografię, jaką mamy 
gospodarkę i jakie są tego efekty. Wszędzie.

Mlask znaczący?
Czasami jest znaczący. A przychodzi młody monta-
żysta i mówi: „Udało mi się usunąć ten mlask!”. Oglą-
dam i każę przywrócić, bo są sytuacje, kiedy zależ-
ność między dźwiękiem a obrazem jest wymagana. 
Niedoświadczony montażysta może zrobić z aktora 
kretyna.

W sumie otrzymaliście już kilka nagród za dźwięk 
do filmów. Ostatnio serial „The Affair” , do którego 
robiliście efekty synchroniczne, otrzymał nagrodę 
Emmy. Jaką macie receptę na dźwięk?
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„Keep your audience” – od tego zawsze zaczynam zaję-
cia z montażu dźwięku w filmie na Wydziale Reżyserii 
Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie. Bar-
dzo pojemne określenie, ale w tym się zawiera wszystko. 
Jeśli dźwięk nie pasuje, bo jest za jasny, za ciemny, za dużo 
pogłosu, za mało, widz – jak to mówi Marek Koterski – od-
skakuje od obrazu. Przestaje oglądać film. Czuje niepraw-
dę. To najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć. 

Jak jej unikacie?
Robimy filmy w warstwach i zachowujemy uważność na 
każdym etapie. Po pierwsze filmy robią zespoły. Najle-
piej, gdy liczą 5–6 osób. Wtedy efektywnie pracują oraz 
odpowiednio wymieniają informacje i wrażenia. Te wra-
żenia trzeba na bieżąco komentować. Po drugie film nie 
powstaje od razu, tylko warstwami. W sumie jest ich kil-
kanaście. Członkowie zespołu koncentrują się na jednej  
z nich i dzięki temu dłużej zachowują skupienie. Ważna jest 
także uważność na każdym etapie. Na przykład przy obsłu-
dze sprzętu. Zawsze porównuję naszą pracę do grania na 
instrumencie: mikser jest moim fortepianem. Muszę naj-
pierw ćwiczyć gamy i pasaże, żeby później zagrać koncert. 
Muszę znać każdą możliwość swojego miksera nie po to, by 
robić jakieś fajerwerki, ale swobodnie pracować. 

rwący temat 

Potem następuje seria kontroli?
Kontrolowanie odbywa się na bieżąco. Jeśli osoba nagrywa efekty synchro-
niczne, musi usłyszeć, jak brzmią z resztą efektów, i wtedy staje się też osobą 
kontrolującą. Ja na końcu sprawdzam szczegóły w sesji protoolsowej: czy jest 
znak synchronizacyjny, puk jeden i drugi, patrzę czy są odpowiednie markery, 
czy są podpisane ślady. 

Nie brakuje wtedy ogólnego obrazu wykonanej pracy?
Oczywiście słucham też całego dźwięku. Po szczegółach orientuję się jed-
nak, co dzieje się dalej: czy ktoś zachował uważność i czy praca jest wykonana  
w najlepszy możliwy sposób na etapie, na jakim dana osoba jest. O znaczeniu 
takich detali mówi przykład z książki „Potęga checklisty”. W Santa Fe miał się 
odbyć koncert Van Halen. Zespół robił wtedy gigantyczne show z wielką dekora-
cją i mnóstwem sprzętu, dlatego w trosce o własne bezpieczeństwo jako jeden 
z pierwszych przygotowywał opasłe ridery. Gdzieś w środku każdego z nich było 
napisane, że w garderobie zespołu ma stać miska M&M’sów, ale bez brązo-
wych. Niespełnienie tego warunku oznaczało odwołanie koncertu z wypłatą 
pełnego honorarium. Koncert w Santa Fe zaplanowano w nowo wybudowanej 
hali sportowej, gdzie właśnie położono gumowaną, elastyczną wykładzinę 
boiska do koszykówki. Niezwykle ciężka scena zapadła się na 16,5 centymetra. 
Organizator pozostawił wszystkie kolory M&M’sów. Zespół przyjechał, poznał 
po brązowych M&M’sach, że rider nie został uważnie przeczytany, i… odwołał 
koncert. Straty oszacowano na 470 tysięcy dolarów. By wypłacić odszkodo-
wanie z ubezpieczenia, wszczęto wewnętrzne dochodzenie. Okazało się, że 
nośność sceny była za mała, jak na ciężar sprzętu i dekoracji. Mogło dojść do 
katastrofy. Dlatego sprawdzam również uważność członków mojego zespołu.

Czy na kolaudacjach jest lepiej, gdy reżyser ma przesyt niż niedosyt co do 
ilości efektów?
Zawsze przygotowujemy więcej dźwięków i warstw, niż wchodzi do filmu, po-
nieważ w końcowym etapie nie ma czasu, by coś wykreować. Zdecydowanie 
łatwiej coś ująć, jeśli jest za dużo. Jednak decyzje o tym są podejmowane na 
podstawie wrażeń. Mamy scenę miłosną dwójki aktorów, którzy patrzą na 
siebie. Jest przygotowany pod nią zestaw efektów synchronicznych, muzyka, 
sound design, atmosfery. Pada hasło: „Wyłączyć wszystko poza muzyką!”.  
I nagle pojawia się uczucie między bohaterami. Pojawiają się emocje. 

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

     Keep your… łiiii 

Kilka lat temu z Marysią Chilarecką robiliśmy film 
„Baby są jakieś inne”, Marek Koterski powiedział: 
„Jeżeli widz odskoczy od obrazu, zabiję! I żadnych 
postsynchronów!”. Dosadne, ale czasem tak trzeba. 
Film był niemal w całości nakręcony w studiu. 
Aktorzy siedzieli w rozbebeszonym samochodzie, 
więc w postprodukcji dodawaliśmy wszystko, łącznie 
z szybami i odbiciami od nich. Mimo to produkcję 
dobrze zaplanowano i dbano o całkowitą naturalność 
już na etapie zdjęć. Dlatego na przykład korzystano 
z urządzeń, które kręciły światłami, 
by naśladować reflektory samochodów 
nadjeżdżających z przeciwka. Lampy przesuwały się 
na metalowych statywach. W związku z tym przez 
cały dialog słychać było: łiii, łiii, czuch-czuch, łiii. łiii. 
A mimo to ten film nie ma ani pół postsynchronu. 
To była dobrze zrobiona postproducja.

     Zbójeckie prawo muzyki 

Największym nośnikiem emocji w filmowym dźwięku jest muzyka. 
Takie jej zbójeckie prawo. Dlatego nagrodę za dźwięk dostają filmy 
z dobrą muzyką. Nie zawsze te, które zostały najlepiej zrobione. 

Etapy produkcji filmowej

PREPRODUKCJA 

Opracowanie
koncepcji dźwiękowej 
filmu i dostosowanie 
wszystkich etapów 
produkcji  dźwięku 
do indywidualnych 
potrzeb twórców

PLAN

Nagrania na planie 
i archiwizacja plików.

POSTPRODUKCJA 

ART Sound Design©, 
oryginalne efekty 
synchroniczne, 
organizacja 
i nagrania muzyki.

ZGRANIE

Premiks filmu, 
przygotowanie wersji 
przeglądowych 
i testowych, komplet-
ne zgranie finalne we 
wszystkich systemach 
wielokanałowych.

MASTERING

Przygotowanie wersji 
35mm i kopii cyfrowej, 
przygotowanie 
ścieżki dźwiękowej 
filmu na potrzeby 
formatów Blu-ray, 
DVD i TV.
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cją i mnóstwem sprzętu, dlatego w trosce o własne bezpieczeństwo jako jeden 
z pierwszych przygotowywał opasłe ridery. Gdzieś w środku każdego z nich było 
napisane, że w garderobie zespołu ma stać miska M&M’sów, ale bez brązo-
wych. Niespełnienie tego warunku oznaczało odwołanie koncertu z wypłatą 
pełnego honorarium. Koncert w Santa Fe zaplanowano w nowo wybudowanej 
hali sportowej, gdzie właśnie położono gumowaną, elastyczną wykładzinę 
boiska do koszykówki. Niezwykle ciężka scena zapadła się na 16,5 centymetra. 
Organizator pozostawił wszystkie kolory M&M’sów. Zespół przyjechał, poznał 
po brązowych M&M’sach, że rider nie został uważnie przeczytany, i… odwołał 
koncert. Straty oszacowano na 470 tysięcy dolarów. By wypłacić odszkodo-
wanie z ubezpieczenia, wszczęto wewnętrzne dochodzenie. Okazało się, że 
nośność sceny była za mała, jak na ciężar sprzętu i dekoracji. Mogło dojść do 
katastrofy. Dlatego sprawdzam również uważność członków mojego zespołu.

Czy na kolaudacjach jest lepiej, gdy reżyser ma przesyt niż niedosyt co do 
ilości efektów?
Zawsze przygotowujemy więcej dźwięków i warstw, niż wchodzi do filmu, po-
nieważ w końcowym etapie nie ma czasu, by coś wykreować. Zdecydowanie 
łatwiej coś ująć, jeśli jest za dużo. Jednak decyzje o tym są podejmowane na 
podstawie wrażeń. Mamy scenę miłosną dwójki aktorów, którzy patrzą na 
siebie. Jest przygotowany pod nią zestaw efektów synchronicznych, muzyka, 
sound design, atmosfery. Pada hasło: „Wyłączyć wszystko poza muzyką!”.  
I nagle pojawia się uczucie między bohaterami. Pojawiają się emocje. 

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

     Keep your… łiiii 

Kilka lat temu z Marysią Chilarecką robiliśmy film 
„Baby są jakieś inne”, Marek Koterski powiedział: 
„Jeżeli widz odskoczy od obrazu, zabiję! I żadnych 
postsynchronów!”. Dosadne, ale czasem tak trzeba. 
Film był niemal w całości nakręcony w studiu. 
Aktorzy siedzieli w rozbebeszonym samochodzie, 
więc w postprodukcji dodawaliśmy wszystko, łącznie 
z szybami i odbiciami od nich. Mimo to produkcję 
dobrze zaplanowano i dbano o całkowitą naturalność 
już na etapie zdjęć. Dlatego na przykład korzystano 
z urządzeń, które kręciły światłami, 
by naśladować reflektory samochodów 
nadjeżdżających z przeciwka. Lampy przesuwały się 
na metalowych statywach. W związku z tym przez 
cały dialog słychać było: łiii, łiii, czuch-czuch, łiii. łiii. 
A mimo to ten film nie ma ani pół postsynchronu. 
To była dobrze zrobiona postproducja.

     Zbójeckie prawo muzyki 

Największym nośnikiem emocji w filmowym dźwięku jest muzyka. 
Takie jej zbójeckie prawo. Dlatego nagrodę za dźwięk dostają filmy 
z dobrą muzyką. Nie zawsze te, które zostały najlepiej zrobione. 

Etapy produkcji filmowej

PREPRODUKCJA 

Opracowanie
koncepcji dźwiękowej 
filmu i dostosowanie 
wszystkich etapów 
produkcji  dźwięku 
do indywidualnych 
potrzeb twórców

PLAN

Nagrania na planie 
i archiwizacja plików.

POSTPRODUKCJA 

ART Sound Design©, 
oryginalne efekty 
synchroniczne, 
organizacja 
i nagrania muzyki.

ZGRANIE

Premiks filmu, 
przygotowanie wersji 
przeglądowych 
i testowych, komplet-
ne zgranie finalne we 
wszystkich systemach 
wielokanałowych.

MASTERING

Przygotowanie wersji 
35mm i kopii cyfrowej, 
przygotowanie 
ścieżki dźwiękowej 
filmu na potrzeby 
formatów Blu-ray, 
DVD i TV.
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O tym, jak nie zostać twórcą uznanego dzieła, wadach idealnej 
synchronizacji dźwięku w starych filmach i niszczejących taśmach 
rozmawiamy z Ksenią Bylicką, specjalistką ds. rekonstrukcji
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Rekonstrukcja filmowa jest chyba łatwiejsza 
od postprodukcji? W końcu otrzymuje się pełny 
materiał uznanego dzieła, które – przynajmniej 
w założeniu – jest doskonałe. 
Przede wszystkim wychodzimy z założenia, że dzieło  
w takim kształcie stanowi zamysł twórcy. Nie ingerujemy 
w wizję dźwięku, natomiast staramy się udoskonalić to, 
co kiedyś było technicznie niemożliwe. Wiadomo, że kie-
dyś na planie kamery terkotały, agregaty pracowały pełną 
parą. Tego typu rzeczy są dla nas priorytetem. Jeżeli uda 
się je odpowiednio usunąć lub osłabić, zostaje ten rze-
czywisty wartościowy dźwięk, oddający atmosferę sceny. 
Myślę, że to wymaga bardzo dużej uwagi, cierpliwości, ale 
też – może to wielkie słowo – pokory. 

By nie stać się… twórcą?
Musimy starać się, by nie robić czegoś „lepszego”, ale od-
dać hołd twórcy, który już ten film stworzył i zaakcepto-
wał. To powinien pozostać jego film i odpowiadać epoce 
powstania, a dźwięk oddaje jej charakter. Wiadomo, że 
robiąc film współcześnie, użylibyśmy zupełnie innych 
efektów. 

Jak wyznaczyć granicę ulepszania?
To właśnie bywa najtrudniejsze: ustalenie, co jest naszą 
potrzebą, a co jest potrzebą filmu. A to bardzo ważne. 
Bo ja wiem, że mogę jeszcze coś zrobić, ale tak naprawdę 
nie ma takiej potrzeby. Jeśli film dostał tylko to, czego 
potrzebował, został odrestaurowany, a nie od nowa zro-
biony. 

A nie jest tak, że gdy usunie się charakterystyczny 
terkot kamery, stanowiący atmosferę, 
to nie zostanie nic?
Nie, oprócz tego jest tam dużo dźwięków. Oczywiście 
trzeba sobie czasem zadać pytanie, czy przez oczyszcze-
nie nie tworzymy innej wartości. I wtedy trzeba wycofać 
mozolnie wprowadzane zmiany. Jednak najlepiej zdecy-
dować przed rozpoczęciem prac, że terkot w tym filmie 
ma jakąś wartość.

Czyli prace dzielą się na klasyczne etapy 
udźwiękawiania filmu?
Zdecydowanie. Każdy film jest inny, dlatego staramy się 
każdy osobno ocenić i założyć sobie jakieś ramy pracy: 
co w nim jest najważniejsze, co jest drugim czy kolejnym 
etapem. 

Co sprawia największy problem w starych filmach?
Na pewno należy do nich synchroniczność. Oczywiście 
musimy sobie zdać sprawę z tego, co my wiemy, że jest 
niesynchronicznie, a co z tego odbierze widz. Bo mamy 
zupełnie inną tolerancję niż ktoś, kto się na tym nie sku-
pia. Zdarza się jednak tak, że idealnie zsynchronizowanie 
filmu powoduje zgubienie rytmu wypowiadanych kwestii 
lub nawet ich sensu.

Jakiś przykład?
W filmie Janusza Morgensterna „Do widzenia, do jutra” 
chcieliśmy być bardzo poprawni w synchronizacji i zrobi-
liśmy ją idealnie. W tym celu zamieniliśmy nawet dwa 
słowa. Na przeglądzie okazało się jednak, że wcześniej 
te słowa zostały zamienione specjalnie, żeby odwrócić 
ich znaczenie. Było tam „Mądrość i dobroć” czy „Dobroć 
i mądrość”. I w ten sposób wyszła specyfika tamtych 
czasów. Wówczas teksty powstawały niekiedy po na-
kręceniu zdjęć. Na przykład z powodu cenzury coś było 
zmieniane na postsynchronach czy nawet dubbingowa-
ne. Takie sytuacje wymagają uwagi.

Konsultujecie się z twórcami, jeśli macie taką 
możliwość?
O ile tylko żyją, robimy to zawsze i na wszelkich etapach 
pracy. Staramy się obejrzeć film z twórcą lub z osobą, któ-
ra brała udział w postprodukcji dźwięku. Dowiadujemy 
się, co stanowiło świadome działanie, a co było wynikiem 
czasów czy dostępnego wówczas sprzętu.

Oglądanie w pracy filmów w towarzystwie twórcy 
i dowiadywanie się o kulisach powstania jego elementów 
brzmi zachęcająco. Ile razy oglądacie jeden film?
Wiele. Ale przede wszystkim analizujemy go sekunda 
po sekundzie. To już nie chodzi o to, ile razy coś widzimy, 
ale jak długo siedzimy nad niektórymi głoskami. To jest  
i synchronizacja, i czyszczenie. Czasami jak jest jakiś więk-
szy problem, na przykład przesterowany dźwięk, zdarza 
się spędzić i pół godziny nad jedną głoską! Czasami widzę, 
że nic z tego nie będzie. Z drugiej strony zawsze jest chęć, 
żeby wykonać pracę idealnie. 

Pokora wobec dzieła kontra ambicja zawodowa?
Są filmy z uszkodzeniami na taśmach. Są akty, które mają 
zupełnie ścięte górne częstotliwości. I po pierwsze trzeba 
je porządnie wyczyścić, a po drugie dopasować do pozo-
stałych aktów barwowo. Jak się dopasowuje barwę, pod-
ciąga się też wysokie częstotliwości i wychodzą dodatko-
we zniekształcenia. Trzeba to więc jeszcze dokładniej wy-
czyścić. W pewnym momencie należy sobie powiedzieć, 
ile uda się wyciągnąć z materiału, a co musimy odpuścić, 
bo nic więcej z tym nie zrobimy. Z drugiej strony niekiedy 
robię jakieś miejsce. Zupełnie nie wiem, jak rozwiązać na-
potkany problem, więc idę dalej, bo wiem, że szkoda cza-
su. Przecież film musi być zrobiony w określonym termi-
nie. I w trakcie pracy nad kolejnymi miejscami przychodzi 
mi do głowy pomysł, jak tamten problem rozwiązać. Po-
równałabym to do koronkowej pracy. W zespole dzielimy 
się tymi pomysłami, żeby szybciej rozwiązywać problemy 
w kolejnych filmach. 

Jedną z takich trudnych realizacji było „Pokolenie” 
Wajdy…
Głównie dlatego, że pracowaliśmy na taśmie optycz-
nej. Miała dużo większą zawartość częstotliwości, co się  
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wiązało z mnóstwem drobnych zniekształceń. I to wyma-
gało przynajmniej 30 procent więcej pracy. Stanowiło to 
duże wyzwanie, ale też było ciekawe. Dzięki temu projek-
towi zyskaliśmy szerszy wachlarz doświadczeń.

Zdaje się, że doświadczenia macie już całkiem sporo. 
W końcu Soundplace zrealizowało ponad 100 
rekonstrukcji. Z każdym rokiem jest chyba łatwiej?
Właśnie czas jest naszym głównym wrogiem. Ucieka.  
Z roku na rok materiały są w coraz gorszym stanie, a bra-
kuje świadomości. Nie chcę powiedzieć społecznej, bo nie 
każdy człowiek musi znać się na filmie, ale nawet środo-
wiskowej. Tylko ci, którzy zajmują się rekonstrukcjami, 
wiedzą, że te materiały nie są zabezpieczone i niszczeją. 

Ten problem występuje zresztą na całym świecie. Taśma 
magnetyczna jest bardzo dobrym nośnikiem, ale się roz-
magnesowuje. Zwoje wzajemnie się namagnesowują  
i powstają przesłuchy. 

Czyli niezależnie od tego, że spokojnie sobie gdzieś leżą, 
macie coraz trudniejszą pracę?
Nawet nie chodzi o to, że coś jest trudne, ale że czegoś już 
nie da się odzyskać! I dlatego właśnie robimy, co robimy. 
Mamy świadomość, że w tym momencie jest to potrzeb-
ne. Oczywiście miło robić coś rozrywkowego czy komer-
cyjnego, ale praca przy rekonstrukcjach ma też wartość 
kulturową i daje dużo satysfakcji.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Dobrze wiedzieć,  
kiedy przestać
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O umiejętności odklejenia dźwięku od przedmiotu, abecadle imitacji i przydatności 
rzeczy pozornie niepotrzebnych mówią Jan Chojnacki, mikser efektów synchronicznych 
(foleyów), i Maciej Krakówka, imitator dźwięków
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Panowie, co wy tu właściwie robicie, skoro 
w powszechnym odczuciu widzów cały dźwięk 
nagrywany jest na planie?
Jan Chojnacki: To właśnie najgorsze przekleństwo tej 
pracy. My się napracujemy, potem widzowie to oglądają 
i mają wrażenie, że dźwięki zostały nagrane na planie,  
a prawda jest taka, że realizatorzy skupiają się tam na 
nagraniu dialogów. Poza tym cięcia w scenach powodują, 
że nawet jeśli efekty zostaną zarejestrowane, nie nadają 
się do użycia. W 99 procentach filmów kinowych wszyst-
kie efekty dźwiękowe powstają od nowa w studiu.
Maciej Krakówka: Ta praca jest niewdzięczna także 
dlatego, że nikt jej nie dostrzega, póki nie zostanie źle 
wykonana. Dopiero gdy dźwięk przestaje pasować do 
obrazu, ludzie czują, że coś tu nie gra. 
J.Ch.: To w zasadzie dotyczy całego zawodu dźwiękowca 
filmowego: dobrze wykonana praca jest niezauważalna. 
I nikt nie wie, ile to wymaga wysiłku.

No właśnie: ile? Wygląda, że sporo, bo jest was aż 
dwóch.
J.Ch.: Foleye to jedyna rzecz w postprodukcji dźwięku, 
którą robi się w parach. 
M.K.: Jak ktoś by się uparł, mógłby sam, ale jest to po-
dwójnie kłopotliwe.

Dlaczego?
M.K.: W sali nagraniowej studia foleyowego jedna osoba 
mikrofonizuje i imituje, a w reżyserce druga kontroluje 
nagranie, daje wskazówki i montuje. 
J.Ch.: W zgranym zespole te role się uzupełniają. Osoba 
zza stołu podpowiada, jakiego użyć rekwizytu, a imita-
tor przychodzi do reżyserki, by sprawdzić efekty nagrań.

Czyli jako imitator masz w sobie coś z aktora? 
W końcu grasz pod konkretną scenę.
M.K.: Rzeczywiście gram pod obraz, pod jego konkretny 
wyraz. Z założenia nagrany dźwięk od razu ma pasować. 
Czasami trzeba go trochę dosunąć, bo człowiek nie jest 
maszyną, reaguje z opóźnieniem. Wygląda to jednak 
tak: w scenie mamy chłopaka z dziewczyną, zaczynają 
się całować (tu pokazuje jak całuje się po przedramieniu 
i obejmuje szyję skrzyżowanymi rękami). Bywały takie 
projekty, że miałem przedramiona wycałowane aż do 
wyłysienia. (śmiech)

J.Ch.: A niekiedy i to nie wystarczało, by w pełni oddać 
ogień jakiejś sceny. (śmiech)
M.K.: Śmieszna robota dla obserwujących z boku.

Patrząc na zademonstrowaną próbkę oraz bogate 
i niecodzienne wyposażenie pokoju do foleyów, 
nabieram przekonania, że to niezwykle kreatywna 
praca.
M.K.: Trzeba mieć dużą wyobraźnię, pozwalającą od-
kleić się od fizycznego przedmiotu i skoncentrować 
się na dźwięku. Rekwizyty, których używamy do od-
twarzania dźwięku, czasem nie mają nic wspólnego  
z przedmiotami widzianymi na ekranie. W filmie  

Czasem śmierdzi  
weryzmem



wrzesień–październik 2016 19 audioplay

W tym zawodzie trzeba być 
odpornym. Na przykład na kurz. 
Robiliśmy film do Stanów o dzieciach 
grających w baseball, o małej lidze 
baseballu. Było multum biegania po 
ubitej ziemi. Po godzinie czy dwóch 
grania w studiu zrobiło się siwo od 
kurzu. Do następnego dnia pył opadł 
i z rana wszystko było siwe. Dlatego 
dostęp do prysznica przy takiej robocie 
jest bardzo wskazany.

  Praca aż się kurzy 

rwący temat 

>>

słyszymy dźwięki, które na co dzień nam umykają: sze-
lest włosów na wietrze, gładzenie skóry. W normalnym 
świecie nikt nie zwróciłby na takie rzeczy uwagi, ale  
w filmie bez dołożonych dźwięków w pewnych ujęciach 
czułoby się pustkę.
J.Ch.: Są także dźwięki zupełnie nierealne, ale ludzie 
ich wręcz oczekują. Choćby głośnego, mocnego ciosu  
w twarz jak w filmach karate. Gdy go brakuje, widzowie 
czują się rozczarowani, a w rzeczywistości uderzenie pię-
ścią w twarz daje bardzo nikły dźwięk. Dlatego też nie 
zawsze szukamy realizmu. Jesteśmy po to, by zaspokoić 
oczekiwania widza. 

Ale te oczekiwania są rozbudzone między innymi 
przez was! Z kolei wy musicie to robić, bo 
we wcześniejszych filmach tak właśnie został 
zrealizowany dźwięk i widzowie do niego przywykli.
J.Ch.: Tak, to jest taki samonapędzający się mecha-
nizm. Całe pokolenia widzów osłuchują się z dźwiękami  
w wersji filmowej i potem oczekują ich właśnie w takiej 
postaci.

Z tych bardziej kreatywnych słyszałem o mózgu 
i mikserze…
M.K.: W horrorze klasy B była scena, w której kobieta 
wbija mężczyźnie mikser w głowę. Do ciamkania mikso-
wanego mózgu użyliśmy łyżki i arbuza. Klasycznie seler 
naciowy służy na przykład w filmach kung-fu do na-
śladowania odgłosów otwartego złamania kości. Mar-
chewka też się do tego nadaje.

Maciej Krakówka podczas imitowania kroków.

Jan Chojnacki Omikrofonowanie rzuconych kluczy.
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>> J.Ch.: Do klasyki należy też odgłos kopyt końskich imi-
towany przez uderzanie kokosami o ziemię lub o siebie. 
Pokazano to jako żart w filmie „Monty Python i Święty 
Graal”, ale właśnie tak to działa od dziesiątków lat. 
M.K.: Tak samo nagrywanie kroków: chodzenie po scho-
dach, bieganie. Tak naprawdę jest to jedna osoba, która 
kroczy w miejscu, tylko musi mieć ona baletowe zdolno-
ści, żeby ten krok zróżnicować.
J.Ch.: Maciek jest specjalistą od chodzenia w szpilkach 
rozmiaru 43. (śmiech) Nikt z nas nie jest w stanie tak na-
grać kroków, jak on, bo to nie jest normalne chodzenie. 
To jakby czajenie się. Trudno to nawet nazwać. 
M.K.: To takie nienaturalne dreptanie w miejscu, jeszcze 
z różnymi tempami, z udawaniem, że się wchodzi lub 
schodzi po schodach. Imitowanie kroków wymaga tre-
ningu. W opanowaniu tej sztuki pomaga umiejętność 
tańca. Kilka lat go ćwiczyłem, dzięki czemu mam lepszą 
koordynację ruchową. Bo to jednak trąci pantomimą.

Taki dźwięk jest potem zapewne obrabiany…
J.Ch.: Każdy dźwięk w naturze jest zlepkiem kilku lub 
nawet kilkunastu barw-elementów. I to też staramy 
się odtworzyć. Na przykład w jadącym samochodzie 
dygocą różne części, ruszają się koła, szeleści podłoże. 
Wszystkie te elementy montujemy, a później zgrywamy. 
Trzeba też dodać pogłos odpowiedni do pomieszczeń,  
w których rozgrywa się scena, czasem dopasować barwę 
dźwięku. Można dodać efekty specjalne, jeśli sytuacja 
tego wymaga. Solą tej pracy jest jednak szukanie i nagry-
wanie dźwięków. Na przykład imitowanie odgłosu ogni-
ska za pomocą tkaniny i patyczków. Potrząsamy tkaniną 
w rytm falujących na ekranie płomieni. Z kolei łamanie 
patyczków daje odgłos trzaskających iskier.

Takie przykłady rozpalają wyobraźnię. Jak szukacie 
tych dźwięków?
M.K.: Często zaglądam do lumpeksu w poszukiwaniu 
szpilek po koszykarce albo skórzanej kurtki. Wszystko 
może być skarbem. Choćby stary budzik. Mamy stare 
telefony, jeszcze takie bakelitowe, z tarczą. Po pierwsze 
imitują odgłos tarczy, po drugie – odgłos odkładania 
słuchawki. Jednak w środku telefonu jest jeszcze dzwo-
neczek, więc gdy na ekranie boss mafii odkłada z rozma-
chem słuchawkę, oprócz jej walnięcia o widełki słychać 
jeszcze „dzyń!”. Wszyscy znajomi imitatora dźwięku wie-
dzą, że zanim cokolwiek wyrzucą, powinni go zapytać, czy 
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tego nie chce. Albo człowiek wychodzi ze śmieciami i pa-
trzy: „O jakie fajne coś. Ktoś wyrzucił, a przecież można 
tego użyć”. Tak przywędrował do nas fotel, pufy, ja całe 
drzwi przewiozłem samochodem.
J.Ch.: Byłem ostatnio w markecie budowlanym wybierać 
łańcuchy. Potrząsnąłem każdą z 20 rolek, by sprawdzić, 
jak brzmi, mogłem więc wzbudzić konsternację obsługi.
M.K.: Ludzie dziwnie się patrzą, bo nie bardzo rozumieją, 
o co chodzi. Kiedyś byliśmy na szrocie, szukając części sa-
mochodowych. Wziąłem wtedy dwie pary drzwi – jedne 
od malucha, jedne od vana – fotel od malucha, i kierow-
nicę, którą pan mi wyciął z kawałkiem kolumny. Obsługa 
nie rozumiała, po co mi części do różnych samochodów.

A do czego to się przydaje? Bo chyba to musi brzmieć  
i coś naśladować. 
M.K.: Do wszystkiego. Tak naprawdę sky is the limit. Jeśli 
wymyśli się sposób na wydobycie dźwięku z dowolnego 
przedmiotu, staje się on pełnoprawnym rekwizytem.

Nie wszystkie eksperymenty jednak się udają.  
Słyszałem, że ofiarą jednego padł kurczak.
M.K.: W jakimś filmie była sala tortur i scena przypalania. 
Szukaliśmy ciekawych dźwięków i stwierdziliśmy, że mo-
że by tak werystycznie wziąć kurczaka i przypalić go żelaz-
kiem. Ale poza smrodem za dużo z tego nie wyszło.

Jak się to w końcu udało oddać?
J.Ch.: Scena przypalania wypadła z filmu. Ale efekt moż-
na osiągnąć uderzeniem pary z żelazka.
M.K.: Przy każdym filmie pewne efekty są ewidentne. 
Wiadomo, jak je zrobić. Zazwyczaj jednak trafia się kilka, 
z którymi albo jeszcze się nie zetknęliśmy, albo trzeba na 
nie zwrócić szczególną uwagę. Na przykład reżyser chce, 
by były one nierealistyczne i wyolbrzymione. 

Czyli jest jeszcze parę rzeczy, które czekają  
na odkrycie?
J.Ch.: Na przykład trzepot skrzydeł gołębia świetnie imi-
tuje się potrząsaniem rękawiczką. Choć niektórzy mówią, 
że najlepsze skrzydła ptasie można uzyskać z uschłego 
gerbera. Tego jednak jeszcze nie próbowaliśmy.
M.K.: To jest ciągłe odkrywanie i każdy film przynosi ja-
kieś wyzwanie. 

 Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Niektóre z tych przedmiotów mogą być uznane za przydatne tylko 
w foley roomie.

Różne rodzaje podłoża.
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Rzeczywiste     złudzenie realizmu

O procesie udźwiękowienia gry, 
przewidywaniu nieprzewidywalnego 
i cieniach najlepszej pracy pod 
słońcem mówi Marcin Przybyłowicz, 
kompozytor, aranżer  
i sound designer
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Twoja muzyka jest grana na koncertach. „Wiedźmin 3”, 
czyli gra, do której powstała, zgarnął mnóstwo 
nagród. Czujesz się artystą?
Artystą może być kompozytor, który podczas tworzenia 
jakiejkolwiek formy muzycznej jest zamknięty w świecie, 
gdzie sam sobie ustala ramy. Pracuje według własnej 
koncepcji i nie dba o resztę. Tymczasem sztuka upra-
wiana przez kompozytorów ilustracyjnych jest komple-
mentarna do głównego dzieła. Nieważne czy mówimy 
o sztuce teatralnej, serialu telewizyjnym czy filmie kino-
wym. Nie można być tylko artystą.

Czego zatem trzeba poza artyzmem?
Drygu do konstruowania.

Do czego się przydaje?
Moją rolą jest nie tylko stworzenie muzyki, która się 
ludziom spodoba i będzie działała w grze. Mam też 
upewnić się, że jest ona właściwie zaimplementowana. 
Trzeba ją oskryptować, zaprogramować i stworzyć ar-
chetypy sztucznej inteligencji, która wskaże, co ma się 
z nią dziać podczas sekwencji walki, ucieczki postaci czy 
punktu zwrotnego w fabule. System musi wiedzieć, jak 
ma muzykę włączać, jak reagować. To przypomina tro-
chę zabawę z lego: mamy klocki rozrzucone na dywanie  
i trzeba z tego stworzyć sensowną konstrukcję. Anali-
tyczne podejście bardzo się przydaje. 

Ale chyba też większa doza wyobraźni nawet 
w porównaniu do kompozytorów filmowych. 
Zaczynasz przecież pracę w chwili, gdy scenografia gry 
składa z szarych teł, a postaci są klockami.
Zdarzało się, że kiedy kompozytor siadał do filmu, 
też nic nie miał. Słynna jest historia, jak Hans Zimmer  
z Christopherem Nolanem zaczynali pracować nad  

„Interstellarem”. Nolan poprosił o jeden dzień pracy Zim-
mera. Dał mu kartkę z początkiem scenariusza, gdzie 
był zaznaczony pitch, zrobiony jakiś setup, postaci, dia-
log o miłości, relacja ojciec–córka. Zimmer zaczął się do-
pytywać, co to ma być, o czym. Nolan mu odpowiedział, 
by wziął się do komponowania. Chciał odwrócić proces: 
usłyszeć muzykę przed rozpoczęciem zdjęć do filmu. Jak 
widać w filmie niekiedy jest jak z grami, gdzie poziom 
abstrakcji bywa spory, zwłaszcza przy tak dużych grach 
jak nasza. Jest tylko kilka kartek opisu, ewentualnie ja-
kieś concept arty. Resztę trzeba sobie wymyślić.

Są także narzędzia wykraczające poza to, czym 
dysponuje zwykły kompozytor, bo używasz nie tylko 
DAW-u.

Marcin Przybyłowicz 

Dyrektor muzyczny i kompozytor muzyki do gry 
„Wiedźmin 3”. Na swoim koncie ma utwory do gier, 
filmów i kampanii reklamowych (m.in. „Move Your 
Imagination” na Międzynarodowe Targi Turystyczne 
ITB Berlin 2012, „Animated Guide to Polish Success” 
do polskiego pawilonu EXPO 2012 w Szanghaju). 
Oprócz licznych nagród za muzykę do „Wiedźmina 3” 
otrzymał nagrodę Best Audio 2014 za 
udźwiękowienie „Zaginięcia Ethana Cartera” 
na konferencji Digital Dragons.
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Każdą daną do gry – obiekt 3D, fragment tekstu czy plik dźwiękowy – na-
zywamy żargonowo assetem. Gdy mój asset wychodzi z DAW-u, trzeba go 
jakoś połączyć z resztą. Od tego mamy edytor z silnikiem graficznym, fi-
zycznym itd. Pracujemy na własnej technologii RedEngine, choć oczywiście 
na rynku jest dużo fajnych, profesjonalnych narzędzi. Oprócz tego używa-
my jeszcze osobnego silnika, który jest połączony z edytorem gry i zarządza  
w niej wszystkim, co słyszymy z głośników: dialogami, efektami dźwiękowymi, 
atmosferycznymi, muzyką, miksem tego wszystkiego razem, rozdziałem na 
konkretne busy czy zapinaniem efektów na tych plikach. To duże osobne narzę-
dzie, którego używamy w pracy niemal codziennie.

Jakby opisać proces: komponujesz, wrzucasz do edytora, sam 
podpinasz assety?
Pominęliśmy fazę planowania, czyli preprodukcję. Wygląda podobnie jak  
w filmie: zanim ludzie pojadą na plan i zaczną się zdjęcia, trzeba ustalić  

budżet i szczegóły organizacyjne. Kogo zatrudnimy? 
Jak co zrobimy? Jaka będzie kolejność kręcenia scen? 
U nas jest tak samo. Określamy koncepcję muzyczną, 
dźwiękową i ogólną koncepcję artystyczną: jak to będzie 
wszystko brzmiało. Potem jesteśmy cały czas w kontak-
cie z programistami, którzy cały czas ulepszają silnik, na 
którym tworzymy grę. 

Czyli projektujecie system zarządzania assetami 
w grze?
Tak. 

Na czym to polega?
Na przykład w jaki sposób zaprojektować system po-
gody. Jeśli będzie wiało, trzeba słyszeć ten wiatr. Jeżeli  
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>> będzie padało, trzeba słyszeć ten deszcz, najlepiej w róż-
nym natężeniu od mżawki do szkwału czy wielkiej burzy. 
Dobrze, by te fazy płynnie przechodziły jedna w drugą. 
Staramy się w jak najbardziej realistyczny i wierny sposób 
odwzorować wizję świata, którą pisarze czy ludzie od fa-
buły mają w głowach, i nadać jej taki ton, by gracz uznał 
ją za wiarygodną. 

I tu już chyba czuć różnicę z filmem…
Ponieważ nie możemy zrobić tego jak w filmie, gdzie ma-
my timeline w programie do montażu, postsynchrony czy 
sesję foleyową, miks i gotowe. Gry są medium interaktyw-
nym, więc dużo czasu zajmuje myślenie techniczne. Na-
stępstwo zdarzeń, w tym dźwiękowych, zależy od decyzji 
gracza. A każdy gra inaczej. Jako osoba odpowiadająca za 
narrację muzyczną muszę przewidzieć, że ta scena dia-
logowa daje mi rozgałęzienie na cztery inne sceny dialo-
gowe, coś tam się z nimi dzieje i może się kiedyś zazębią, 
a może nie. Nie wiemy jednak, czy gracz nie stwierdzi, 
że tam jest coś ciekawego i pominie tę scenę dialogową. 
Pójdzie Geraltem podziwiać przyrodę w lesie, włączy się  
w bójkę albo wybierze się na wyścigi. Musimy tak skonstru-
ować sztuczną inteligencję zarządzającą muzyką i dźwię-
kiem, żeby w razie działania gracza, które nam do głowy 
nie przyszło, system umiał się zachować według wyzna-
czonych przez nas archetypów i żeby gra dalej działała. 

Jak się planuje produkcję assetów?
Musimy wiedzieć, co z tym rzeczami będziemy robić. 

Sprawa najprostsza: utwór muzyczny możemy wrzucić 
do gry taki, jaki jest. Tylko miks i zgranie. Możemy też go 
wyrzucić na pięć warstw, które nazywamy stemami, do 
tego dodać sekwencję intra i outra, bo generalnie utwory 
powinny się w grze loopować. Należy też zdecydować, 
kiedy i co się z nimi dzieje. Być może części utworów 
można wydzielić, żeby program do zarządzania mógł 
powtórzyć pierwszą część dwa razy, gdy zajdzie jakiś wa-
runek, albo od razu skoczyć do refrenu. Zanim zgramy to 
wszystko, już musimy wiedzieć, jak plik będziemy obra-
biać i jak wykorzystamy go w grze. Jest sprawą funda-
mentalną czy robimy bounce całości, czy rozdrabniamy 
się na stemy czy subgrupy: perkusję osobno, smyczki 
osobno, gitarę osobno. 

Dotąd mówiłeś o muzyce. Zapewne podobna praca 
jest do wykonania z efektami dźwiękowymi?
Taka sama. Jeżeli robimy deszcz, to pytanie czy w pli-
ku, w którym słyszymy kapanie deszczu, powinniśmy 
mieć wiatr. Czy chcemy mieć bliższy dźwięk deszczu, 
czy dalszy dźwięk deszczu? A może chcielibyśmy to 
mieć płynnie regulowane? I również płynnie regulowaną 
siłę i natężenie wiatru. Przy tworzeniu takiej atmosfe-
ry deszczu na wietrznym polu musimy wiedzieć, jak to 
zrobimy i zaimplementujemy, zanim zaczniemy tworzyć 
pliki dźwiękowe. Kiedy są zrobione, wrzucamy je do gry  
i łączymy z nią w zaplanowany sposób. Potem jest etap 
sprawdzania, testowania i szlifowania, czy wszystko się 
zgadza. A potem to mnożymy przez 58 tysięcy, bo takich 
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rzeczy w tak wielkiej grze jak „Wiedźmin 3” jest tyle, i wychodzi nam 3,5 roku 
pracy. (śmiech)

Twój kolega, Paweł Daudzward, opowiadał, że stworzenie takich assetów 
dźwiękowych zajęło tysiące godzin chodzenia po lasach, polach, nad 
morzem, po gospodarstwach, stajniach itd. To wygląda na świetne wakacje…
Paweł opowiadał o medialnej stronie: godzinami jestem na łące, mam 
kosz piknikowy, stoi mikrofon na statywie i reszta się dzieje. (śmiech) Rze-
czywistość najczęściej wygląda tak: Lasek Kabacki w zimnym, wietrznym 
wrześniu, siedzi zagrzebany we mchu i czeka na ptaka, który o tej porze ro-
ku wydaje specyficzne dźwięki. Oczywiście cały czas ma włączony rekorder, 
bo może ropucha podejdzie i zaskrzeczy albo bagno zrobi „blump!”. Żeby 
jednak zdobyć swoje trofeum, czyli 7-sekundowe nagranie, spędza w błocie  
5 godzin. Oczywiście jest to fajne i dobrą praktyką dźwiękowców jest noszenie 
zawsze przy sobie nagrywarki, bo a nuż wydarzy się coś wartego nagrania. Mi 
też zdarzyło się nagrać parę fajnych, unikatowych rzeczy, ale nie jest to łatwa, 
lekka i przyjemna praca. Często wymaga końskiego zdrowia i wyrzeczeń.

Czy potem sam te dźwięki podpinasz w systemie?
„Wiedźmin 3” jest najbardziej złożoną grą, jaką zrobiliśmy nad Wisłą. To 
wymusiło dużą specjalizację. Ja odpowiadam za muzykę. Paweł jest spe-
cjalistą od atmosfery i dźwięków przyrody. Wie, gdzie czego szukać, wie, 
co z czym się łączy, wie jak stworzyć ułudę realności. Najprostszy przy-
kład, z którego nikt na co dzień nie zdaje sobie sprawy: jeśli wieje wiatr  
i pada deszcz, to nie słyszy się śpiewu ptaków. Chowają się w dziuplach. 
Choć oczywiście to jedna strona medalu. Czasem trzeba w udźwiękowie-
niu oddalić się od realizmu, by było fajniej, kinowo, a mimo to pozostało 
wiarygodne. Jeśli widzimy smoka, to oprócz dźwięku oddającego ciężkość 
skrzydeł musi on mieć także taką filmową efektowność, żeby się czuło: 
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„O, to jest SMOK! To jest MOC!”. Musimy to poczuć  
w trzewiach.

Są dźwięki dużo bardziej prozaiczne, które przyszło 
wam podkręcać. W jednym z wywiadów wspominałeś, 
że nie ma mniej efektownego dźwięku niż 
wyjmowanie miecza z pochwy.
Rzeczywiście to jest najnudniejszy dźwięk na świecie: 
szelest metalu o kawałek skóry. Ani wystarczająco chro-
powaty, ani nie ma wystarczającej mocy, ani za wysoki, 
ani za niski, ani nie jest dźwięczny. Podbiliśmy go tar-
ciem kamulca o panel blachy dachowej. 

Pamiętasz jakiś inny przykład?
Wszystkie dźwięki związane z walką. Jeżeli weźmiemy 
kawałek żelastwa długości statywu pod monitor, co od-
powiada mieczowi, usłyszymy tylko świst powietrza. Na 
żywo brzmi dobrze, ale w filmie już nie. Nie czuć ciężko-
ści tego oręża. A dźwięk ma bardzo ważną rolę do speł-
nienia, z czego ludzie nie zdają sobie sprawy. Zwłaszcza 
w grach, gdzie jest interaktywność i to my prowadzimy 
postać. Dźwięk musi przekazać, że dzierżony przez nas 
przedmiot ma swoją wagę. Dlatego wszystko musi być 
„bardziej” niż w rzeczywistości. Geralt ma dwa miecze: 
na potwory i ludzi. Czytamy w książce, że pierwszy z nich 
to srebrny miecz z klingą 1–1,2 m. Musimy czuć ciężar 
wymachu, ale warto, by końcówka dawała te alikwoty – 
wyższe harmoniczne metalu przy świście. Wtedy czuje-
my wyjątkowość tego miecza.

Praca nad muzyką przebiega od ogółu do szczegółu. Zaczyna się od 
przeczytania scenariusza i rozmowy z reżyserem gry. Podczas niej 
ustala się, jaki feeling ma mieć opracowywany fragment: komediowy, 
poważny, z suspensem. Z tak ogólnym briefem kompozytor idzie się do 
projektanta misji i ogląda z nim całe zadanie w wersji, jaka jest 
dostępna. Razem zastanawiają się, czy należy grać tematem 
przewodnim, wprowadzić underscore, czy inne wydarzenie muzyczne, 
które wzniesie narrację ogólną na wyższy poziom. Po uzgodnieniu 
odbywa się komponowanie, wrzucenie gotowych assetów do gry 
i sprawdzenie z projektantem misji, czy muzyka pasuje. 
Jeśli nie, jest poprawiana lub pisana od nowa aż do skutku.

Muzyczna droga

>>
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Czyli „oszustwo”, a przy tym trudne do osiągnięcia 
oprogramowaniem. Bo jednak korzystacie 
z fizycznych materiałów…
Dużo można zrobić software’em, ale i tak początkiem  
i końcem jest człowiek, który musi mieć pomysł i mate-
riały, żeby ten pomysł zrealizować. I jest to oczywiście 
oszustwo, ale popełniane w służbie rozrywki. Mimo że 
ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, oczekują określo-
nego brzmienia. Jeśli go nie dostaną, będą czuli, że cze-
goś im brakuje i nie uznają świata za wiarygodny. Naszą 
rolą jest przygotować taką oprawę dźwiękową, by była 
wiarygodna dla odbiorcy, choć czasami bywa sprzeczna 
z rzeczywistością.

Jednak już sama muzyka miała mieć z grową, czyli 
dawną rzeczywistością jak najwięcej wspólnego. Nie 
miałeś kłopotu, by komponować na instrumenty 
dawne?
Żyjemy w fajnych czasach, gdy technologia może bardzo 
dużo. Nie może wszystkiego, ale bardzo pomaga. Jestem 
zboczeńcem, jeśli chodzi biblioteki. Przez parę lat kupo-
wałem wszystkie, jakie pojawiały się rynku: ludowe, 
orkiestrowe, perkusyjne… Mam teraz tego zatrzęsienie. 
Dlatego oczywiście lirę korbową, lirę bizantyjską czy lut-
nię długoszyjkową mam posamplowane. Dzięki temu 
na etapie mockupu bez trudu uzyskałem takie brzmie-
nie, by osoby z innych działów zrozumiały, co miałem 
na myśli.

Ale wtyczki nie znalazły się w wersji ostatecznej?
Po pierwsze wiadomo, że są biblioteki lepsze i gorsze. 
Owszem, mamy świetną lutnię, doskonałe bębenki śre-
dniowieczne, bardzo fajne skandynawskie instrumenty 
strunowe. Brzmią fantastycznie. Ale nie wszystko jest 
tak dobre. Po drugie problemem jest takie oprogramo-
wanie tych instrumentów, żeby zaimitować czynnik 
ludzki: nie do końca będzie równo, tu się palec omsknie, 
tu będziemy mieć dźwięk przesuwania palca po gryfie. 
Mnóstwo czasu pochłania oddanie wszystkich małych 
imperfekcji, które powodują, że wykonanie nam się 
podoba, że nie jest sztuczne, maszynowe. Naprawdę 
często lepiej, taniej, szybciej, wydajniej jest dać komuś 
zagrać. Po trzecie, jak zaczynaliśmy pracę nad „Wiedź-
minem”, zdecydowaliśmy, że chcemy mieć jak najwięcej 
muzyki nagranej na żywo i nacisk będzie położony na 
wykonania solowe, a nie orkiestrowe.

I daliście zagrać Percivalowi. Jak wyglądała współpraca?
Zazwyczaj jest tak, że kompozytor coś komponuje, póź-
niej siada do tego orkiestrator, przygotowuje nuty, nagry-
wamy i gotowe. Ponieważ tym razem mieliśmy współ-
pracować z muzykami folkowymi, którzy nie pokończyli 
uczelni muzycznych, więc pojawił się problem czytania 
nut. Poza tym stwierdziliśmy, że nie do końca dobrym po-
mysłem byłoby, gdybym mówił muzykom z Percivala, co 
mają grać na swoich instrumentach. W końcu oni je znają 
najlepiej, oni są ekspertami. Dlatego postanowiliśmy naj-
pierw zrobić sesję nagraniową. Wiedzieliśmy, że będzie 
temat Geralta, Ciri, momenty wesołe jak w karczmach  
i przy grze w gwinta, momenty smutne czy groźne, se-
kwencje walki – pełen wachlarz emocjonalny. W ten  

sposób przygotowani pojechaliśmy do studia i spędzi-
liśmy tam tydzień po 10–12 godzin dziennie. Nagraliśmy 
mnóstwo materiału, który potem obrabiałem przez parę 
miesięcy. Tak zbudowaliśmy sobie bibliotekę słowiań-
skiego brzmienia. Po paru miesiącach okazało się, że 
mamy kolejną sesję nagraniową. Wtedy robiliśmy to już 
w bardziej tradycyjny sposób: chcieliśmy, by do gotowe-
go utworu zaśpiewała Kasia z Percivala, a tu Mikołaj coś 
na sazie dograł, więc to miało charakter bardziej sesyjny.  
I uważam, że całość wyszła fajnie.

Z jednej strony muzyka powtarza motyw przewodni 
pierwszej części, stanowiąc klamrę cyklu. Z drugiej 
każdą z trzech krain odmalowałeś dźwiękami.
Trzy regiony, w których przychodzi nam grać, różnią się 
od siebie wyglądem, kolorystyką i stylistyką. Chcieli-
śmy to oddać w muzyce. Wyspy Skelige wykorzystują 
motywy skandynawskie, szkockie i irlandzkie, podczas 
gdy Velen stanowi słowiańską esencję gry, gdzie ma-
my nagromadzenie mitów słowiańskich, potworów, 
obrzędów, rytuałów. Oczywiste było, że zastosujemy 
inne instrumentarium, skale i techniki wykonawcze. 
Na przykład na Skelige nie usłyszymy białego śpiewu, 
który jest obecny w Velen. Z kolei w Velen nie usłyszy-
my dud czy specyficznych instrumentów dętych, bo 
one mają się kojarzyć z mroźnymi, morskimi, wietrz-
nymi klimatami. Do tego dochodzi Novigrad, który jest 
według Andrzeja Sapkowskiego najbardziej ucywilizo-
waną częścią świata, metropolią w Królestwach Półno-
cy. Tygiel ras i kultur, czyli taki trochę XVI-wieczny Am-
sterdam. Wspaniałe, wielkie, gęsto zaludnione miasto, 
które pod pierzynką piękna kryje brud, smród i ubó-
stwo. Tak cywilizowaną część świata chciałem podkre-
ślić wykorzystaniem instrumentów z mechanizmem, 
który trzeba wykorzystać, żeby wywołać dźwięk. Na 
przykład preparowane pianino. To instrument, który 
pojawił się dość późno, ponieważ opiera się na wielu 
mechanizmach. 

Czy doprawiałeś muzykę jakimiś efektami?
Była jedna użyteczna rzecz. Muzykę z Percivalem na-
grywaliśmy bez klika, a realia są takie, że do gry mu-
siała ona zostać wciśnięta w BPM-y. Inaczej nie da się 
wyliczyć punktów synchronizacyjnych między jednym 
a drugim utworem. A to jest niezbędne do płynnego 
przejścia jednego utworu w drugi i zachowania pulsu, 
co było dla nas szczególnie ważne. Delikatne odstęp-
stwa uznawaliśmy za artystyczną interpretację, ale 
poza pewną granicą trzeba było poprawiać. Wykorzy-
stałem do tego Flexa, narzędzie z Logica, pozwalające 
na ręczną kwantyzację każdego audio. Jego algorytmy 
bardzo przyspieszają i usprawniają obrabianie materia-
łów. Wykorzystałem go też do podstrajania. W końcu 
graliśmy na replikach instrumentów dawnych. Były 
zbudowane z nowych materiałów, ale według techno-
logii sprzed 500 lat. Dlatego nie trzymały stroju, szcze-
gólnie gdy łoiło się na nich przez kilkanaście godzin. 
Zresztą nawet jeśli instrument stroił sam dla siebie, 
niekoniecznie musiał stroić z innymi. Czasami liczyło 
się to w centach, ale wykraczało już poza granicę, jaką 
uznaliśmy za dopuszczalną. 

>>

Zdarza się, że po 
1,5 roku prac jakiś 
wątek fabularny 
nie ma sensu 
i wypadają 
wszystkie 
związane 
z nim elementy, 
w tym muzyka. 
Dlatego nie należy 
za bardzo 
przyzwyczajać się 
do tego, co się 
robi. 

 Teoria 
 względności
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rwący temat 
„Wiedźmin” za wami. Jego świat był stylistycznie mocno sformatowany 
książką, poprzednimi częściami gry oraz średniowieczem. Zaczęliście 
„Cyberpunk 2077”. Jaką receptę macie na ten świat, by zmieścić się 
w wyobrażeniach graczy, a jednocześnie dodać coś od siebie?
Świat został wymyślony ponad 30 lat temu. Ma grupę fanów, którzy oczy-
wiście mają swoje wyobrażenia na jego temat. Bierzemy to pod uwagę, ale 
rzeczywiście chcemy to zrobić z własnym twistem. Myślę, że znaleźliśmy 
formułę, by połączyć stare z nowym i przy tym zrobić to troszkę po swojemu. 
Na początku byłem przerażony, bo rozmiarem produkcja ma przewyższać 
„Wiedźmina”. Teraz jednak już nie mogę się doczekać aż skończymy prepro-
dukcję i zaczniemy właściwą pracę.

Czego słuchasz w ramach inspiracji?
Wszystkiego. Według mnie cyberpunk jest bardzo pojemną stylistyką. Mie-
ści retro synthwave, które przeżywa dzisiaj swoją drugą młodość i w filmach,  
i w grach, ale również może się w niej sprawdzić Wagner. Chodzi o emocje  
i pomysł oparty na papierowych RPG-ach, czyli „Style over substance”. Ważne,  
w jakim stylu się to zrobi, a nie jak doniosłe to jest. Dobrze mi się w głowie skła-
da, żeby wykorzystać fragmenty muzyki klasycznej i zestawić to na przykład  
z Sex Pistols. Ta stylistyka na to pozwala. Z drugiej strony trzeba uważać, by za 
dużo nie wrzucić, bo wtedy zupa stanie się niesmaczna i gdzieś zagubi esencję. 
Mimo wszystko tę esencję trzeba mieć. Wydaje mi się, że ją znaleźliśmy.

Sprawdzimy to przy okazji premiery, czyli za parę lat. A tymczasem 
ktoś może mieć pomysł, że zostanie kompozytorem muzyki do gier. 
W godzinach pracy można pograć i na instrumencie, i w grę…
Pardon my French, ale będzie grał aż do porzygu. (śmiech) Zawsze mówię przy 
takich okazjach, że jeśli ktoś kocha muzykę i kocha gry, to jest najlepszy zawód 
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pod słońcem. Natomiast to nie jest tak, jak się ludziom 
wydaje. Na przykład, że tester gier ma robotę marzeń: 
gra w gry jeszcze przed premierą, więc przed wszystkimi, 
jest szacun na dzielni i jeszcze mu za to płacą. Tymcza-
sem nie zdają sobie sprawy, że jego zadanie na dzisiaj to 
wejść Geraltem w każdą ścianę w Novigradzie i zobaczyć, 
czy się w niej zatnie. Tak samo jest w moim przypadku. 
Ja swoją podstawkę przedpremierową przeszedłem sześć 
razy i już nie miałem siły w domu po raz siódmy. Podobnie 
dodatki. Jak żona grała, nie byłem w stanie skupić się na 
rozrywce: „O, tutaj się nie odpaliło. O, tego nie zdążyliśmy 
zrobić. Tu mogłoby być lepiej”. Tak samo jest z każdą inną 
grą, przy której pracuję. Jeżeli ktoś jest artystą 3D i zajmu-
je się modelowaniem postaci, wie, jacy aktorzy wystąpią  
w grze. Nie wie jednak, co się między nimi dzieje. Dlate-
go ma zabawę. Ja muszę dokładnie wiedzieć, o czym jest 
fabuła i znać wszystkie wątki poboczne, by okrasić to mu-
zyką. Granie jest fajne. Fajny jest teraz etap, czyli prepro-
dukcja: przychodzę do pracy, gram w gry, oglądam filmy 
i dostaję pensję co miesiąc. Z drugiej strony to wszyst-
ko czemuś służy, bo trzeba się porządnie przygotować.  
A później jest już praca. Trzeba nierzadko siedzieć po 14 
godzin. Wszystko ma swoje cienie i blaski.

Rozmawiali Katarzyna Miłek i Dariusz J. Michalski
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Dźwięk na planie
Podczas oglądania dokonań  

postprodukcji w filmie widzieliśmy obraz bez 
poszczególnych warstw dźwięku. Na przykład 
z efektami synchronicznymi, ale bez dialogów. 

Przedziwne uczucie. Dlatego warto zadbać  
o dźwięk w wideo, by był godnym  

partnerem obrazu

nagraj muzę

Trzeba umieścić go w okolicach klatki piersiowej bądź przy 
twarzy i skierować go tak, by patrzył w kierunku twarzy. 
Wtedy przeniesie w zasadzie tylko głos użytkownika,  
a tło otoczenia naniesie się w bardzo niewielkim stopniu. 
Tego typu urządzenia mają też jednak wady. Po pierwsze, 
są czułe na głoski wybuchowe typu „b”, „p”. Po drugie, 
występuje w nich efekt zbliżeniowy. Im dalej od ust akto-
ra, tym dźwięk jest cieńszy. Z kolei przy dużym zbliżeniu 
mikrofonu do ust staje się nienaturalnie tłusty, bo ma za 
dużo niskich częstotliwości. 

Alternatywą jest skorzystanie z mikrofonu dookolne-
go (np. DPA d:screet SC4071). Okazuje się znakomitym 
wyborem, kiedy nagranie odbywa się w plenerze przy 

Skoro na jakość dźwięku zwracają uwagę profesjonaliści 
na planie filmów czy programów telewizyjnych, możemy  
i my podczas kręcenia własnych filmów z fabułą lub bez. 
Oczywiście stosownie do swoich możliwości i potrzeb. 
Opiszemy to na przykładach mikrofonów DPA i RØDE. 
Pierwsze są przeznaczone dla wszystkich, którzy najwyżej 
cenią jakość. Drugie dla tych, którzy biorą pod uwagę także 
cenę, a przy okazji nie gardzą 10-letnią gwarancją.

Profesjonaliści mają wiele do ukrycia
Na planach filmowych i w stacjach telewizyjnych naj-
częściej korzysta się z mikrofonów, które nie rzucają się 
w oczy podczas nagrywania. Należą do nich mikrofony 
nagłowne, miniaturowe i krawatowe. Oprócz niewielkich 
rozmiarów powinny mieć dużą transparentność dźwię-
ku, minimalne szumy własne i wytrzymałość na wy-
sokie ciśnienie akustyczne SPL, czyli jak głośny sygnał 
może przyjąć urządzenie bez przesterowania membra-
ny. Jak wymagające są to konstrukcje, świadczy choćby 
fakt, że im mniejszy mikrofon, tym większe ma szumy 
własne.

Oczywiście najważniejszy jest rozmiar. Dzięki temu 
łatwo mikrofon ukryć. Każdy realizator ma swoje spo-
soby. Najmniej kreatywne jest przypięcie do ubrania 
lub umieszczenie na głowie, ale to uchodzi na planie 
telewizyjnym. W filmie mikrofon musi być niewidoczny, 
więc ląduje we włosach, perukach, krawatach, kapelu-
szach i apaszkach, dziurkach na guzik w ubraniach, pod 
ubraniem, ale też w lampach, popielniczkach i innych 
elementach dekoracji. Jednym z najbardziej jaskrawych 
przejawów inwencji było umieszczenie mikrofonu  
w chipsach. Do takich zastosowań najlepsze są mikrofo-
ny DPA z serii d:screet SC4060 lub SC4061.

Gdy w jednym czasie pracuje kilka bądź kilkanaście 
mikrofonów, realizator ma często dylemat, czy założyć 
występującym w programie mikrofony z charakterysty-
ką kierunkową czy dookolną. Zależy to od warunków,  
w których przyszło im pracować.

Jeśli na planie jest głośno i trzeba zarejestrować głos, 
który ma być jak najbardziej zrozumiały i odseparowany od 
tła, najlepiej użyć mikrofonu o charakterystyce kierunkowej 
(np. DPA SC4080, DPA d:fine slim FID czy DPA d:fine 88).  

Akcesoria pozwalają niekiedy zmienić zastosowanie mikrofonu. 

Przykładem może być mikrofon RØDE Lavalier, który w prosty sposób można zmienić 

w mikrofon nagłowny. Jak to zrobić? Służy do tego uchwyt nagłowny o nazwie 

Lav-Headset, który pojawił się na rynku w ubiegłym roku. W ten sposób zyskujemy 

dodatkowe opcje, jeśli chodzi o brzmienie głosu aktora.

 Nagłowny lavalier

wietrznej pogodzie lub trzeba maksymalnie oddać realizm 
nagrywanej sceny, a separacja dźwięków z tła nie jest naj-
większym problemem, bo np. wokół panuje względna ci-
sza, bądź atmosfera jest wręcz wskazana w nagraniu. 

Amatorstwo bez amatorszczyzny
Oczywiście produkcja filmowa czy telewizyjna ma swoje 
prawa i… budżety. Nie zawsze będzie nas stać na DPA, na-
wet jeśli spróbujemy nakręcić coś z bardziej wartką akcją 
niż foki klepiące ogonami w skały Spitsbergenu czy nasze 
wędrówki śladami ostatniego ptaka dodo. Z drugiej strony 
szkoda byłoby okraszać piękne krajobrazy (zakładamy, że 
innych nie kręcimy) dźwiękiem pochodzącym z mikrofonu 
elektretowego, który jest standardowo wsadzany do lap-
topów, domofonów, telefonów komórkowych, aparatów 
fotograficznych, kamer czy tabletów. Mikrofon elektre-
towy stanowi odmianę mikrofonów pojemnościowych, 
która jednak ma mało wspólnego z pełnowymiarowymi 
pojemnościówkami. Przyczyny jego niesamowitej popu-
larności są dwie: niezwykle prosta konstrukcja oraz zadzi-
wiająco niskie koszty produkcji, przekładające się na niską 
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cenę. W Polsce mikrofon elektretowy można kupić już za 
kilka złotych. Nie znaczy to, że mikrofony montowane  
w aktualnie dostępnych urządzeniach przenośnych są złe. 
Absolutnie nie. Tylko w pewnym momencie przestają wy-
starczać, bo użytkownicy mają dość szumów czy trzasków 
w nagrywanych filmach. A okazuje się, że alternatywne 
rozwiązania, choćby mikrofony RØDE, osiągnęły bardzo 
przyzwoite ceny.

Używają ich zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. 
Skupimy się jednak na tej pierwszej grupie, do której na-
leży pewnie większość z czytających ten tekst. Zatem 
czego używamy do nagrywania naszych amatorskich 
filmów? Telefonów, tabletów, aparatów foto, kamer,  
a nawet kamerek sportowych, choć z tych ostatnich wy-
chodzą szczególnego rodzaju filmy dokumentalne.

Jeśli chodzi o smartfony oraz tablety, mamy kil-
ka różnych typów rozwiązań. Pierwszym jest smar-
tLav+, mikrofon przypinany. Jest szczególnie przy-
datny w sytuacji, kiedy my lub osoba, którą nagry-
wamy, wypowiada się w kręconym przez nas filmie. 
Mikrofon ten ma charakterystykę dookolną, która 

Na początku lipca rozstrzygnięto konkurs na krótkie filmy My Røde Reel. Znów przyszły 

tysiące prac z całego świata, stanowiąc dowód, że za pomocą urządzeń przenośnych 

daje się tworzyć ciekawe dzieła. Nagrodzone produkcje możemy obejrzeć na 

www.rode.com/myrodereel. Oprócz znakomitego dźwięku, który był zbierany mikrofonami 

RØDE, we wszystkich daje się zauważyć jedną rzecz: ważny jest pomysł i sposób jego 

przedstawienia. Dzięki temu okazuje się, że nawet tak krótkie dzieło może mieć fabułę, 

która rozśmiesza, straszy, wzrusza czy skłania do zadumy.

oprócz nagrywanego głosu umożliwi zebranie głosu  
z otoczenia.

Druga opcja to mikrofon, który po zamontowaniu 
stanowi integralną całość z telefonem. Do wyboru są 
dwa mikrofony: i-XY i VideoMic Me. Pierwszy jest prze-
znaczony do urządzeń iOS ze względu na zastosowa-
ne złącze Lightning, drugi do smartfonów i tabletów  
z gniazdem mini-jack TRRS, czyli większości urządzeń. 
I-XY to mikrofon stereofoniczny, w którym zastosowano 
dwie kapsuły pojemnościowe, umieszczone w stosun-
ku do siebie pod kątem 90 stopni. Dzięki temu nagrania 
zyskują niesamowitą głębię i szczegółowość. VideoMic 
Me jest z kolei mikrofonem monofonicznym o charakte-
rystyce kierunkowej, który świetnie zbiera dźwięk ze źró-
dła znajdującego się przed nami, a dodatkowo eliminuje  
w znacznej mierze dźwięki pochodzące z boku i z tyłu. 
Mikrofony o tego typu charakterystyce (przykładowo mo-
dele NTG marki RØDE) stosowane są na profesjonalnych 
planach filmowych. 

Jeśli dysponujemy aparatem, kamerą lub kamerką 
sportową z gniazdem mikrofonowym, wówczas może-
my skorzystać z całej palety produktów RØDE przezna-
czonych do tego typu urządzeń.

Seria VideoMic (mikrofony pojemnościowe typu 
shotgun) oferuje wysokiej jakości dźwięk już za kwotę 
od 300 zł. Mowa tutaj o najprostszych modelach: Video- 
Micro i VideoMic GO. Nie trzeba w nich nic ustawiać, tylko 
podłączyć i w drogę! Dla bardziej wymagających są prze-
znaczone mikrofony, które oprócz dobrej jakości dźwię-
ku pozwalają wpływać na parametry nagrania. Możemy 
w nich obniżać czułość przy zbyt wysokim natężeniu 
sygnału, by się nie przesterowywały, lub podnosić ją, 

>>
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Można kręcić krótko
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gdy jest za cicho. Dzięki temu wszystko staje się lepiej  
słyszalne. Wtedy należy sięgnąć na przykład po jedno  
z następujących urządzeń: VideoMic Rycote, Stereo  
VideoMic, Stereo VideoMic X. Wbudowane przełącz-
niki podbicia i obcinania pasm oraz podbicia wysokich 
częstotliwości zapewniają dodatkową kontrolę nad 
rejestrowanym dźwiękiem i lepszą słyszalność nagrań. 

Oprócz serii VideoMic przy zastosowaniu specjal-
nych kabli XLR • mini-jack, jest możliwość tworzenia 
nagrań wideo z wykorzystaniem mikrofonów z serii 
NTG. Większość z nich wymaga zasilania Phantom, 
którego aparaty czy kamery zazwyczaj nie zapewniają. 
Jednak są dwa egzemplarze mikrofonów tej serii nie tak 
wymagające: NTG2 ma dodatkowe zasilanie bateryjne, 

>>

DPA d:screet SC4060
Mikrofon dookolny o podwyższonej czułości 
zaprojektowany do teatru, telewizji 
i bliskiego omikrofonowania instrumentów.
Cena: 1730 zł

DPA d:screet SC4061
Mikrofon dookolny o obniżonej czułości 
zaprojektowany do teatru, telewizji 
i bliskiego omikrofonowania instrumentów.
Cena: 2150 zł

DPA d:screet SC4071
Mikrofon dookolny z filtrem 
dolnozaporowym i podbiciem prezencji. 
Jest niezmiernie wytrzymały i odporny 
na warunki atmosferyczne.
Cena: 2170 zł

DPA d:screet 4080 
Mikrofon kierunkowy typu Lavalier 
wykorzystujący kapsułę 4080. Zapewnia 
znakomitą reprodukcję mowy. Dostarczany 
z białym i czarnym pop filtrem.
Cena: 2170 zł

DPA d:fine slim FID 
Nagłowny mikrofon bezprzewodowy 
o charakterystyce kardioidalnej, bardzo 
małych rozmiarach i znakomitej jakości 
dźwięku. Ma wysoką wartość SPL (144 dB) 
i współpracuje ze wszystkimi najpopular-
niejszymi systemami bezprzewodowymi.
Cena: 2560 zł

DPA d:fine FID88
Nagłowny mikrofon kierunkowy 
ze świetną głowicą 4088 i wysokim SPL 
(144 dB). Odporny na wilgoć. Współpracuje 
ze wszystkimi najpopularniejszymi 
systemami bezprzewodowymi.
Cena: 2740 zł

RØDE smartLav+
Dookolny mikrofon typu Lavalier 
zapewniający profesjonalną, broadcastową 
jakość. Waży zaledwie 6 g.
Cena: 319 zł

 Czym zebrać dźwięk do filmu

nagraj muzę

a NTG4+ wbudowany akumulator pozwalający na oko-
ło 150 godzin pracy.

Podobnie jak w przypadku mikrofonów profesjonal-
nych powinniśmy dostosować urządzenie nie tylko do 
posiadanego sprzętu, ale i do warunków, w jakich chce-
my nagrywać. Jeśli interesuje nas nagranie konkretne-
go źródła dźwięku, należy wybierać wśród mikrofonów 
kierunkowych typu shotgun. Jeśli zaś chcemy, aby 
mikrofon zbierał jak najwięcej z otoczenia, wówczas 
zainteresujmy się charakterystyką dookolną lub mikro-
fonami stereo o charakterystyce ósemkowej, łączących 
świat mikrofonów kierunkowych i dookolnych.

Konrad Majchrowski i Sebastian Łoś

RØDE i-XY 
Wysokiej klasy kierunkowy mikrofon stereo 
do iPada i iPhone’a. Nagrywa z jakością 
24 bity/96 kHz. Jest zasilany z urządzenia, 
do którego został podłączony.
Cena: 930 zł

RØDE VideoMic Me
Superlekki mikrofon kierunkowy 
przeznaczony do iPhone’a. Zasilany 
z telefonu.
Cena: 319 zł

RØDE VideoMicro
Superlekki (42 g) mikrofon kierunkowy 
do urządzeń przenośnych wyposażony 
w uchwyt przeciwwstrząsowy i osłonę 
przeciwwietrzną. Zasilany z urządzenia, 
z którym współpracuje.
Cena: 319 zł

RØDE VideoMic GO
Jeden z najlżejszych mikrofonów
kierunkowych do aparatów i kamer. 
Zasilany z urządzenia, z którym 
współpracuje.
Cena: 329 zł

RØDE NTG2
Lekki (142 g) shotgun zaprojektowany 
z myślą o zastosowaniach profesjonalnych: 
w telewizji, do produkcji filmów i wideo.
Cena: 999 zł

RØDE NTG4+
Zbudowany na bazie NTG2 z nową 
kapsułą o jeszcze niższym poziomie 
szumów. Jako jeden z niewielu mikrofonów 
do broadcastu zasilany z wbudowanego 
akumulatora pozwalającego na pracę 
do 150 godzin.
Cena: 1599 zł

źródło zdjęć: DPA (7), RØDE (6)
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Nagrywaj  
także na iPada!
Producenci sprzętu pro audio szybko dostrzegli potencjał drzemiący  
w urządzeniach z logiem nadgryzionego jabłka. Stabilnie działający 
system operacyjny iOS oraz zestandaryzowane wymiary tabletów  
od Apple umożliwiły tworzenie systemów sprzętowo-programowych 
do profesjonalnej rejestracji dźwięku podczas podróży 

a w aktywnym trybie Copy mode również wyjścia słuchawkowe 3 i 4 (dla słu-
chawek o wysokiej i niskiej impedancji) oraz cyfrowe S/PDIF i ADAT. Analo-
gowe wejście 1 (Mic/Line) jest źródłem dla monofonicznych aplikacji, wejścia 
1 i 2 dla stereofonicznych (zarówno dual mono, jak i stereo). Jeśli korzystamy 
z aplikacji Garage Band, możemy korzystać ze wszystkich 12 wejść karty, ale 
tylko dwóch naraz. Za pośrednictwem aplikacji Auria lub Cubasis możemy 
zarejestrować sygnał z wszystkich wejść symultanicznie. Dodatkowo apli-
kacje wspierające standard MIDI i przygotowane do pracy z Core Audio będą 
oferowały okno dialogowe z wyborem wejścia i wyjścia MIDI karty.      

Producent za pośrednictwem sklepu App Store i opłatą 3,99 $ udostępnia 
również wersję TotalMix FX na iPada. Program nie jest wprawdzie wymagany 
do pracy w trybie CC, ale dla większości z nas kontrola nad mikserem sprzęto-
wym czy efektami DSP jest wystarczającą zachętą, by wysupłać kilkanaście 
złotych. Program oferuje niemal te same funkcje, co wersja desktopowa. Jest 
nieoceniony przy tworzeniu i zapisywaniu kompletnych miksów, włączaniu 
zasilania Phantom, przełączaniu pomiędzy wejściami mikrofonowymi, linio-
wymi i instrumentalnymi oraz zmianie parametrów próbkowania. Aplikacja 
obsługuje widok wertykalny i horyzontalny, dwa poziomy powiększenia, 
tryb przeglądu, przewijanie ekranu gestami oraz grafiki stworzone specjalnie  
z myślą o wyświetlaczu Retina. Możemy także wykorzystać do sterowania 
pokrętło i przyciski funkcyjne karty, dzięki czemu m.in. kontrolujemy pozio-
my wejściowe czy włączamy zasilanie do mikrofonów pojemnościowych. 
Przy współpracy z iPadem Babyface Pro wymaga zewnętrznego, standardo-
wego zasilacza (9–12 V; około 1 A). W terenie możemy pokusić się o wykorzy-
stanie jednego z dostępnych na rynku akumulatorów litowo-polimerowych 
(LiPo lub Li-poly) oferujących również w zaawansowanych wersjach napięcie 
9–12 V na wyjściu.

Wiadomo, że tryb CC nie będzie głównym powodem zakupu karty, ale 
miło wiedzieć, że nawet tutaj niemieccy inżynierowie wykazali się wyjątkową 
pieczołowitością. Karta rozszerza nasz tablet o profesjonalny zestaw wejść  
i wyjść. Możemy nagrywać dowolne źródło dźwięku, korzystając ze znako-
mitych przetworników, słuchać muzyki w najwyższej jakości 24 bity/96 kHz 
lub podłączyć klawiaturę i grać na instrumentach wirtualnych. Najwyższa 
jakość gwarantowana. 

Patryk Korzonkowski

Babyface Pro, ceniony interfejs audio/MIDI niemieckie-
go producenta RME, może pracować w trzech trybach.  
W zwyczajowym trybie USB 2.0 karta podłączona do 
komputera klasy PC/Mac (Windows, Mac OS X) pozwala 
zarejestrować różne źródła dźwięku z ultraniską latencją, 
udostępniając dodatkowo wirtualny mikser TotalMix FX 
oraz wbudowane efekty. Drugi tryb, niezależny od kompu-
tera, tak zwany stand-alone mode, umożliwia pracę karty 
jako samodzielnego przedwzmacniacza, przetwornika 
A/C (np.: konwertującego sygnał z wejść analogowych na 
sygnał cyfrowy S/PDIF) i przetwornika C/A (np.: sygnał 
z odtwarzacza CD z wyjściami cyfrowymi do odsłuchów 
bądź naszych słuchawek). W tym trybie karta może pra-
cować również jako źródło zegara dla innych urządzeń cy-
frowych z częstotliwością do 192 kHz.

Ostatni tryb, Class Compliant (CC), umożliwia 
współpracę Babyface Pro z iPadem. Tryb jest wspierany 
natywnie przez systemy operacyjne Mac OS X i Linux, 
i nie wymaga instalacji żadnych sterowników. Chcąc 
wprowadzić kartę w pożądany tryb pracy, wciskamy 
i przytrzymujemy przez 2 sekundy zlokalizowane na 
panelu przyciski Select i DIM. Miganie podwójnej linijki 
diodowej potwierdzi wybór trybu CC. By wrócić do nor-
malnego trybu pracy PC, wystarczy powtórzyć proce-
durę. Tryb CC umożliwia współpracę z urządzeniami  
z zainstalowaną co najmniej piątą wersją systemu iOS 
bądź siódmą dla telefonów iPhone. Do połączenia karty 
z tabletem będzie potrzebny Apple iPad Camera Connec-
tion Kit lub adapter w formie przewodu zakończonego 
wtykami Lightning–USB. Odpowiednio zaopatrzeni włą-
czamy tablet i wtykamy Kit/adapter do gniazda tabletu. 
Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, Babyface Pro 
domyślnie obsługuje wszystkie wejścia/wyjścia audio.  
W iTunes Babyface Pro będzie automatycznym wyborem 
dla odtwarzania, wykorzystując analogowe wyjścia 1 i 2,  

RME Babyface Pro
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Po pogłosie go poznacie
Reverb, podobnie jak delay, jest jednym z najważniejszych efektów stosowanych  
w produkcji muzycznej. W zasadzie trudno znaleźć miks, w którym go nie ma

i przestrzenny. I znowu nie przypominało to żadnej 
realnej przestrzeni, ale okazało się idealne przy mikso-
waniu muzyki. Pogłos płytowy zrobił ogromną karie-
rę, głównie przy wokalach. Jego charakter powodował, 
że wokal po prostu przepięknie siedział w miksie, nie 
przysłaniając go i dodając dość niesamowitego „cze-
goś”. I tak jest do dziś!

Plate Reverb był ogromnym ustrojstwem, do tego 
ciężkim i bardzo drogim, więc studia, które było na nie-
go stać, od razu miały mnóstwo klientów. W zasadzie 
do dzisiaj nie wymyślono nic lepszego. Przynajmniej  
w świecie realnym.

Geneza reverbu jest taka sama jak delaya. Na początku 
była natura, czyli prawdziwe wnętrza (i zewnętrza też) 
dodające do dźwięku informacji, czyli fal odbijających 
się od najróżniejszych powierzchni. Przy czym, inaczej 
niż w przypadku delaya, nie mieliśmy tu do czynienia  
z prostym odbiciem na zasadzie pytanie–odpowiedź, 
ale z całą serią drobnych odbić tworzących swoistą 
przestrzeń wokół dźwięku źródłowego. Odbić są tysią-
ce, a każde o innym charakterze czasowym, fazowym 
i częstotliwościowym. I oczywiście o różnej głośności.  
A wszystkie te parametry zmieniają się w czasie. W efek-
cie otrzymujemy naturalny, no cóż, pogłos właśnie. 

Przesuwane ściany i sufity
Początki stosowania pogłosu były takie same, jak  
w przypadku delaya – po prostu umieszczano źródło 
(wokalistę, instrument) w pomieszczeniu, które „gene-
rowało” żądany efekt i tak go słuchano bądź nagrywano. 
Stąd amfiteatry, kościoły, sale koncertowe, a potem klu-
by czy nawet otwarte przestrzenie – każda z nich nada-
wała muzyce nową jakość i charakter. Wszystko było po 
prostu ładniejsze. 

Z czasem zaczęto zastanawiać się jak uzyskać 
efekt przestrzenny bez potrzeby jeżdżenia po okolicy 
i szukania odpowiedniego wnętrza. Studia nagrań nie 
były wtedy specjalnie mobilne. Początki to budowa-
nie specjalnych pomieszczeń studyjnych o określonych 
właściwościach akustycznych, często też o zmiennych 
parametrach dzięki przesuwanym ścianom, a nawet 
sufitom. Do dziś niektóre studia słyną ze wspaniale 
brzmiących sal, gdzie jeździ się nagrywać orkiestrę czy 
bębny i nawet najnowsza technologia nie jest w stanie 
zasymulować tych przestrzeni w wirtualnym świecie. No 
właśnie, technologia.

Pierwszym sztucznym rozwiązaniem, które dawa-
ło namiastkę przestrzenności, był pogłos sprężynowy. 
Składał się się z przetwornika z podłączonym źródłem 
dźwięku. Wysyłał on ten sygnał do stalowej sprężyny, 
który przepływając przez nią, wprawiał ją w drgania. Te  
z kolei były odpowiednio wzmacniane elektrycznie. Efekt 
to specyficznie brzmiący „ogon”, który natychmiast zna-
lazł zastosowanie we wzmacniaczach gitarowych, cho-
ciaż również przy miksowaniu innych źródeł jak perkusja 
czy wokal. Nie można o nim powiedzieć, że jest realistycz-
ny, natomiast na pewno ma sporo specyficznego uroku 
niemożliwego do uzyskania innymi metodami.

Kolejnym wynalazkiem, który okazał się prawdzi-
wym strzałem w dziesiątkę, został pogłos typu plate. 
Jego zasada działania była bardzo podobna do pogło-
su sprężynowego, ale zamiast sprężyny użyto sporej 
wielkości płyty stalowej, której odpowiedź miała zde-
cydowanie inny charakter – o wiele bardziej miękki  

Efektownie zagrane

1. Reverb konwolucyjny. Podstawą brzmienia jest plik „Impulse Response” 
zawierający informację o brzmieniu danego pomieszczenia lub procesora. 
Wymagający dla komputera, ale bardzo realistyczny. Wada – niezbyt dużo 
regulowanych parametrów.

2. Pogłos algorytmiczny. Mnóstwo możliwości kreacji (w tym nawet kształt 
symulowanego pomieszczenia). Ogromny wybór rynkowy, ale nawet te 
„wbudowane” w aplikację DAW są znakomite.
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W latach siedemdziesiątych XX wieku technika cy-
frowa była jeszcze w powijakach, ale konstruktorzy już 
zastanawiali się jak opracować pogłos w pudełku. Pierw-
sze próby były takie sobie. Okazało się, że liczba zmien-
nych, jakie niesie ze sobą odpowiedź pomieszczenia, 
jest ogromna i żaden sprzęt nie był w stanie dokonać tak 
wielu obliczeń. Próbowano z techniką analogową, po-
dobnie jak w przypadku delaya czy BBD (linia opóźniają-
ca), i osiągnięto pewne sukcesy, ale to wciąż nie było to. 
Stosowano też połączenie elektroniki z pogłosem plate, 
ale wciąż barierą były koszty i rozmiary. Ale jak wiemy, 
technika rozwijała się dość szybko i pod koniec lat sie-
demdziesiątych była na tyle zaawansowana, że można 
było wprowadzić na rynek pierwsze w pełni cyfrowe 
urządzenia. Były to swojego rodzaju komputery: dane  
w postaci dźwięku podlegającego obróbce wprowadzane 
były po przetworzeniu sygnału analogowego w cyfrowy 
(A/C), potem zajmował się nimi procesor dokonujący 
odpowiednich zmian na podstawie algorytmu, a następ-
nie wszystko trafiało do przetwarzania C/A (cyfrowo- 
-analogowego) i efekt był gotowy. 

Wtedy właśnie powstało kilka kultowych urzą-
dzeń produkowanych przez takie firmy jak EMT czy 
Lexicon. Ich popularność utrzymuje się do dzisiaj, 
choć – podobnie jak w przypadku pogłosu plate – 
nie zawsze były to efekty realistyczne! Tak to się 
jakoś dzieje, że niedoskonałość technologii często 
gra pierwsze skrzypce przy konstruowaniu nowych 
światów, przynajmniej w muzyce (taśma, lampa…). 
Z czasem procesory pogłosowe stały się jeszcze lep-
sze, mniejsze i tańsze, a w latach dziewięćdziesiątych 
zaczęły powstawać ich w pełni wirtualne wersje, czyli 
pluginy stosowane w aplikacjach 
DAW. Dzisiaj mamy do dyspozycji 
przebogatą gamę reverbów, a ich 
jakość jest po prostu znakomita. 

Wariacje na temat
Wróćmy na chwilę do typów reverbu. 
Jest kilka podstawowych rodzajów 
pogłosu i warto je znać, ponieważ 
każdy z nich ma charakterystyczne 
cechy predestynujące go do określo-
nych zastosowań.

Hall – pogłos symulujący po-
mieszczenie, zazwyczaj dość duże. 
Może to być sala koncertowa, ko-
ściół lub wnętrze hangaru. Charak-
teryzuje go spora gęstość i długość, 
jest dość dominujący i dobrze go 

słychać. Dobre procesory potrafią symulować różne wy-
miary pomieszczenia, a także materiały, z których zbu-
dowane są ściany (mur, cegła, drewno itd.).

Room – znowu pomieszczenie, ale mniejsze. Idealny 
do nadawania ambiensu, świetny do sugerowania po-
mieszczenia, w którym znajduje się źródło sygnału. Sto-
sowany przy głosach, bębnach, a także w produkcji fil-
mowej – często wydaje się, że go nie słychać, ale on tam 
jest i informuje nasz mózg, gdzie znajduje się dźwięk.

Plate – wiadomo, płyta pogłosowa, czyli pogłos wy-
kreowany. Wspaniały do wokalu, nadaje mu anielskości 
i przestrzeni. Często nadużywany, ale to zupełnie inna 
historia. Trudny do osiągnięcia bez dobrego procesora 
(pluginu), wymagający dla komputera (dużo obliczeń), 
ale wart każdego wysiłku.

Spring – sprężyna, czyli pogłos w pudełku. Zupełnie 
nieprawdziwy, ale bardzo charakterny i zakorzeniony  
w tradycji, szczególnie gitarowej. Natychmiastowy efekt 
retro. Można go stosować także do innych instrumentów 
jako efekt specjalny – np. wielu twórców elektroniki uży-
wa go w swoich produkcjach, podobnie jak pionierzy mu-
zyki elektronicznej, którzy nie mieli dostępu do innych 
efektów. 

Można powiedzieć, że są to podstawowe typy po-
głosu. Ale potem przychodzi mnóstwo wariantów, jak 
Gated Reverb (pogłos ścinany w pewnym momencie 
bramką szumów lub obwiednią), Chamber (odmiana 
Room), Reverse (pogłos odwrócony w czasie, narasta-
jący), Warped (pogłos poddany modulacji) i cała masa 
odmian, gdzie najczęściej mamy do czynienia z połącze-
niem pogłosu z innym efektem (delay, chorus, flanger, 
distortion, kolejny reverb itd.).

Samo „tworzenie” pogłosu w danym urządzeniu 
lub aplikacji może odbywać się na dwa podstawowe 
sposoby: algorytmiczny, gdzie cały proces tworzony jest  
w czasie rzeczywistym przez procesor na podstawie 
określonego algorytmu, oraz konwolucyjny, gdzie po-
głos powstaje na podstawie pliku źródłowego (odpo-
wiedzi pomieszczenia), który został nagrany w realnej 
przestrzeni (bądź nie, ale zazwyczaj tak właśnie się go 
tworzy). Każdy ze sposobów ma swoje mocne strony: 
pogłos algorytmiczny może mieć więcej edytowalnych 
parametrów (czas pogłosu, pre-delay, modulacja, rodzaj 
pomieszczenia, wczesne odbicia itd.), natomiast pogłos 
konwolucyjny może charakteryzować się większą do-
kładnością przy symulowaniu konkretnego pomieszcze-
nia. Są oczywiście pogłosy łączące obie technologie.

Skoro była mowa o parametrach, wspomnijmy  
o tych najważniejszych:

Decay – podstawowy parametr określający długość, 
wybrzmiewanie pogłosu. Mówi nam jak duże jest po-
mieszczenie, w którym umieszczamy nasz dźwięk.

Early reflections – pierwsze odbicia, które pojawia-
ją się, zanim wróci do nas właściwy dźwięk danego po-
mieszczenia. Pomagają odpowiednio umieścić dźwięk  
w wirtualnej przestrzeni. >>

3. Przykład 
pogłosu 
emulującego 
klasyczny reverb 
algorytmiczny 
– w tym przypadku 
EMT 250 z lat 
siedemdziesiątych. 
Niezbyt realistyczny, 
ale to nieważne...

4. Spring reverb, 
czyli 
najklasyczniejszy 
z klasycznych 
pogłos sprężynowy. 
W tym przypadku 
jest to wierna 
replika pogłosu 
AKG. Świetny do 
gitar i wszelkich 
miksów w stylu 
retro.
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W latach siedemdziesiątych XX wieku technika cy-
frowa była jeszcze w powijakach, ale konstruktorzy już 
zastanawiali się jak opracować pogłos w pudełku. Pierw-
sze próby były takie sobie. Okazało się, że liczba zmien-
nych, jakie niesie ze sobą odpowiedź pomieszczenia, 
jest ogromna i żaden sprzęt nie był w stanie dokonać tak 
wielu obliczeń. Próbowano z techniką analogową, po-
dobnie jak w przypadku delaya czy BBD (linia opóźniają-
ca), i osiągnięto pewne sukcesy, ale to wciąż nie było to. 
Stosowano też połączenie elektroniki z pogłosem plate, 
ale wciąż barierą były koszty i rozmiary. Ale jak wiemy, 
technika rozwijała się dość szybko i pod koniec lat sie-
demdziesiątych była na tyle zaawansowana, że można 
było wprowadzić na rynek pierwsze w pełni cyfrowe 
urządzenia. Były to swojego rodzaju komputery: dane  
w postaci dźwięku podlegającego obróbce wprowadzane 
były po przetworzeniu sygnału analogowego w cyfrowy 
(A/C), potem zajmował się nimi procesor dokonujący 
odpowiednich zmian na podstawie algorytmu, a następ-
nie wszystko trafiało do przetwarzania C/A (cyfrowo- 
-analogowego) i efekt był gotowy. 

Wtedy właśnie powstało kilka kultowych urzą-
dzeń produkowanych przez takie firmy jak EMT czy 
Lexicon. Ich popularność utrzymuje się do dzisiaj, 
choć – podobnie jak w przypadku pogłosu plate – 
nie zawsze były to efekty realistyczne! Tak to się 
jakoś dzieje, że niedoskonałość technologii często 
gra pierwsze skrzypce przy konstruowaniu nowych 
światów, przynajmniej w muzyce (taśma, lampa…). 
Z czasem procesory pogłosowe stały się jeszcze lep-
sze, mniejsze i tańsze, a w latach dziewięćdziesiątych 
zaczęły powstawać ich w pełni wirtualne wersje, czyli 
pluginy stosowane w aplikacjach 
DAW. Dzisiaj mamy do dyspozycji 
przebogatą gamę reverbów, a ich 
jakość jest po prostu znakomita. 
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pogłosu i warto je znać, ponieważ 
każdy z nich ma charakterystyczne 
cechy predestynujące go do określo-
nych zastosowań.

Hall – pogłos symulujący po-
mieszczenie, zazwyczaj dość duże. 
Może to być sala koncertowa, ko-
ściół lub wnętrze hangaru. Charak-
teryzuje go spora gęstość i długość, 
jest dość dominujący i dobrze go 

słychać. Dobre procesory potrafią symulować różne wy-
miary pomieszczenia, a także materiały, z których zbu-
dowane są ściany (mur, cegła, drewno itd.).

Room – znowu pomieszczenie, ale mniejsze. Idealny 
do nadawania ambiensu, świetny do sugerowania po-
mieszczenia, w którym znajduje się źródło sygnału. Sto-
sowany przy głosach, bębnach, a także w produkcji fil-
mowej – często wydaje się, że go nie słychać, ale on tam 
jest i informuje nasz mózg, gdzie znajduje się dźwięk.

Plate – wiadomo, płyta pogłosowa, czyli pogłos wy-
kreowany. Wspaniały do wokalu, nadaje mu anielskości 
i przestrzeni. Często nadużywany, ale to zupełnie inna 
historia. Trudny do osiągnięcia bez dobrego procesora 
(pluginu), wymagający dla komputera (dużo obliczeń), 
ale wart każdego wysiłku.

Spring – sprężyna, czyli pogłos w pudełku. Zupełnie 
nieprawdziwy, ale bardzo charakterny i zakorzeniony  
w tradycji, szczególnie gitarowej. Natychmiastowy efekt 
retro. Można go stosować także do innych instrumentów 
jako efekt specjalny – np. wielu twórców elektroniki uży-
wa go w swoich produkcjach, podobnie jak pionierzy mu-
zyki elektronicznej, którzy nie mieli dostępu do innych 
efektów. 

Można powiedzieć, że są to podstawowe typy po-
głosu. Ale potem przychodzi mnóstwo wariantów, jak 
Gated Reverb (pogłos ścinany w pewnym momencie 
bramką szumów lub obwiednią), Chamber (odmiana 
Room), Reverse (pogłos odwrócony w czasie, narasta-
jący), Warped (pogłos poddany modulacji) i cała masa 
odmian, gdzie najczęściej mamy do czynienia z połącze-
niem pogłosu z innym efektem (delay, chorus, flanger, 
distortion, kolejny reverb itd.).

Samo „tworzenie” pogłosu w danym urządzeniu 
lub aplikacji może odbywać się na dwa podstawowe 
sposoby: algorytmiczny, gdzie cały proces tworzony jest  
w czasie rzeczywistym przez procesor na podstawie 
określonego algorytmu, oraz konwolucyjny, gdzie po-
głos powstaje na podstawie pliku źródłowego (odpo-
wiedzi pomieszczenia), który został nagrany w realnej 
przestrzeni (bądź nie, ale zazwyczaj tak właśnie się go 
tworzy). Każdy ze sposobów ma swoje mocne strony: 
pogłos algorytmiczny może mieć więcej edytowalnych 
parametrów (czas pogłosu, pre-delay, modulacja, rodzaj 
pomieszczenia, wczesne odbicia itd.), natomiast pogłos 
konwolucyjny może charakteryzować się większą do-
kładnością przy symulowaniu konkretnego pomieszcze-
nia. Są oczywiście pogłosy łączące obie technologie.

Skoro była mowa o parametrach, wspomnijmy  
o tych najważniejszych:

Decay – podstawowy parametr określający długość, 
wybrzmiewanie pogłosu. Mówi nam jak duże jest po-
mieszczenie, w którym umieszczamy nasz dźwięk.

Early reflections – pierwsze odbicia, które pojawia-
ją się, zanim wróci do nas właściwy dźwięk danego po-
mieszczenia. Pomagają odpowiednio umieścić dźwięk  
w wirtualnej przestrzeni. >>

3. Przykład 
pogłosu 
emulującego 
klasyczny reverb 
algorytmiczny 
– w tym przypadku 
EMT 250 z lat 
siedemdziesiątych. 
Niezbyt realistyczny, 
ale to nieważne...

4. Spring reverb, 
czyli 
najklasyczniejszy 
z klasycznych 
pogłos sprężynowy. 
W tym przypadku 
jest to wierna 
replika pogłosu 
AKG. Świetny do 
gitar i wszelkich 
miksów w stylu 
retro.



34

Pre-delay – czas, po którym pogłos się pojawia. Ten 
parametr bardzo pomaga przy „oddzieleniu” źródła od 
odpowiedzi, unika zlewania się tych dwóch dźwięków  
w całość, co z kolei jest nieocenione przy budowaniu kla-
rownego miksu.

EQ – czyli stary dobry korektor, pomaga odpowiednio 
ukształtować brzmienie pogłosu, aby zbytnio nie wal-
czyło z resztą miksu. Zazwyczaj używa się go do zlikwi-
dowania najniższych częstotliwości, co dodaje lekkości, 
lub do określenia charakteru pogłosu – „ciemny”, gdy 
zabieramy góry, lub „jasny”, gdy jej dodajemy.

Damping – czyli EQ w czasie. Pozwala zmieniać cha-
rakterystykę częstotliwościową podczas wybrzmiewa-
nia – im później, tym ciemniej, co dodaje naturalności. 
Oczywiście można też odwrotnie. W końcu to nasz miks!

Modulation – wszelkie niedoskonałości ogona po-
głosu, które dodają charakteru i wzbogacają brzmienie. 
Pełna dowolność i wielka zabawa.

Im bardzo rozbudowany procesor, tym więcej para-
metrów. Czasem trudno się połapać w mnogości opcji, 
więc warto rozpocząć od procesorów prostszych, co 
nie znaczy gorszych. Warto na przykład użyć jakiegoś 
klasyka (EMT Plate, Lexicon, AMS), który nie ma wielu 
parametrów do regulacji, ale brzmi wspaniale i pozwala 
poznać różne aspekty dobrego brzmienia.

Grzechy główne
Miksowanie reverbu nie jest łatwe. Głównym grzechem 
popełnianym przez mniej doświadczonych producen-
tów jest oczywiście zbyt duża ilość, co sprawia, że dźwięk  
staje się daleki i nieczytelny. Szczególnie współcześnie, 
gdy wiele gatunków muzycznych stawia na mocne 
uderzenie i bliskość, warto posłuchać najpierw dobrych 
komercyjnych miksów i wsłuchać się w brzmienie po-
głosu. Często jest ledwo słyszalne, ale zawsze tam 
jest. Poza tym rodzaj i wielkość pogłosu zależy od ro-
dzaju utworu. Produkcje akustyczne postawią na po-
głosy typu Hall i Room, pop to przede wszystkim Plate, 
a rock skorzysta z pogłosu typu Spring. Klasyka to Hall 
(choć często nagrany już razem z instrumentami w od-
powiednim pomieszczeniu), elektronika to… wszystko 
i w dodatku co chwilę coś innego. Bębny skorzystają  
z dobrego reverbu typu Room, a wokal z Plate z odrobi-
ną delaya. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
łączyć różne pogłosy w wybranych proporcjach.

Pamiętajmy, że pogłos jest tylko dodatkiem. Bar-
dzo ważnym, ale dodatkiem. Miksujmy go oszczędnie 
i zawsze porównujmy swoje pomysły z zawodowymi 
produkcjami. Nie bójmy się automatyki, kluczowania (si-
de-chain), odważnej korekcji czy kompresji. Nowoczesna 
muzyka korzysta ze wszystkich dobrodziejstw oferowa-
nych przez środowisko DAW, a to wszystko pozwala od-
krywać wciąż nowe przestrzenie dźwiękowe, nieistnieją-
ce w naturze. A teraz oddalamy się w stylu Hall, z długim 
Decayem z delikatnym EQ i Dampingiem, powoli łącząc 
się z zanikającym Delayem potraktowanym modulacją  
i kompresorem…

Piotr Dygasiewicz
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1. Waves Abbey Road Plates. 
Przepięknie odtworzone pogłosy 
płytowe ze studia Abbey Road, gdzie 
nagrywali chyba wszyscy od Beatlesów 
począwszy. Jedna z najlepszych 
emulacji tego typu, choć wymaga 
dobrego komputera. Różne typy płyt 
i elektroniki do wyboru.
Cena: 490 zł

2. Waves Renaissance Reverb. 
Prawdziwy klasyk, stworzony już 
jakiś czas temu, ale ciągle jeden 
z najpopularniejszych reverbów 
programowych na świecie. Łatwy 
w obsłudze i tani. Oferuje 12 typów 
pogłosów.
Cena: 490 zł

3. Softube TSAR-1. Pogłos typu 
„true stereo” inspirowany dokonaniami 
Lexicona. Jego siłą, poza świetnie 
odwzorowanym klasykiem, jest cała 
lista znakomitych presetów. 
Łatwy w obsłudze pomimo całej 
gamy elementów regulacyjnych.
Cena: 980 zł

4. Universal Audio EMT-140. Kolejna 
(udana) próba modelowania pogłosu 
płytowego firmy EMT. Do wyboru 
trzy rodzaje płyt i duże możliwości 
kształtowania brzmienia. Działa na 
platformie UAD, bardzo popularny 
wśród profesjonalnych producentów 
na całym świecie.
Cena: 199 euro

5. Sonnox Reverb. Klasyczny 
pogłos uznanego producenta. Bardzo 
wysoka jakość algorytmów i wprost 
nieograniczone możliwości kreacji 
dzięki wielu parametrom. Produkt typu 
premium, ale sprawia, że reverb 
przepięknie siedzi w miksie.
Cena: 1730 zł

6. TC Electronic System 6000. 
Koniec skali, jeśli chodzi o koszty. 
Potężny system programowo-sprzęto-
wy używany w najlepszych studiach na 
świecie. Niedościgniona jakość pogło-
sów, najlepsze na świecie 
generatory przestrzeni, praca 
wielokanałowa. Lepiej już nie można.
Cena: 77 890 zł

 Pogłosy na różne okazje
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Prawdziwe gałki wirtualnego miksera

Każdy miks jest inny, ale też podobny. 
W końcu już kilkadziesiąt lat temu odkryto, 
że aby miks miał sens, trzeba w nim trochę 
porzeźbić, a nic tak dobrze temu nie służy 
jak porządny mikser, a w nim korekcja 
czy kompresja

Ostatnio miksery nie są już tak bardzo potrzebne, ale ich 
wirtualne odpowiedniki jak najbardziej. Z drugiej zaś stro-
ny trochę tęskno do prawdziwych gałek i przycisków. Nie 
dogodzisz. A może jednak?

Wszystko w jednym
Szwedzcy eksperci od oprogramowania emulującego naj-
lepsze narzędzia studyjne podeszli do odwiecznego pro-
blemu „Hardware czy software?”, biorąc z obu światów to, 
co najlepsze. Firma Softube, bo o niej mowa, postanowiła 
zbudować mikser, który daje wrażenie pracy z realnymi 
urządzeniami, a do tego jest dużo tańszy i mniejszy. Jak 
tego dokonano? Po prostu wzięto z miksera najważniej-
szy element, czyli channel strip – jeden kanał, który w nor-
malnym mikserze jest zwielokrotniony, ale tak naprawdę 
zawsze zawiera te same elementy: filtry, korekcję i obrób-
kę dynamiczną. Ten jeden kanał to oczywiście sterownik, 
który służy do obsługi specjalnego oprogramowania do-
starczanego wraz z Console 1, a ono z kolei zawiera od-
powiednie procesory i zawiaduje współpracą z wybraną 
aplikacją DAW.

Tam właśnie umieszczamy dedykowany plugin Con-
sole 1. Robimy to na każdym kanale wirtualnego mikse-
ra – w każdym razie na każdym, na którym chcemy uży-
wać Console 1. Powstaje w ten sposób „kanał w kanale”, 
a oprogramowanie Softube sprytnie rozpoznaje nazwy 
poszczególnych kanałów (ścieżek) i pokazuje je w oknie 

Softube Console 1

Console 1. Okno to, podobne do każdego innego okienka obsługi pluginu, za-
wiera graficzne odzwierciedlenie kontrolera, który z kolei przypomina pojedyn-
czy kanał miksera (channel strip), z tym że „położony”, gdzie przebieg sygnału 
następuje od lewej do prawej, a nie od góry do dołu, jak w sprzętowym mikse-
rze. Wszystkie manipulatory są klarownie opisane i już po kilku chwilach z ła-
twością obsługujemy nasz nowy mikser. Rząd przycisków na górze pozwala na 
szybkie przełączanie kanałów, a okno Console 1 (łatwo je włączać i wyłączać 
dedykowanym przyciskiem na sterowniku) można przywołać i skorzystać z wi-
doku krzywej EQ czy głębokości kompresji. Jeśli zaś mamy dodatkowy monitor, 
okno Console 1 może być widoczne cały czas, ponieważ łatwo jest je skalować 
do żądanej wielkości.

Wielu z nas umieszcza na każdym kanale miksera przynajmniej po kilka 
pluginów: EQ, kompresja, filtry, efekty. Przy korzystaniu z Console 1 możemy ten 
proces uprościć i w tym chyba tkwi prawdziwa siła tego combo. Po kilkunastu 
minutach pracy zaczynamy doceniać to swoiste wszystko w jednym, ale po kolei.
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Szwedzka solidność
Każda instancja Console 1 zawiera następujące ele-
menty: stopień wejściowy, gdzie regulujemy czułość 
wirtualnego kanału, filtr górnoprzepustowy z regulacją 
częstotliwości, odwrócenie polaryzacji – jak w prawdzi-
wym mikserze analogowym bądź cyfrowym. Potem 
prosta sekcja bramki ze standardowymi parametra-
mi, połączona z obróbką transjentów. Następnie kolej 
na korektor parametryczny z czterema zakresami – jak  
w konstrukcjach SSL czy innych. Kolejnym elementem 
jest oczywiście kompresor, a na końcu mamy stopień wyj-
ściowy z regulacją poziomu i nawet funkcją Drive. Wszyst-
ko przedstawione jest w pięknej minimalistycznej grafice  
z bardzo czytelnymi wskaźnikami dla poszczególnych 
stopni. Mamy krzywe dynamiki czy korekcji wraz z dyna-
micznym przedstawieniem pasma czy głębokości dzia-
łania bramki lub kompresora. Poniżej znajduje się dwa-

dzieścia słupków pokazujących poziom 
sygnału na kolejnych kanałach (meter 
bridge), przy czym system nie jest ogra-
niczony do 20 kanałów – kolejne dwu-
dziestki dostępne są po naciśnięciu przy-
cisku na sterowniku. 

No właśnie, sterownik. Wygląda 
niemal identycznie jak okno aplikacji 
Console 1. Nie ma wprawdzie analizatora 
spektrum, ale już wskaźniki wejściowe 
i wyjściowe tak. Wszystkie pokrętła to 
enkodery „bez końca”, bardzo solidnie 

przymocowane i stawiające przyjemny opór. W końcu to 
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korekcja jest precyzyjna, a kompresja szybka i przewi-
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rów (to powodowało, że konsola była horrendalnie droga 
i ciężka, ale brzmiała jak milion dolarów – zresztą często 
tyle kosztowała) i supersłodkiej korekcji. Co ciekawe, 
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Console 1 to sprytne rozwiązanie problemu, który sa-
mi sobie stworzyliśmy, poszukując wygody i dostępności. 
Miksowanie myszką nie jest dla każdego, ale jest tanie  
i wygodne. Console 1 pozwala odzyskać fizyczny kontakt  
z narzędziami i robi to w dobrej cenie i świetnym stylu. 
Godne polecenia.
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Gdzie tradycja spotyka nowoczesność
Pierwsze spotkanie z profesjonalną aparaturą mikserską może wywołać  

konsternację: nieprawdopodobna liczba gniazd, pokręteł i suwaków.  
W rzeczywistości nie jest to tak skomplikowane. W meandry wędrówki sygnału  

w torze audio i korzyści z posiadania miksera wprowadzamy na przykładzie nowej 
generacji mikserów PreSonusa StudioLive AR USB Hybrid

Mikser to centrum dla wszystkich źródeł sygnału: 
mikrofonów, instrumentów, syntezatorów, a nawet 
smartfonów (o czym nieco później). Tu są doprowadzane  
i stąd rozdzielane do miejsc przeznaczenia: wzmac-
niaczy mocy, słuchawek, odsłuchów, ścieżek urzą-
dzenia rejestrującego bądź wszystkich tych miejsc 
jednocześnie. Niezależnie od ceny czy technologii wy-
konania stołu wszystkie miksery spełniają te same, 
podstawowe funkcje. Służą do łączenia ze sobą (su-
mowania) wielu sygnałów wejściowych w żądanych 
proporcjach, wzmacniania i wyrównywania poziomów 
tychże sygnałów oraz korygowania barwy dźwię-
ku. Ponadto niektóre z nich pozwalają na dodawanie 
efektów do tych sygnałów, umożliwiając podłączanie 
efektów przestrzennych, procesorów dynamicznych 
(gniazda INSERT) oraz wygodne dokonywanie róż-
nych miksów równocześnie: innych dla nagłośnie-
nia czy odsłuchu, jeszcze innych do rejestracji. Do-
datkowymi atutami każdego stołu będzie również 
łatwość przenoszenia, jakość wykonania obudowy  
i wszystkich elementów ruchomych (potencjometrów 
i styków) oraz dołączone oprogramowanie. Spełnie-
nie tych wymagań przy zachowaniu odpowiednich 
parametrów jakościowych i akceptowalnego poziomu 
ceny bywa trudne. Znacznie częściej będziemy mu-
sieli dokonać wyboru związanego 
z wykorzystaniem miksera (do 

nagrań wielośladowych czy może nagłośnienia koncertów), pożądanymi  
właściwościami stołu (korekcja, wysyłki AUX lub wejścia Hi-Z) oraz liczbą 
znajdujących się w nim wejść. Nie przedłużając, sprawdźmy jak powyższą 
kwestię postanowili ugryźć amerykańscy konstruktorzy z PreSonusa. 

Złącza i kontrolery według potrzeb
Debiutujące na rynku miksery nowej generacji SL AR USB Hybrid można 
podsumować następująco: są lekkie, uniwersalne, wyposażone w analo-
gowe złącza i cyfrowe narzędzia (stąd w nazwie Hybrid), a do tego łatwe  
w obsłudze. Stworzone z myślą o łatwym nagrywaniu i jeszcze łatwiejszym 
miksowaniu występują w trzech wersjach: 18-kanałowej StudioLive AR16 
USB, 14-kanałowej StudioLive AR12 USB oraz najmniejszej, 8-kanałowej 
StudioLive AR8 USB. Kompaktowe i wytrzymałe nie różnią się między sobą 
oferowanymi funkcjonalnościami. Zapewniają wszystko, co jest niezbędne 
podczas rejestracji koncertów, produkcji studyjnej, prób zespołowych, a na-
wet tworzenia podcastów. Wygląda na to, że jedyną niewiadomą w naszym 
równaniu pozostaje liczba kanałów, na którą się zdecydować. Najmniejszy  
z rodziny zawiera dwa kanały mono i dwa stereo, średni cztery kanały mono  
i tyle samo stereo, z kolei największy, osiem kanałów mono i cztery ste-
reo. Uprzedzając nieco fakty, każdy z modeli uzbrojony został dodatkowo 
w superkanał stereo (Super Channel). Kanały w stołach mają regulację 
poziomu, wejście mikrofonowe z nagradzanym preampem PreSonusa 
w klasie A oraz trójpasmowy korektor. Jeśli planujemy w przyszłości re-
jestrować więcej źródeł, dobrym pomysłem okaże się zainwestowanie  
w wersję z większą liczbą wejść.

PreSonus StudioLive AR USB Hybrid

StudioLive AR8 USB Hybrid StudioLive AR12 USB Hybrid StudioLive AR16 USB Hybrid
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	 18-/14-/8-kanałowe miksery z 8/4/2 kanałami mono, 
 4/4/2 kanałami stereo i jednym kanałem stereo Super Channel, 
	12/8/4 wysokiej jakości preampy mikrofonowe z globalnym 
 włącznikiem Phantom +48 V, 
	2 wejścia instrumentalne, 
	16/12/6 symetrycznych wejść liniowych, 
	2 niesymetryczne gniazda insertowe (tylko SL AR12 USB 
 i SL AR16 USB), 
	2 wejścia niesymetryczne RCA (L/R), 
	wejście 1/8" jack stereo, 
	filtr górnoprzepustowy na każdym kanale, 
	3-pasmowy półparametryczny EQ, 
	18/14/8 x4 interfejs audio USB 2.0, 
	odtwarzanie przez Bluetooth, 
	rejestrator SD, 2x2,
	wbudowany zasilacz, 
	przyciski Pan, Mute oraz PFL na każdym kanale, 
	wyjścia główne L/R, XLR, 
	wyjścia CR (jack TRS 6,3 mm), 
	wyjście słuchawkowe, 
	2/2/1 szyny pomocnicze AUX (jack TRS 6,3 mm), 
	dedykowany tor FX (jack TRS 6,3 mm), 
	pokładowy procesor efektowy z 16 presetami, 
	przełącznik nożny (opcja), 
	uszy do montażu w racku (AR12 USB, AR16 USB; opcja), 
	aplikacja do wielościeżkowej rejestracji PreSonus Capture 
 oraz produkcji muzycznej Studio One 3 PL w zestawie.

 Cechy mikserów PreSonus StudioLive AR USB

nagraj muzę

Channel Strip
Przyjrzyjmy się bliżej roli poszczególnych regu-
latorów, wejść i wyjść w mikserach serii SL AR 
USB. Mimo mnogości pokręteł i gniazd, jakie 
występują w nowych, hybrydowych stołach, 
ich budowa nie jest tak skomplikowana. Całość 
można podzielić na kilka bloków, które następ-
nie są powielane w różnej liczbie zależnie od 
modelu. Głównym blokiem jest kanał, inaczej 
channel strip, czyli zestaw urządzeń i pokręteł  
odnoszących się do sygnału z jednego źródła 
(mikrofonu lub linii). 

Na górze pulpitu stołu tradycyjnie zlokalizowa-
ne zostały wejścia mikrofonowe (Mic In) bazujące na 
profesjonalnych złączach XLR, których używamy do 
podłączania mikrofonów. W bezpośrednim sąsiedz-
twie gniazd typu Cannon (XLR) nie mogło zabraknąć 
przycisku zasilania Phantom Power dostarczającego 
mikrofonom pojemnościowym +48 V zasilania sta-
łego. Dalej mamy wejścia liniowe (Line In) typu jack  
6,3 mm, czyli gniazda, które wykorzystujemy do podłą-
czania instrumentów o poziomie liniowym (keyboardy, 
syntezatory, maszyny perkusyjne itd.). Do wejść Line In 

możemy wprawdzie podłączyć mikrofony, ale nie za-
pewnią im optymalnych warunków pracy. Jest też miła 
niespodzianka. Producent zadbał również o gitarzy-
stów wszelkiej maści. Nowe miksery mają na kanałach  
1 i 2 wysokoimpedancyjne wejścia instrumentalne (Hi-Z),  
więc możemy podłączyć gitarę lub bas elektryczny bez-
pośrednio do stołu – nie potrzeba żadnego DI-boxa. 

Tak pozyskany sygnał wejściowy podawany jest 
na przedwzmacniacz odpowiedzialny za… wzmoc-
nienie sygnału. Zwróćmy uwagę, że przeciętny sy-
gnał na wyjściu mikrofonu wynosi ledwie 5 mV. War-
to nadmienić, że preampy w stołach serii AR Hybrid 
to znane konstrukcje – bardzo wydajne, pracujące 
w klasie A, do tego świetnie brzmiące. Do regulacji 
wzmocnienia przedwzmacniaczem służy pokrętło 
GAIN, znajdujące się w górnej części konsoli, blisko 
gniazd wejściowych. Zaraz po przedwzmacniaczu 
znajduje się gniazdo INSERT (modele SL AR12 USB  
i SL AR16 USB) umożliwiające „rozpięcie kanału”, czy-
li przekierowanie sygnału po przedwzmacniaczu na 
kompresor, bramkę, limiter lub equalizer, a następnie 
wprowadzenie z powrotem na regulator barwy tonu 
i dalsze bloki kanału. W tym przypadku sygnał wy-
prowadzany jest za pomocą specjalnego przewodu  
w kształcie litery „Y”, tak zwanego przewodu inserto-
wego (np.: HOSA STP-202). 

W kolejnym etapie sygnał trafia na filtr dolnoza-
porowy (ang. low-cut filter). Zadaniem filtra jest wy-
cinanie wszystkich dźwięków, wśród których znajdują 
się wibracje podłogi, statywu, podmuchy powietrza czy 

>>

Channel Strip – 
kompletny tor 
sygnałowy.
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PreSonus StudioLive AR USB Hybrid  
dane techniczne

głoski wybuchowe (dźwięki o częstotliwościach poniżej  
100 Hz). Niektórzy producenci stosują dla tego filtru na-
zwę high-pass – górnoprzepustowy. Następnym urządze-
niem na drodze sygnału jest sekcja korekcji barwy tonu, 
czyli EQ. Korektor pozwala zmienić brzmienie każdego 
sygnału wejściowego i jest podzielony na pasma, które 
służą do regulacji określonych zakresów częstotliwości. 
Im więcej pasm ma korektor, tym jest bardziej wyrafino-
wany. Nowe stoły serii SL AR USB oferują trzypunktowy, 
półparametryczny regulator barwy. Na pulpicie miksera 
mamy więc dwa pokrętła do regulacji tonów wysokich 
(High) i niskich (Low) oraz dwa pokrętła regulacji tonów 
średnich (Midrange), gdzie jedno służy do wybierania po-
żądanego pasma częstotliwości, a drugie do wzmocnienia 
bądź tłumienia tego pasma. Czas na sekcję z pokrętłami 
obrotowymi FX i AUX. Pokrętła te odpowiednio pozwala-
ją na regulację poziomu efektu (np. pogłosu) dodawane-
go do sygnału wejściowego oraz umożliwiają tworzenie 
niezależnych proporcji w torze odsłuchów wykonawców  
w studiu lub na scenie (AUX). AR16 USB i AR12 USB umoż-
liwiają tworzenie dwóch miksów monitorowych, podczas 
gdy AR8 USB jednego miksu do odsłuchu. 

Czas na regulator panoramy (pokrętło PAN), który po-
zwala ustawić położenie sygnału w obrazie stereo. Usta-
wienie pokrętła panoramy pośrodku powoduje, że dźwięk 
jest słyszany ze środka między głośnikami. Jeśli pokrętła 
panoramy ustawimy we wszystkich torach pośrodku, na-
granie będzie monofoniczne. Poniżej znajdziemy zawsze 
użyteczny przycisk Mute, który służy do szybkiego wyci-
szania kanału bez konieczności poruszania tłumikiem. 
Kolejny przycisk w naszym channel stripie to PFL (ang. 
pre fader listen). Jest to rodzaj odsłuchu solo pozwalają-
cy na słuchanie brzmienia przed tłumikiem, przydatny 
szczególnie podczas ustawiania prawidłowych poziomów 
przedwzmacniacza wejściowego. Czas na regulator gło-
śności kanału, który występuje w postaci potencjometru 
suwakowego (popularny Fader). Sygnał po przejściu przez 
blok korekcji barwy dźwięku jest podawany na Fader, któ-
ry służy do ustawiania poziomu sygnału wejściowego  
w całkowitym materiale dźwiękowym. W miejscu, gdzie 
wzmocnienie przybiera wartość 0 dB (sygnał przesyłany 
jest bez zmian), umieszczona jest grubsza kreska. 

Najważniejsze, tradycyjne obwody i regulatory w kanale 
wejściowym miksera mamy już omówione. Pora na wyjścia, 
które zaskakują swoją uniwersalnością. Oprócz wyjść głów-
nych (L/R) dysponujemy również wyjściem monitorowym  
z dedykowanym torem FX do przesyłania sygnału do od-
słuchu na scenie, wzmacniacza słuchawkowego lub sys-
temu dousznego. Z kolei wyjścia Control Room z regulacją 
poziomu pozwalają nam na podłączenie monitorów stu-
dyjnych. 

Efekty cyfrowe
Do stworzenia świetnego miksu potrzebujemy wyso-
kiej klasy efektów. Miksery StudioLive AR USB mają 
wewnętrzny procesor efektów z 16 presetami, wśród 
których znajdziemy cenione pogłosy room, hall i plate, 
efekty chorus i delay, a nawet symulację akustycznie 
przystosowanego pomieszczenia studyjnego pozwala-
jącego uzyskać ciepłe i przyjemne brzmienie. Tory po-
wrotów dla efektów razem z regulacją poziomu master 

>>  
Przedwzmacniacz mikrofonowy

 Typ Gniazdo XLR, Klasa A    
 Maksymalny poziom wejściowy (unity gain) +22 dBu, ±1,0 dB    
 Zakres regulacji wzmocnienia  Kanały mono: 50 dB, ±1 dB (unity +50 dB), 
  Kanały stereo: 40 dB, ±1 dB (+5 – +45 dB)    
 Pasmo przenoszenia – wyjścia analogowe  20 Hz – 20 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Pasmo przenoszenia – USB (bezpośrednio) 20 Hz – 40 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Odstęp sygnał/szum dla wyjść (+4 dBu) 94 dB    
 Zniekształcenia THD+N (min. wzm., A-waż.) <0,01%    
 Impedancja wejściowa  1 kΩ    
 EIN (+55 dB wzm., przy 150 Ω, 20 Hz – 22 kHz, A-waż.) <128 dBu    
 Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego  65 dB
 (1 kHz, wzm. +55 dB)    
 Zasilanie fantomowe +48 V, ±3 V, ogólne     
   Uwaga: wszystkie wejścia kanałowe są sumowane w przedwzmacniaczu mikrofonowym    

Wejścia instrumentalne
 Typ Gniazda ¼” TS, niesymetryczne, Hi-Z     
 Maksymalny poziom wejściowy (min. wzm,  +22 dBu ±1,0 dB
 1 kHz@0,5% THD+N)    
 Zakres regulacji wzmocnienia 50 dB, ±1 dB (unity +50 dB)    
 Pasmo przenoszenia – wyjścia analogowe 20 Hz – 20 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Pasmo przenoszenia – USB (bezpośrednio) 20 Hz – 40 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Dynamika (min. wzm., A-waż.) >105 dB    
 Dynamika (śr. wzm., nieważ.) >100 dB    
 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-waż.) <0,01%    
 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, nieważ.) <0,01%    
 Impedancja wejściowa >1 MΩ    
  Uwaga: wszystkie wejścia kanałowe są sumowane w przedwzmacniaczu mikrofonowym  

Wejścia liniowe
 Typ Gniazda ¼” TRS, symetryczne    
 Maksymalny poziom wejściowy (min. wzm.,  +22 dBu, ±1,0 dB
 1 kHz@0,5% THD+N)    
 Zakres regulacji wzmocnienia Kanały mono 50 dB, ±1 dB (-20 – +30 dB),  
  Kanał Stereo 50 dB, ±1 dB (-15 – +25 dB)    
 Pasmo przenoszenia – wyjścia analogowe 20 Hz – 20 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Pasmo przenoszenia – USB (bezpośrednio) 10 Hz – 40 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Odstęp sygnał/szum dla wyjść analogowych (+4 dBu) 94 dB    
 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-waż.) <0,01%    
 Impedancja wejściowa (symetrycznie) 10 kΩ    
  Uwaga: wszystkie wejścia kanałowe są sumowane w przedwzmacniaczu mikrofonowym 

Wyjścia Main, Control Room, Monitor i FX
 Wyjścia główne Main Wtyczka XLR, symetryzowane impedancją 
    Wyjścia Control Room, Monitor, FX  Gniazdo ¼” TRS, symetryczne    
 Szacunkowy poziom wyjściowy  +24 dBu, ±1,0 dB
 (wyjścia Main Outputs)    
 Szacunkowy poziom wyjściowy  +18 dBu
 (wyjścia Control Room, Monitor, FX)    
 Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Zakres dynamiki (A-waż.) >108 dB    
 THD+N (20 Hz – 20 kHz, -1 dBFS, nieważ.) <0,01%    
 Impedancja wyjściowa  100 Ω    

Wyjście słuchawkowe
 Typ złącza Gniazdo ¼” TRS, stereo, niesymetryczne    
 Maksymalny poziom wyjściowy 150 mW/kanał przy 60 Ω    
 Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Zakres dynamiki (A-waż.) >103 dB    
 THD+N (20 Hz – 20 kHz, -1 dBFS, nieważ.) <0,01%    

Przesłuch
 Z wejścia do wyjścia  -85 dBu
 (Ref = +4 dBu, 20 Hz – 20 kHz, nieważ.)    
 Międzykanałowy  -80 dBu
 (Ref = +4 dBu, 20 Hz – 20 kHz, nieważ.)    

Wskaźniki sygnału LED
 Dla sygnału -50 dBFS (przed EQ)    
 Poziom szczytowy (Clip) -3,0 dB przed ścinaniem sygnału (przed lub po EQ)

Korektor graficzny
 Pasmo basowe – filtr dolnozaporowy (Low Cut) 100 Hz, -18 dB/na oktawę    
 Pasmo wysokie – filtr półkowy ±15 dB dla 12 kHz    
 Pasmo środka – podbicie ±15 dB dla 2,5 kHz    
 Pasmo środka – szerokość pasma Q stała, 0,55    
 Pasmo basowe – filtr półkowy  ±15 dB dla 80 Hz    

Sekcja cyfrowa
 Rodzaj interfejsu  USB 2.0    
 Dynamika konwersji A-C (wspólnie) 114 dB    
 Dynamika konwersji A-C (pomiar: A-waż., 48 kHz) 105 dB    
 Dynamika konwersji C-A (wspólnie) 114 dB    
 Dynamika konwersji C-A (pomiar: A-waż., 48 kHz) 105 dB    
 Głębia bitowa 24 bity    
 Dostępne częstotliwości próbkowania 44,1, 48, 88,2, 96 kHz    
 Jitter <80 ps RMS (20 Hz – 20 kHz)    
 Tłumienie jittera  >60 dB (1 ns wej. => 1 ps wyj.)    

Rejestrator SD™   
 Obsługiwane formaty karta SD™ format FAT16, karta SDHC™ format FAT32
 Pojemność kart karta SD: 2 GB; karta SDHC: 32 GB
 Format nagrywanych plików stereo WAV    
 Formaty odtwarzane stereo WAV, MP3    
 Częstotliwość próbkowania (WAV) 44,1 kHz    
 Rozdzielczość bitowa (nagrywane pliki WAV) 24 bity    

Zasilanie
 Złącze IEC    

Wymiary   
 Wysokość 95 mm    
 Szerokość 305 mm    
 Głębokość 305 mm  
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głoski wybuchowe (dźwięki o częstotliwościach poniżej  
100 Hz). Niektórzy producenci stosują dla tego filtru na-
zwę high-pass – górnoprzepustowy. Następnym urządze-
niem na drodze sygnału jest sekcja korekcji barwy tonu, 
czyli EQ. Korektor pozwala zmienić brzmienie każdego 
sygnału wejściowego i jest podzielony na pasma, które 
służą do regulacji określonych zakresów częstotliwości. 
Im więcej pasm ma korektor, tym jest bardziej wyrafino-
wany. Nowe stoły serii SL AR USB oferują trzypunktowy, 
półparametryczny regulator barwy. Na pulpicie miksera 
mamy więc dwa pokrętła do regulacji tonów wysokich 
(High) i niskich (Low) oraz dwa pokrętła regulacji tonów 
średnich (Midrange), gdzie jedno służy do wybierania po-
żądanego pasma częstotliwości, a drugie do wzmocnienia 
bądź tłumienia tego pasma. Czas na sekcję z pokrętłami 
obrotowymi FX i AUX. Pokrętła te odpowiednio pozwala-
ją na regulację poziomu efektu (np. pogłosu) dodawane-
go do sygnału wejściowego oraz umożliwiają tworzenie 
niezależnych proporcji w torze odsłuchów wykonawców  
w studiu lub na scenie (AUX). AR16 USB i AR12 USB umoż-
liwiają tworzenie dwóch miksów monitorowych, podczas 
gdy AR8 USB jednego miksu do odsłuchu. 

Czas na regulator panoramy (pokrętło PAN), który po-
zwala ustawić położenie sygnału w obrazie stereo. Usta-
wienie pokrętła panoramy pośrodku powoduje, że dźwięk 
jest słyszany ze środka między głośnikami. Jeśli pokrętła 
panoramy ustawimy we wszystkich torach pośrodku, na-
granie będzie monofoniczne. Poniżej znajdziemy zawsze 
użyteczny przycisk Mute, który służy do szybkiego wyci-
szania kanału bez konieczności poruszania tłumikiem. 
Kolejny przycisk w naszym channel stripie to PFL (ang. 
pre fader listen). Jest to rodzaj odsłuchu solo pozwalają-
cy na słuchanie brzmienia przed tłumikiem, przydatny 
szczególnie podczas ustawiania prawidłowych poziomów 
przedwzmacniacza wejściowego. Czas na regulator gło-
śności kanału, który występuje w postaci potencjometru 
suwakowego (popularny Fader). Sygnał po przejściu przez 
blok korekcji barwy dźwięku jest podawany na Fader, któ-
ry służy do ustawiania poziomu sygnału wejściowego  
w całkowitym materiale dźwiękowym. W miejscu, gdzie 
wzmocnienie przybiera wartość 0 dB (sygnał przesyłany 
jest bez zmian), umieszczona jest grubsza kreska. 

Najważniejsze, tradycyjne obwody i regulatory w kanale 
wejściowym miksera mamy już omówione. Pora na wyjścia, 
które zaskakują swoją uniwersalnością. Oprócz wyjść głów-
nych (L/R) dysponujemy również wyjściem monitorowym  
z dedykowanym torem FX do przesyłania sygnału do od-
słuchu na scenie, wzmacniacza słuchawkowego lub sys-
temu dousznego. Z kolei wyjścia Control Room z regulacją 
poziomu pozwalają nam na podłączenie monitorów stu-
dyjnych. 

Efekty cyfrowe
Do stworzenia świetnego miksu potrzebujemy wyso-
kiej klasy efektów. Miksery StudioLive AR USB mają 
wewnętrzny procesor efektów z 16 presetami, wśród 
których znajdziemy cenione pogłosy room, hall i plate, 
efekty chorus i delay, a nawet symulację akustycznie 
przystosowanego pomieszczenia studyjnego pozwala-
jącego uzyskać ciepłe i przyjemne brzmienie. Tory po-
wrotów dla efektów razem z regulacją poziomu master 

>>  
Przedwzmacniacz mikrofonowy

 Typ Gniazdo XLR, Klasa A    
 Maksymalny poziom wejściowy (unity gain) +22 dBu, ±1,0 dB    
 Zakres regulacji wzmocnienia  Kanały mono: 50 dB, ±1 dB (unity +50 dB), 
  Kanały stereo: 40 dB, ±1 dB (+5 – +45 dB)    
 Pasmo przenoszenia – wyjścia analogowe  20 Hz – 20 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Pasmo przenoszenia – USB (bezpośrednio) 20 Hz – 40 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Odstęp sygnał/szum dla wyjść (+4 dBu) 94 dB    
 Zniekształcenia THD+N (min. wzm., A-waż.) <0,01%    
 Impedancja wejściowa  1 kΩ    
 EIN (+55 dB wzm., przy 150 Ω, 20 Hz – 22 kHz, A-waż.) <128 dBu    
 Współczynnik tłumienia sygnału współbieżnego  65 dB
 (1 kHz, wzm. +55 dB)    
 Zasilanie fantomowe +48 V, ±3 V, ogólne     
   Uwaga: wszystkie wejścia kanałowe są sumowane w przedwzmacniaczu mikrofonowym    

Wejścia instrumentalne
 Typ Gniazda ¼” TS, niesymetryczne, Hi-Z     
 Maksymalny poziom wejściowy (min. wzm,  +22 dBu ±1,0 dB
 1 kHz@0,5% THD+N)    
 Zakres regulacji wzmocnienia 50 dB, ±1 dB (unity +50 dB)    
 Pasmo przenoszenia – wyjścia analogowe 20 Hz – 20 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Pasmo przenoszenia – USB (bezpośrednio) 20 Hz – 40 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Dynamika (min. wzm., A-waż.) >105 dB    
 Dynamika (śr. wzm., nieważ.) >100 dB    
 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-waż.) <0,01%    
 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, nieważ.) <0,01%    
 Impedancja wejściowa >1 MΩ    
  Uwaga: wszystkie wejścia kanałowe są sumowane w przedwzmacniaczu mikrofonowym  

Wejścia liniowe
 Typ Gniazda ¼” TRS, symetryczne    
 Maksymalny poziom wejściowy (min. wzm.,  +22 dBu, ±1,0 dB
 1 kHz@0,5% THD+N)    
 Zakres regulacji wzmocnienia Kanały mono 50 dB, ±1 dB (-20 – +30 dB),  
  Kanał Stereo 50 dB, ±1 dB (-15 – +25 dB)    
 Pasmo przenoszenia – wyjścia analogowe 20 Hz – 20 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Pasmo przenoszenia – USB (bezpośrednio) 10 Hz – 40 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Odstęp sygnał/szum dla wyjść analogowych (+4 dBu) 94 dB    
 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, A-waż.) <0,01%    
 Impedancja wejściowa (symetrycznie) 10 kΩ    
  Uwaga: wszystkie wejścia kanałowe są sumowane w przedwzmacniaczu mikrofonowym 

Wyjścia Main, Control Room, Monitor i FX
 Wyjścia główne Main Wtyczka XLR, symetryzowane impedancją 
    Wyjścia Control Room, Monitor, FX  Gniazdo ¼” TRS, symetryczne    
 Szacunkowy poziom wyjściowy  +24 dBu, ±1,0 dB
 (wyjścia Main Outputs)    
 Szacunkowy poziom wyjściowy  +18 dBu
 (wyjścia Control Room, Monitor, FX)    
 Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Zakres dynamiki (A-waż.) >108 dB    
 THD+N (20 Hz – 20 kHz, -1 dBFS, nieważ.) <0,01%    
 Impedancja wyjściowa  100 Ω    

Wyjście słuchawkowe
 Typ złącza Gniazdo ¼” TRS, stereo, niesymetryczne    
 Maksymalny poziom wyjściowy 150 mW/kanał przy 60 Ω    
 Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz, +0,5/-1,5 dB    
 Zakres dynamiki (A-waż.) >103 dB    
 THD+N (20 Hz – 20 kHz, -1 dBFS, nieważ.) <0,01%    

Przesłuch
 Z wejścia do wyjścia  -85 dBu
 (Ref = +4 dBu, 20 Hz – 20 kHz, nieważ.)    
 Międzykanałowy  -80 dBu
 (Ref = +4 dBu, 20 Hz – 20 kHz, nieważ.)    

Wskaźniki sygnału LED
 Dla sygnału -50 dBFS (przed EQ)    
 Poziom szczytowy (Clip) -3,0 dB przed ścinaniem sygnału (przed lub po EQ)

Korektor graficzny
 Pasmo basowe – filtr dolnozaporowy (Low Cut) 100 Hz, -18 dB/na oktawę    
 Pasmo wysokie – filtr półkowy ±15 dB dla 12 kHz    
 Pasmo środka – podbicie ±15 dB dla 2,5 kHz    
 Pasmo środka – szerokość pasma Q stała, 0,55    
 Pasmo basowe – filtr półkowy  ±15 dB dla 80 Hz    

Sekcja cyfrowa
 Rodzaj interfejsu  USB 2.0    
 Dynamika konwersji A-C (wspólnie) 114 dB    
 Dynamika konwersji A-C (pomiar: A-waż., 48 kHz) 105 dB    
 Dynamika konwersji C-A (wspólnie) 114 dB    
 Dynamika konwersji C-A (pomiar: A-waż., 48 kHz) 105 dB    
 Głębia bitowa 24 bity    
 Dostępne częstotliwości próbkowania 44,1, 48, 88,2, 96 kHz    
 Jitter <80 ps RMS (20 Hz – 20 kHz)    
 Tłumienie jittera  >60 dB (1 ns wej. => 1 ps wyj.)    

Rejestrator SD™   
 Obsługiwane formaty karta SD™ format FAT16, karta SDHC™ format FAT32
 Pojemność kart karta SD: 2 GB; karta SDHC: 32 GB
 Format nagrywanych plików stereo WAV    
 Formaty odtwarzane stereo WAV, MP3    
 Częstotliwość próbkowania (WAV) 44,1 kHz    
 Rozdzielczość bitowa (nagrywane pliki WAV) 24 bity    

Zasilanie
 Złącze IEC    

Wymiary   
 Wysokość 95 mm    
 Szerokość 305 mm    
 Głębokość 305 mm  
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i torem wysyłki do monitorów pozwalają dopasować 
poziom efektów w miksach głównym i monitorowym. 
Ciekawą opcją jest wyłączanie efektów za pomocą 
przełącznika nożnego, który kupuje się oddzielnie.

Super Channel
Wyjątkowy stereofoniczny kanał Super Channel (np.:  
w SL AR8 USB będzie to kanał stereo 7/8) umożliwia pod-
łączenie do czterech analogowych lub cyfrowych źródeł 
sygnału stereo jednocześnie. Możemy podłączyć swój 
odtwarzacz multimedialny do niesymetrycznych wejść 
RCA i wejść stereo 1/8” kanału Super Channel. Co więcej, 
możemy odtwarzać stereofoniczne pliki audio z pokłado-
wego rejestratora SD lub przez USB z komputera PC i Mac. 
Dodatkowo możemy wykorzystać pokładowy Bluetooth 
4.1, aby połączyć nasz telefon z mikserem SL AR USB.  
W ten sposób zyskujemy natychmiastowy dostęp do 
swojej biblioteki utworów, podkładów muzycznych lub 
edukacyjnych odtwarzanych w przerwach. Kolejne za-
stosowanie funkcji Bluetooth: jeśli mamy utwór, którego 
chcemy nauczyć resztę zespołu, wystarczy zsynchronizo-
wać telefon i zacząć próbę. 

Nagrywanie z komputerem lub bez
Miksery StudioLive AR umożliwiają nagrywanie na dwa 
sposoby. Możemy podłączyć mikser do komputera przez 
USB 2.0. Otrzymujemy w ten sposób cyfrowy rejestrator 

wielośladowy 8x4 (dla innych modeli 14x4 bądź 18x4)  
gotowy do nagrywania wszystkich sygnałów wejściowych 
oraz głównego miksu w komputerze PC i Mac w jakości 
24 bity/96 kHz. Inny sposób obejmuje wykorzystanie po-
kładowego rejestratora stereo SD, więc miks główny mo-
żemy nagrać bez komputera. Wciskamy przycisk Record  
i już. Czy nagrywanie może być łatwiejsze?

Wewnętrzny interfejs USB i rejestrator SD możemy 
wykorzystać również na inne sposoby. Wystarczy kilka 
podkładów, aby nasz kameralny skład zabrzmiał jak du-
żo większy zespół. To fajne rozwiązanie do podkładów, 
ścieżek z klikiem lub zaprogramowanej muzyki. To samo 
tyczy się rejestratora SD. Możemy odtwarzać pliki mu-
zyczne w formatach MP3 i WAV (do 32 GB) przez wiele 
godzin bez podłączania komputera. A przecież jest jesz-
cze funkcja Bluetooth na kanale Super Channel… Mając 
do dyspozycji kilka sposobów, z pewnością znajdziemy 
coś dla siebie.  

Nagrywanie ułatwia nowoczesne oprogramowanie, 
które jest ściśle zintegrowane ze sprzętem. Koncerty 
możemy rejestrować dzięki prostej aplikacji PreSonus 
Capture, a później edytować brzmienie w programie do 
nagrywania i produkcji Studio One 3, który ma wersję 
polską. Właściciele miksera po jego zarejestrowaniu na 
stronie producenta (www.presonus.com) mogą ściągnąć 
oba programy bezpłatnie. 

Kompaktowe i wytrzymałe miksery SL AR USB 
wyposażone w zaawansowane funkcje stanowią kom-
pletne rozwiązanie do miksowania i nagrywania. Umoż-
liwiają tworzenie wielościeżkowych nagrań i odtwarzać 
podkłady, wykorzystując cyfrowy interfejs USB 2.0 lub 
rejestrator SD. Z pełną gamą złączy oraz prostym i ele-
ganckim interfejsem mają szansę szybko stać się ser-
cem koncertowego i studyjnego systemu. Czekamy, jaką 
odpowiedź przygotuje konkurencja.

Patryk Korzonkowski
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Lekcja 6. Obsługa wideo
Wersja profesjonalna programu ma wbudowany odtwarzacz wideo, który ułatwia  
tworzenie podkładu muzycznego do obrazu i synchronizację dźwięku z materiałem  
filmowym. Sprawdźmy, jak dodać klip do okna aranżacji w SO3, ale przede wszystkim 
jak wykorzystać markery, żeby nie przeoczyć ważnych momentów w nagraniu wideo

Dodanie materiału filmowego do okna Utworu nie na-
stręcza żadnych trudności. Podobnie jak w innych przy-
padkach z pomocą przychodzi funkcja pociągnij-i-upuść. 
Wystarczy przeciągnąć film w puste okno aranżera. Po-
jawi się okno odtwarzacza wideo. Wywołanie odtwarza-
cza jest również możliwe przez wybór z górnej belki SO3 
przycisku Widok, a następnie Odtwarzacz wideo. 

Lepsze sekundy niż takty
Projekcja filmu rozpocznie się w momencie wybrania 
przycisku Play na pasku transportu. Nadmieńmy jesz-
cze, że Quicktime jest jedyną technologią wideo obsłu-
giwaną przez wewnętrzny odtwarzacz SO3 (program do 
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włączony, który wymusza synchronizację pomiędzy 
linią czasu utworu i pozycją odtwarzanego wideo. 
Ostatni przycisk (również domyślnie włączony) wyci-
sza dźwięk. Wyłączmy tę opcję, jeśli chcemy usłyszeć 
audio dołączone do wideo. 

Przycisk Wyodrębnij audio spełnia swoją literalną 
funkcję. Ścieżka audio z wideo ląduje na oddzielnym 
tracku audio w DAW-ie. Jest to wygodny sposób, żeby 
podrasować oryginalnie zarejestrowane brzmienie na-
rzędziami i efektami, które oferuje cyfrowa stacja ro-
bocza SO3. W poprawie brzmienia męskich głosów lub 
eliminowaniu przydźwięków z pewnością pomoże za-
stosowanie filtru low-cut. Z kolei wyrównanie poziomów 
pomiędzy najgłośniejszymi a najcichszymi miejscami 
materiału dźwiękowego zapewni jeden z wielu dostęp-
nych kompresorów. To tylko wierzchołek góry lodowej, 
wszak Studio One 3 dostarcza nieprzebraną liczbę na-
rzędzi do projektowania brzmień. 

Gdy chcemy ponownie połączyć audio z wideo, wy-
starczy zapisać ścieżkę w odpowiednim formacie i wyeks-
portować do jednego z popularnych programów wideo.

Jeszcze jedna wskazówka. Zamieńmy takty na se-
kundy w pasku kontrolek transportu. To dużo natural-
niejszy sposób nawigowania w przypadku wideo. Zmia-
ny dokonamy przez kliknięcie prawym przyciskiem my-
szy obszaru paska. 

Dodawanie markerów
Pora na znaczniki, czyli popularne w środowisku se-
kwencera markery. Okażą się one niezwykle przydatne 
przy pisaniu muzyki, tworzeniu aranżacji i jej właści-
wej synchronizacji względem obrazu wideo. Spogląda-
jąc na nagranie wideo, możemy przy zmianie scen czy  
w innych kluczowych momentach nagrania dokonywać 
swoistych notatek (markery) na linii przebiegu utworu. 
Wystarczy znaleźć miejsce, gdzie chcemy wstawić nasz 
znacznik, i odpowiednio go opisać, żebyśmy wiedzieli, co 
dana scena przedstawia. Od teraz możemy być pewni, 
że każda scena czy punkt zwrotny filmu zostaną przez 
nas odpowiednio muzycznie zinterpretowane. Specjalna 
linia markerów znajduje się nad linią czasu. Aby wstawić 
nowy marker na ścieżkę, klikamy przycisk Dodaj marker 
(grafika flagi nad kolumną ścieżek). Szybszym rozwią-
zaniem będzie przypisanie funkcji dodawania markerów 
skrótu klawiszowego. W menu Studio One 3 w zakład-
ce klawisze skrótów wpiszmy w przeglądarkę „marker”, 
następnie przypiszmy funkcji pożądany skrót. Niech bę-
dzie to na przykład litera Y. Kiedy chcemy zmienić nazwę 
znacznika, wciskamy Shift+Y lub klikamy dwukrotnie 
jego ikonę na linii markerów. Ukazuje się okno, w którym 
łatwo zmieniamy nazwę. Teraz podczas odtwarzania 
wideo w łatwy sposób dodamy markery do linii utworu.

Jak widać obsługa wideo w Studio One 3 jest bardzo 
prosta. Od teraz nie powinniśmy mieć problemu z ulep-
szaniem brzmienia oryginalnego materiału dźwiękowego 
bądź zilustrowaniem muzyką dowolnego filmu.

Patryk Korzonkowski

Użycie opcji Wyodrębnij audio.

Definiowanie skrótu klawiszowego.

Edycja nazwy markera.

Ustawianie jednostek na pasku 
transportu.

Ustawianie 
markerów na 
górnym pasku.

połowie oryginalnego bądź dwukrotnym powiększeniu. Kliknięcie i prze-
ciągnięcie dolnego prawego rogu pozwala na dowolną zmianę rozmiaru 
odtwarzacza. Kolejne to przyciski umożliwiają zatrzymanie i rozpoczę-
cie odtwarzania filmu niezależenie od utworu. Zbliżając się do końca 
paska transportu odtwarzacza, znajdziemy przycisk Online, domyślnie  
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Mikołaj Dygasiewicz: Zacznijmy od tego, że moje 
urządzenie – wysokiej klasy interfejs Universal Au-
dio Apollo Twin – jest uniwersalne, na co wskazuje 
nawet nazwa producenta. Zwłaszcza jeśli porówna-
my je z prezentowanym przez ciebie preampem Tone 
Hammer. 
Hubert Miziołek: Nie do końca bym się zgodził w co 
najmniej dwóch punktach. Po pierwsze, to nie jest 
zwykły „preamp Tone Hammer”, ale podłogowy pre-
amp do gitary basowej z wyjściem na wzmacniacz  
i z wyjściem DI prosto do nagłośnienia, więc nie trze-
ba używać DI boxów. Jest to urządzenie, które samo-
dzielnie nagłośni instrument na scenie. Po drugie,  
o ile Apollo daje sobie świetnie radę w studiu, to na 
scenie już nie bardzo. 
M.D.: Niby to niestandardowe zastosowanie, ale Apollo 
odnajduje się w nim bardzo dobrze. Po pierwsze, umoż-
liwia korzystanie z wtyczek Universal Audio. W ten spo-
sób zyskuje się różnego rodzaju preampy, channel stripy 
ze stołów mikserskich, kompresory i tym podobne. Przed 
koncertem można spokojnie kształtować brzmienie. Na 
scenie korzysta się z niego po wpięciu gitary czy basu do 
wysokoimpedancyjnego wejścia Hi-Z. Używając wirtual-
nego wzmacniacza czy channel stripa, modyfikuje się też 
wokal czy klawisze. I, po drugie, Apollo Twin działa bez 
komputera. Po odłączeniu od niego zapamiętuje wszyst-
kie ustawienia.
H.M.: I tu jest jego słaby punkt. To działa pod warun-
kiem, że występ ma ściśle określony przebieg. Bo nie 
jesteś w stanie nic regulować na bieżąco.
M.D.: Mogę zmieniać gain przedwzmacniacza. 
H.M.: Trochę mało w tak dynamicznej sytuacji jak kon-
cert. Gdy zmienią się na przykład warunki akustyczne na 
scenie, nie jesteś w stanie nic poprawić. A Tone Hammer 

Zdarzają się dyskusje  
o wyższości świąt Wielkiejnocy  
nad świętami Bożego Narodzenia. 
W tę tradycję wpisuje się dyskusja 
nad wyższością interfejsu  
nad basowym preampem,  
w której wzięli udział klawiszowiec 
Mikołaj Dygasiewicz  
i basista Hubert Miziołek.  
Nie obyło się bez wyciągnięcia  
wtyczek, miażdżenia stopą  
i dania do pieca

ma wszystkie przyciski i pokrętła na wierzchu. Mogę na 
bieżąco reagować na wydarzenia. 
M.D.: Wtedy podłączam się do laptopa i za pomocą pro-
gramu Console zmieniam ustawienia. 
H.M.: Czyli na wszelki wypadek obok Apollo powinien 
stać komputer. Ale nie tylko dlatego nie widzę interfejsu 
na scenie na podłodze między pedałami. Solidna obu-
dowa Apollo kryje kawałek wyrafinowanej, ale delikat-
nej elektroniki, która nie jest przystosowana do trudów 
tras koncertowych. Natomiast Tone Hammer to prosty 
sprzęt typowo do zastosowań scenicznych, w związku  
z tym zniesie bardzo dużo. Można go nadepnąć. Zresztą 
poniekąd do tego służy.
M.D.: Rzeczywiście, miejscem Apollo nie jest podłoga, 
ale jakiś stolik niewidoczny dla publiczności. Natomiast  
w zamian dostajemy całą paletę brzmień. A z Tone 
Hammera dostajemy brzmienie… cóż, Tone Hammera! 
A podłączysz do niego coś oprócz basówki? Na przy-
kład gitarę?
H.M.: Podłączę, choć nie daję gwarancji za efekt. 
M.D.: No właśnie. Taka monokultura basowa. Poza 
tym Apollo daje możliwość nagrywania swojej ścieżki 
podczas koncertu. Jeśli miałbyś rozszerzenie optyczne 
ADAT na kolejne 8 wejść, mógłbyś zarejestrować rów-
nocześnie więcej śladów. Nawet cały zespół.

Interfejs Audio, 10 wejść/6 wyjść, Thunderbolt, 24 bity/192 kHz ze zintegrowanymi 
procesorami DSP UAD-2 SOLO, emulacje analogowych klasyków w czasie 
rzeczywistym (Neve, Studer, Manley, Lexicon, itd.), 2 wejścia analogowe 
(2 preampy UA Unison), 6 wyjść analogowych, wyjście słuchawkowe, 
wejście cyfrowe (ADAT, S/PDIF), drivery PCIe (Mac). 
Cena: 3190 zł

Apollo Twin Solo

Apollo Twin kontra        Tone Hammer

nadaj ton
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H.M.: „Jeśli miałbyś…” – to już się robią koszty. Sam 
Apollo sporo kosztuje, a jeszcze rozszerzenie! 
M.D.: Za mercedesa też nie płacisz mało. 
H.M.: Tone Hammer kosztuje znacznie mniej i nagrywać 
nie potrafi, ale na scenie zawsze są konsolety cyfro-
we. Mogę poprosić realizatora, by zrzucił moją ścieżkę. 
A jak się uprę, kupię jakiś całkiem przyzwoity interfejs  
i będę się nagrywał sam. I tak będzie taniej.
M.D.: Jak kupisz coś średniej klasy, to tak. A bez zakupu 
interfejsu i tak się nie obejdzie, jeśli z Tone Hammerem 
znajdziesz się w studiu!
H.M.: Dobrze, ale nie zachowujmy się jak rodzimi polity-
cy i dojdźmy do wspólnych konkretnych wniosków. Jeśli 
ktoś jest basistą grającym dużo koncertów i potrzebuje 
kompaktowego, wytrzymałego i stosunkowo lekkiego 
urządzenia, także do prób, powinien wybrać Tone Ham-
mera.
M.D.: Ostatecznie mogę się zgodzić, o ile uznasz, że 
multiinstrumentalista nagrywający głównie w domu, 
ale niekiedy grający na scenie, powinien skorzystać  
z wszechstronnego urządzenia, jakim jest Apollo Twin.
H.M.: Uznam, bo w ten sposób będę miał ostatni głos 
w dyskusji.
M.D.: Nie, to ja powinienem mieć…
W tym momencie realizator wyłączył mikrofony.

Przedwzmacniacz do gitary basowej z wyjściem DI , trwała 
stalowa konstrukcja, przełącznik odcinający masę, zasilanie 
(2 baterie 9 V, Phantom lub zasilacz), wejście instrumentalne jack 
1/4”, wyjście symetryczne DI pre- lub posteq, wyjście 
niesymetryczne jack 1/4” (wysterowuje końcówkę mocy), 
układ AGS, EQ (bass, middle, treble). Cena: 1299 zł

Tone Hammer

Apollo Twin kontra        Tone Hammer
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CCzęsto nie zdajemy sobie sprawy jak ważne dla naszego brzmienia w gitarze są 
struny. Zastanawiamy się nad rodzajem i modelem gitary, wzmacniacza, jakie 
są klucze, mostek itd., a struny zostawiamy na koniec. Co gorsza, przy doborze 
strun często kierujemy się ich atrakcyjną ceną bądź kolorowym opakowaniem. 
Okazuje się, że właściwy wybór strun może być strzałem w dziesiątkę dla 
wszystkich, którzy szukają swojego niepowtarzalnego brzmienia.

Choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy, większość gitar, które 
możemy kupić w sklepach, zaopatrzona jest w struny o grubości .009–.042 
lub .010–.046. (są to oznaczenia najcieńszej i najgrubszej struny E podane  
w calach). Zasada wyboru grubości wcale nie jest taka jednoznaczna. 
Teoretycznie im cieńsze struny, tym łatwiej na nich grać, czyli: łatwiej je 
podciągać, przycisnąć do podstrunnicy itd. Natomiast grubsze struny bar-
dziej nadają się do grania muzyki cięższej gatunkowo jak rock, metal itd. 
Praktycznie jest to bardzo indywidualna kwestia. Nie zapomnę wywiadu  
z członkiem zespołu ZZ-Top. Billy Gibbons opowiadał jak to zawsze grał na 
swoich gibonach, używając bardzo grubych strun .012–.052 lub .013–.054. 
Wspominał, że paluchy bolały, dłoń po koncercie była bardzo zmęczona 
i granie, które miało być przyjemnością, stało się ciężką pracą, a nawet 
udręką. Aż tu pewnego dnia ZZ-Top grał przed bluesową gwiazdą B.B. Kin-
giem. Jak to gitarzyści obejrzeli z fascynacją swoje gitary i okazało się, że 
wielki B.B. King gra swojego bluesa na bardzo cienkich strunach .08-.038, 
argumentując to tym, że nie lubi się męczyć podczas grania. Od tego dnia 
Billy Gibbons, grający przecież dość ciężkiego rock&rolla, postanowił rów-
nież mniej się męczyć na koncertach. 

W zasadzie struny każdego rodzaju i grubości są dobre dla począt-
kujących, o ile gitara została odpowiednio ustawiona i wyregulowana. 
Osobiście polecałbym zastosowanie strun, które często oznacza się sło-
wem „regular”. Regularny komplet to grubości od .010” do .046”. Jest to 
rozmiar, z którego zawsze można zejść niżej lub wspiąć się wyżej. Nie są 
zbyt miękkie, jak na przykład „dziewiątki” (o „ósemkach” nie wspomi-
nając), co często jest przyczyną kłopotów ze strojem. Początkujący nie 
mają bowiem jeszcze pełnej kontroli nad siłą, z jaką stawiają palce na 
strunach. „Dziesiątki” nie są także za twarde. Oczywiście mówimy tutaj  
o standardowym stroju instrumentu.

Jeśli ktoś zamierza zacząć od razu od stroju obniżonego, powinien założyć 
odpowiednio grubsze struny, które zrównoważą mniejszą siłę naciągu. Jeśli 
młody fan zamierza grać wyłącznie w stroju C#, to rozsądnym setem będzie 
.011–.052” – górne struny będą elastyczne, a dolne zapewnią odpowiednie 
oparcie dla kostki wykonującej szybkie tremolo. Jeśli jednak grasz w stroju 
standardowym, to najlepszym rozwiązaniem jest set .010–.046” przynajmniej 
do momentu, kiedy to sam – Drogi Gitarzysto – będziesz w stanie zdecydować, 
czego chcesz i co jest dla Ciebie najlepsze.

Do gitary akustycznej, można zaproponować dwa rodzaje strun: z brązu 
(Tru Bronze) i brązu fosforowego (Jumbo King, Super Bronze, Nexus Acoustic).  

Wybór strun:  
Podejście klasyczne  
lub akustyczne
Wskazujemy, dlaczego nie warto się męczyć  
i dlaczego struny akustyczne bardzo  
szkodzą gitarom klasycznym

Rotosound

Właściwie oba rodzaje są przeznaczone do każdego ro-
dzaju muzyki, ale… jeśli szukasz ciemnego, spokojnego 
i ciepłego brzmienia zdecydowanie polecam w pełni 
wykonane z brązu. Bardziej krzykliwy, jasny i soczy-
sty dźwięk dadzą nam struny z brązu fosforowego. Na 
końcu jak zawsze jest to sprawa bardzo indywidualna, 
ponieważ każdy słyszy trochę inaczej, każda gitara ina-
czej reaguje na rodzaj i grubość strun. Nawet w opisach 
producentów są rozbieżności, które mogą nam nieźle 
zamieszać w głowie. Dlatego najskuteczniejszy sposób 
doboru strun wiąże się zawsze z praktyką. Dopóki nie za-
łożysz do swojego wiosła kilku kompletów, nie będziesz 
wiedział, który brzmi najlepiej. 

Tru Bronze – struny w pełni 
wykonane z brązu (stop 80/20), co 
gwarantuje dobre przekazywanie 
energii, które prowadzi do bardziej 
skupionego, lepiej kontrolowanego 
brzmienia.
Cena: 33,30 zł
Jumbo King – wykonane z brązu 
fosforowego 92/8. Grali na nich 
John Renbourn, Bob Geldof i Noel 
Gallagher. 
Cena: 36,20 zł

Super Bronze – projekt strun 
przeniesiony z fortepianowych przez 
Jamesa Howa. Wykorzystał w nich 
stop 92/8, który zapewnia znakomi-
te wybrzmiewanie i prezencję. 
Używał ich m.in. John Renbourn.
Cena: 48,90 zł
Nexus Acoustic – wykonane z brązu 
forsforowego 92/8 i powlekane 
polimerami. Dzięki temu ich żywot 
jest dłuższy, nie przenoszą dźwięku 
przesuwanych palców i są bardzo 
odporne na pot z rąk. 
Cena: 98,50 zł

  Do gitary akustycznej
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CL1 Superia Classical 
– najpopularniejsze struny do gitary 

klasycznej. Struny wiolinowe są 

wykonane z nylonu, a basowe mają 

nylonowy rdzeń z owijką z niklu, srebra 

i miedzi. Mają średnią siłę naciągu. 

Struny zakończone kulką (CL1) lub wiązane (CL2).

Cena: CL1 – 52,60 zł, CL2 – 49,50 zł

Superia Pro Classical – zestaw strun o wysokim naciągu 

przeznaczony dla muzyków zaawansowanych 

i profesjonalistów. Struny wiolinowe są wykonane z nylonu, 

a basowe mają nylonowy rdzeń z owijką z niklu, srebra i miedzi.

Cena: 49,50 zł

Black n’ Silver Classical – zestaw strun o normalnym 

naciągu stworzony z myślą o profesjonalistach. Struny 

wiolinowe są wykonane z nylonu, a basowe mają nylonowy 

rdzeń z owijką z niklu, srebra i miedzi.

Cena: 49,50 zł

  Do gitary klasycznej

Jeśli chodzi o gitary klasyczne rozróżnia się trzy pod-
stawowe rodzaje, które nie są związane z grubością, tylko 
z siłą naciągu: niski (low tension), średni (normal tension) 
i wysoki (hard tension). Oczywiście w zależności od pro-
ducenta można znaleźć więcej kombinacji jak: Extra Hard 
Tension, ale te trzy rodzaje opisane wyżej to podstawa. 
Dla poczatkujących jest low, dla grających klasykę normal, 
dla grających np.: flamenco – hard… a na końcu kwestia 
gustu i wygody.

Spotyka się dwa rodzaje owijki: okrągłą (round wound) 
i gładką (polished). Struny z owijką okrągłą mają jaśniejsze 
brzmienie, ale za to produkują więcej przydźwięków. Ozna-
cza to, że bardziej słychać to, co robimy ręką na podstrunni-
cy. Są to np. ślizgi podczas używania techniki slide. Owijka 
gładka niweluje niechciane przydźwięki, jednocześnie przy-
ciemniając brzmienie, a więc znowu kwestia gustu. 

Warto pamiętać o jednej ważnej rzeczy: pod żadnym 
pozorem nie wolno zakładać strun od akustyka do gitary 
klasycznej. Może nas to kosztować bardzo drogo. Siła na-
ciągu do gitar akustycznych jest dużo większa niż do gitar 
klasycznych, które najczęściej nie mają metalowego pręta 

w gryfie. Taki eksperyment może wyrwać mostek z płyty wierzchniej i wtedy 
instrument jest nie do odratowania.

Kiedy powinniśmy zmienić struny? To znowu dość złożona kwestia. Głów-
nie zależy od częstotliwości naszego grania. Zawodowcy zmieniają przed każ-
dym koncertem lub wejściem do studia, ale nie dajmy się zwariować. Jeśli gra-
my intensywnie zmiana jest wskazana co miesiąc, mniej intensywnie co 6–8 
tygodni, a tak naprawdę po prostu słychać, kiedy zaczynamy tracić dźwięk, 
kiedy brzmienie staje się puste, kiedy zmienia się kolor naszych strun. Bez 
wątpienia higiena, czyli mycie dłoni przed każdym graniem, bardzo poprawia 
żywotność strun. W każdym sklepie dostaniemy również specjalne preparaty 
służące do czyszczenia. Warto mieć zawsze zapasowy komplet strun. To nas 
uchroni od przykrych niespodzianek. 

Mariusz Teodorczuk

szarpnij strunę

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

By wziąć udział w konkursie, 
należy wypełnić formularz zgłoszeniowy 
na stronie www.audiostacja.pl/m-audio/m-track. 
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy 
dotychczasowi prenumeratorzy magazynu 
„AudioPlay” zarejestrowani na stronie
 www.audioplay.audiostacja.pl oraz osoby, które 
zarejestrują się do ostatniego dnia konkursu. 
Na odpowiedzi czekamy od 5.09 do 31.10.2016 roku.

Wygraj interfejs M-Audio 
M-Track 2x2 lub 2x2M!

Konkurs tylko dla prenumeratorów magazynu 
„AudioPlay”. Czyli dla wszystkich, bo każdy 
bezpłatnie może dołączyć do ich grona 
(szczegóły obok). Zwycięzcami będą autorzy 
dwóch najciekawszych, najbardziej kreatywnych 
odpowiedzi.
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Trevor Wilkinson:        Od auta do vibrata

okazało się, że jest za późno, żeby się z tego wycofać. 
Postanowił zająć się gitarami na poważnie i zorganizo-
wał sobie pracownię lutniczą. Wiele osób w tym czasie 
przychodziło do niego z prośbą o wymianę hardware’u, 
np. wstawić w standardowym stracie tremolo Floyd Ro-
se, które stało się wtedy bardzo popularne, lub zmienić 
przystawki. Podczas napraw doszedł do wniosku, że 
osprzęt mógłby działać lepiej. Obudził się w nim zmysł 
konstruktora. 

Opracowane przez niego innowacje okazały się tra-
fione. Odkrył w sobie zdolności inżynierskie. Zaczął 
projektować własny gitarowy osprzęt, zrobił prototyp 
nowego tremolo, złożył nawet wniosek patentowy, ale  
w Australii nie udało mu się zbyt wiele osiągnąć. Wszy-
scy mówili: „Musisz jechać do Ameryki, tam jest przy-
szłość’’. Był to szalony pomysł, bo znał tam tylko jedną 
osobę. Mimo to podjął wyzwanie. We wrześniu 1984 ro-
ku wraz z żoną i czteroletnią córką spakował trzy walizki  
i poleciał do Stanów Zjednoczonych. 

Niewielu Brytyjczyków przyczyniło się do rozwoju gitary elektrycznej w takim 
stopniu jak Trevor Wilkinson. Choć jest kochany przez muzyków grających 
ciężkiego rocka za stworzenie systemu Vibrato, nigdy nie osiadł na laurach. 
Wprowadzał do swoich konstrukcji mnóstwo innowacji, które ulepszały ca-
ły gitarowy osprzęt. Pracował z wieloma największymi producentami gitar  
w biznesie jako producent i jako konsultant. 

O jeden mostek za daleko
Gitarami interesował się od dziecka. Pod koniec lat sześćdziesiątych kupił 
sobie pierwszą: wściekle pomarańczowy plastikowy produkt telecasteropo-
dobny. Przez długi czas gra na gitarze pozostawała jego pasją.

Jego kariera lutnicza zaczęła się w Australii, dokąd wyemigrował w poszuki-
waniu lepszego życia w 1981 roku. W Brisbane znalazł zajęcie w warsztacie przy 
malowaniu samochodów powypadkowych. Z wykształcenia był grafikiem, więc 
złośliwi mogliby powiedzieć, że pracował niemal w swoim zawodzie. 

Pewnego razu ktoś przyniósł do niego gitarę z prośbą o pomalowa-
nie, bo skoro maluje samochody… To wymagało jej rozebrania i złożenia. 
Zaczął poznawać budowę instrumentu, sposób działania, osprzęt. Ktoś 
przyszedł z prośbą o dokręcenie mostka. Później pojawili się kolejni. Nagle 
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Trevor Wilkinson:        Od auta do vibrata

Historia człowieka, 
który za sprawą pasji, 
wytrwałości  
i konsekwencji  
w realizacji swoich  
marzeń odwiedził  
trzy kontynenty  
i w zasadzie  
niezamierzenie  
doszedł do sławy

szarpnij strunę
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Zielone lata
Znaną Wilkinsonowi osobą był cieszący 
się renomą lutnik i konstruktor Wayne 
Charvel, który w swoim kalifornijskim 
warsztacie w San Dimas budował gitary 
od początku lat siedemdziesiątych. War-
to wspomnieć, że przez kilka lat był on 
głównym konstruktorem gitar i osprzętu 
dla Fendera. Wilkinson przedstawił mu 
swój patent rolki wałka i tak zaczęła się 
owocna współpraca. Na gitarach Charve-
la, które główną popularność zdobyły 
właśnie w latach osiemdziesiątych, grali 
między innymi tacy muzycy jak: Eddie 
Van Halen (Van Halen), Richie Sambora 
(Bon Jovi), Jake E.Lee (Ozzy Osborune), 
Vinni Vincent (Kiss), Allan Holdsworth. 

Dla Wilkinsona zaczęła się dobra pas-
sa, ponieważ coraz więcej renomowanych 

marek zaczęło się interesować jego patentami. Najpierw był Ibanez, który ku-
pił 6000 sztuk mostków do swoich gitar, ostatecznie jednak wybrał opcję Floyd 
Rose. Później był Fender, który montował w wybranych modelach gitar osprzęt 
pod nazwą Fender Wilkinson już na bardzo pokaźną skalę. Nazwisko Wilkinson 
zaczęło być znane, cenione i dostrzegane w gitarach na całym świecie. Stawiano 
je obok takich sław jak Seymour Duncan, Dimarzio, Bill Lorenz.

Kiedy firma Wilkinsona zaczęła robić pokaźne obroty, jak grom z jasne-
go nieba spadł pozew o naruszenie patentu od gitarowego giganta Gibsona. 
Trev próbował się bronić, ale spór mogła wygrać tylko jedna strona. Oczywi-
ście ta, która miała więcej pieniędzy. Ile w tym procederze było prawdy, a ile 
rynkowej eliminacji konkurencji, wiedzą tylko zainteresowane strony. 

Wilkinson musiał wrócić do Wielkiej Brytanii, aby przedłużyć służbową wi-
zę na kolejne 5 lat. Ambasada amerykańska stwierdziła jednak, że w przypad-
ku prowadzonej przez Trevora w Stanach działalności musi mu odebrać zielo-
ną kartę. Decyzja była szybka, Trevor postanowił wrócić do ojczyzny. Zielonej 
karty nie doczekał się nigdy. Czy ktoś za tym stał? O tym Trev nie wspomina. 

Licencja na sprzedawanie
Na przełomie 1996/97 roku Wilkinson wrócił wraz z rodziną na stałe do Wielkiej 

Brytanii. Zostawił za oceanem firmę zatrudniającą około 
30 osób i spory dorobek swojego życia. Z „przyczyn tech-
nicznych” firmy nie udało się przenieść na Wyspy. Jedyne, 
co pozostało, to zamknąć działalność i szukać nowych 
perspektyw w rodzinnym kraju. Nie był to łatwy czas w je-
go życiu, ale po raz kolejny pokazał, że nie boi się nowych 
wyzwań. Furtki do nowych kontaktów czekały na otwarcie. 
Chęć kupna licencji Wilkinsona wyraziła znakomita japoń-
ska firma Gotoh oraz koreański koncern Kortech produku-
jący gitary Cort. Wszystko znowu zaczęło iść ku dobremu. 

W ostatniej dekadzie nawiązał współpracę z jednym 
z niezależnych dystrybutorów z Wielkiej Brytanii John 
Hornby Sky&Co. Jest on producentem oraz dystrybutorem 
bardzo szerokiej oferty sprzętu muzycznego, między in-
nymi dobrze nam znanych gitar Vintage. Wilkinson opra-
cował też swoją linię zupełnie nowych gitar Fret-King, 
które potocznie nazywane są jego dziećmi. Nowe patenty, 
nowe kształty i precyzja wykonania nie wszędzie przekuły 

się na rynkowy sukces. Marka Fret-King jest znana i lubiana przede wszystkim 
na Wyspach, natomiast Vintage zdobywa coraz większą popularność na ca-
łym świecie dzięki solidności, niezawodności i przede wszystkim dobrej cenie. 
Trev słusznie twierdzi, że gitara, która kosztuje np. 179 £, może spokojnie kon-
kurować ze znaną marką wartą 579. Wszystko jest kwestią dbałości i jakości 
wykonania, a często kieszeń młodego gitarzysty z prozaicznych powodów nie 
zawsze jest pełna. Stosunek jakości do ceny to główny cel, który konsekwent-
nie jest przez Treva Wilkinsona realizowany. Dziś każdy lutnik zna i ceni jego 
konstruktorski geniusz, a w każdym muzycznym sklepie znajdziemy gitarę 
elektryczną, która wyposażona jest w osprzęt z logo Wilkinson.

Mariusz Teodorczuk
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Hans Nordelius, założyciel i główny mózg firmy, stał za pierwszym 
komercyjnym produktem Clavii, czyli słynnymi już bębnami ddrum. 
Te systemy składające się z modułu oraz triggerów zdobyły sporą 
popularność szczególnie w latach dziewięćdziesiątych na fali powrotu 
brzmień elektronicznych oraz poszukiwań mniej kłopotliwych zestawów 
perkusyjnych. Na początku XXI wieku firma zdecydowała jednak 
sprzedać markę ddrum oraz technologię produkcji – uzasadniano 
to chęcią skupienia się na instrumentach klawiszowych. Ddrum trafił 
do Ameryki i wciąż jest obecny na rynku, choć w postaci bębnów 
tradycyjnych. Co ciekawe, współtwórca linii ddrum odszedł z firmy 
i założył 2box, którego bębny elektroniczne z powodzeniem 
występują na rynku do dzisiaj.

 Kręte ścieżki bębnów

P

Pady na życzenie
Kilka lat temu w ofercie firmy Clavia 

pojawił się dość niespodziewanie  
moduł perkusyjny. Choć z drugiej  

strony Clavia właśnie  
od elektronicznych perkusji  

zaczynała, więc może jednak  
Nord Drum ma coś, czego nie mają 

inni? Przyjrzyjmy się najnowszej  
odsłonie tego produktu

uderz w klawisz

przyporządkować do poszczególnych padów, więc znalezienie np. werbla od-
powiedniego do danej sytuacji jest szybsze. 

Wszystkie barwy tworzone są w czasie rzeczywistym, w dalszym ciągu 
nie mamy sampli – nie potrzebujemy ich. Silnik brzmieniowy jest bardzo do-
bry i pomimo ascetycznego panelu łatwo go okiełznać. Każda barwa składa 
się z trzech elementów: Tone, Noise i Click. One właśnie tworzą każdy z in-
strumentów perkusyjnych, a dzięki temu, że kreacja odbywa się na bieżąco, 
każdy ze składników może podlegać dynamicznym zmianom, na przykład  
w reakcji na dynamikę gry. Dzięki szybkiemu procesorowi (i, jak zwykle u Nor-
da, znakomitemu oprogramowaniu) dźwięk po prostu żyje. Takie parametry 
jak odcięcie filtra, wybrzmiewanie czy atak mogą ciągle ewoluować, co jest 
moim zdaniem główną siłą Nord Drum 3 i przewagą nad „tradycyjnymi” 
bębnami elektronicznymi, które wykorzystują biblioteki próbek. 

Nowością jest sekcja efektów. Do dyspozycji artysty są Drive, EQ i modu-
lator pierścieniowy (Ring Modulator), niezależne dla każdego padu. One rów-
nież mogą reagować na styl gry. Jakby tego było mało, pojawiły się też efekty 
typu Global (na sumie) w postaci pogłosu (Reverb) i echa (Delay). Pogłos ma 
5 algorytmów (np. Room czy Plate), delay zaś można łatwo programować za 
pomocą funkcji Tap Tempo. Master Effect działa na zasadzie wysyłki, więc 
każdy pad może mieć inną ilość danego efektu bądź nie mieć go wcale.

Najnowsza wersja syntezatora perkusyjnego, podobnie jak jej poprzednicy, 
współpracuje z darmową aplikacją Nord Beat na iPada. Może być także w pełni 
sterowana przez MIDI, więc jeśli nie umiemy grać, nie ma się czym martwić. 

Nord Drum ciągle ewoluuje, a z wersji na wersję staje się lepszy i łatwiejszy 
w obsłudze, co zawsze sprzyja działaniom kreatywnym. Warto go posłuchać.

Piotr Dygasiewicz

Przez około 10 lat Nord nie miał nic wspólnego z bęb-
nami, aż tu nagle pojawił się Nord Drum – niepozorny 
moduł perkusyjny, pozbawiony próbek i oparty w pełni 
na wirtualnym silniku analogowym. Pomysł spotkał się 
z pozytywnym przyjęciem rynkowym, ponieważ Nord 
Drum oferował niezwykle dobre brzmienie opakowane 
w małe, proste w obsłudze i niedrogie pudełko. Pro-
dukt miał kilka wad, jak chociażby wyjście monofonicz-
ne, ale zalety przeważały – chodziło przede wszystkim  
o możliwości głębokiej edycji każdego z sześciu głosów 
i niespotykanej „mocy” brzmieniowej z bardzo silnymi 
transjentami i szybkim silniku brzmieniowym, co jest 
podstawą porządnych bębnów.

Przed dwoma laty pojawił się Nord Drum 2, który 
miał już wyjście stereofoniczne oraz możliwość podłą-
czenia specjalnego, dedykowanego zestawu padów per-
kusyjnych, czyli Nord Pada.

Mamy rok 2016 i na rynek wchodzi właśnie trze-
cia odsłona Nord Drum. Co się zmieniło? Sporo. Przede 
wszystkim koncepcja. Mamy do czynienia z połączeniem 
w jednej obudowie dwóch modułów: Nord Drum i Nord 
Pad. Firma zastanawiała się też nad samym modułem 
brzmieniowym (wzorem poprzednich wersji), ale wstępna 
reakcja klientów po prezentacjach targowych była jedno-
znaczna: chcemy padów. Skoro tak, to proszę bardzo.

Odświeżenie produktu nie ograniczyło się jedynie do 
włożenia do jednej obudowy dwóch oddzielnych modu-
łów. Mamy do czynienia z całą listą ulepszeń.

Użytkownicy poprzednich wersji czasem narzekali 
na utrudnioną obsługę, która polegała na wybieraniu 
poszczególnych funkcji przyciskami i zmianę parame-
trów przez obracanie enkodera. Nord słynie z bardzo 
oszczędnych paneli kontrolnych, ale w nowym modelu 
(choć wciąż nie mamy tu wyświetlacza LCD, a jedynie 
prosty LED) nawigacja jest łatwiejsza. Barwy pogrupo-
wano w kategorie (Kick, Snare, Toms itd.), które można 

Nord Drum 3
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LLudzie zaczęli nagrywać ruchome obrazki jeszcze w XIX 
wieku. Dźwięk do nich pojawił się nieco później i być mo-
że tym należy tłumaczyć traktowanie go po macoszemu, 
przynajmniej w niektórych polskich produkcjach. Ale to już 
przeszłość. Dzisiaj warstwa dźwiękowa jest równopraw-
nym elementem każdej produkcji filmowej. Skoro tak, to 
my nie możemy być gorsi i nie ma powodu, żeby nasze fil-
miki z wakacji brzmiały jak głos z zapowiedzi na prowin-
cjonalnym dworcu kolejowym.

Blisko, coraz bliżej
Wydaje się, że pierwszą rzeczą, jaką powinniśmy sobie 
uświadomić, jest to, że film, podobnie jak muzyka, jest 
formą artystyczną i jako taki podlega regułom kreacji. 
Nawet filmy dokumentalne czy reportaże są formą kre-
acji. Stąd też nie możemy podchodzić do kwestii dźwię-
ku w filmie na żywioł i musimy wiedzieć, co będzie dla 
nas ważne. Dopiero wtedy możemy zastanowić się na 
techniką i dobrać narzędzia. Miksując muzykę, staramy 
się skierować uwagę słuchacza na wybrane elementy. 
Tworzymy warstwy dźwiękowe, plany, zmieniamy je  
w czasie, a wszystko to za pomocą najróżniejszych tric-
ków: aranżacji, instrumentacji czy automatyki. Tak samo 
jest w filmie, czy w fotografii – tam też mamy plany czy 
tzw. mocne punkty, czyli elementy pomagające zwrócić 

uwagę odbiorcy na wybrane przez nas aspekty kreacji. 
Tych analogii między dźwiękiem i obrazem jest więcej  
i powinniśmy z nich korzystać.

Przy profesjonalnych produkcjach dźwięk stanowi 
oddzielną i bardzo rozbudowaną kwestię. Część nagrań 
realizuje się na planie (najczęściej dialogi), a część (często 
sporą) w studiu, najpierw tworząc odpowiednie efekty na 
żywo lub w komputerze, a potem miksując całość jak nor-
malną produkcję muzyczną. W efekcie odbiorca otrzymu-
je precyzyjny obraz, który jest odzwierciedleniem zamysłu 
reżysera. Oczywiście sporo tu upraszczamy, ale mając na 
uwadze te pryncypia, możemy je dopasować do naszych 
produkcji. Stąd właśnie tak ważny jest pierwszy szkic 
(choćby w głowie) i wybranie wiodących elementów.

Przejdźmy od teorii do praktyki. Powiedzmy, że na-
grywamy film ze ślubu. Jakże często jest to nawet niezły 
obraz z totalnie beznadziejnym dźwiękiem, który składa 
się głównie z pogłosu wnętrza kościoła, ewentualnie 
sali w USC. Jest to spowodowane tym, że producenci ka-
mer lub lustrzanek wyposażają swoje produkty w pod-
stawowej jakości wbudowane mikrofony, które nie są  
w stanie sprostać wymaganiom. To raz, a dwa – mikro-
fony są wbudowane w kamerę/aparat i widzą dźwięk  
z dużej odległości, co skutkuje nagraniem wszystkiego 
wokół. I tu musimy zacząć myśleć o stronie technicz-
no-kreatywnej. Pierwszym krokiem jest znalezienie 
sposobu, aby dźwięk „przybliżył” się do słuchacza i aby-
śmy odbierali tylko (lub głównie) przekaz bezpośredni, 
z pominięciem (lub znacznym ograniczeniem) wpływu 
pomieszczenia. To coś jak wpływ pomieszczenia na od-
słuch z monitorów studyjnych, z tym że tutaj raczej nie 
mamy wpływu na samo pomieszczenie! Musimy więc 
skierować nasze uszy na źródło.

W tym odcinku nieco o sposobach  
rejestrowania dźwięku w filmie w taki  
sposób, by mimowolnie nie stać się  
bohaterem nagrywanej sceny

Zbliżyć się do źródła
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Zbliżyć się do źródła z poradnika wujka Piotrka

więc stanowić sceny bez niego, ale to oddzielny temat)  
i połączone ze sprzętem nagrywającym. Taka aranżacja 
daje już świetne rezultaty: dźwięk jest czysty i pozbawio-
ny wpływu pomieszczenia, a operator kamery ma pełną 
swobodę ruchów. Tego typu rozwiązań należy szukać, 
gdzieżby indziej, u RØDE (mikrofony Lavalier czy PinMic) 
oraz u specjalistów od multimediów z włoskiej firmy IK 
Multimedia. Również stary dobry MXL, czyli producent 
mikrofonów studyjnych, ma w swojej ofercie coraz więcej 
mikrofonów małych, wygodnych i niedrogich.

Bez kabla
Ideał? Blisko, ale…

Wyżej opisany układ oferuje już znakomitą jakość  
i wygodę, ale powoduje, że źródło jest „uwiązane” do ka-
bla, którym płynie sygnał do urządzenia rejestrującego 
dźwięk. Oczywiście możemy naszego bohatera wyposa-
żyć np. w smartfona nagrywającego ścieżkę dźwiękową, 
ale wymagać to będzie późniejszej postprodukcji w posta-
ci połączenia dźwięku i obrazu. Jest to dodatkowa praca,  
a nie każdy chce lub umie ją wykonać. Z pomocą przycho-
dzi więc technika bezprzewodowa. 

Od lat znamy i używamy mikrofonów bez kabla, czy 
to na scenie czy przy wszelkiego rodzaju prezentacjach. 
Technologia jest opanowana, a szczególnie ostatnio ma-
my do wyboru coraz więcej systemów w pełni cyfrowych, 
co pozwala na uzyskanie niemal studyjnej jakości nagra-
nia (lub nagłośnienia) bez kabli. Stosowanie popularnych 
systemów bezprzewodowych wiąże się jednak z podob-
nym problemem jak podłączenie mikrofonu kablem do 
kamery: sygnał z odbiornika musi popłynąć kablem.  
A gdyby tak odbiornik zamontować na kamerze? „Trady-
cyjnego” się nie da (za duży i wymaga zasilania), ale są już 
systemy bezprzewodowe zaprojektowanie specjalnie do 
zastosowań filmowych. Oczywiście były już dawno, ale 
kosztowały krocie, wymagały dodatkowych akumulato-
rów i pasowały tylko do kamer profesjonalnych. Ostatnio 
jedna sytuacja uległa poprawie.

Firma RØDE ma do zaoferowania dwa rozwiąza-
nia. Pierwszy, o nic niemówiącej nazwie Filmmaker, 
to system bezprzewodowy składający się z nadajnika  
w postaci kostki przypinanej np. do paska, do której pod-
łączamy wybrany mikrofon, najczęściej „pchełkę” w po-
staci mikrofonu miniaturowego. Odbiornik zaś to małe 
pudełko z własnym zasilaniem, które montujemy do 
kamery lub aparatu tak jak montuje się lampę błysko-
wą. Odbiornik ma wyświetlacz OLED, który informuje 
nas o sile sygnału, a także o kondycji baterii zarówno w 
nadajniku, jak i odbiorniku. Dlatego nie musimy biegać 
i sprawdzać, ile nam zostało mocy. System jest cyfro-
wy, zasięg ma całkiem przyzwoity (do 100 metrów, więc 
poza nagraniami szpiegowskimi wszystko będzie OK)  
i wreszcie nie kosztuje majątku.

Tym sposobem dotarliśmy do końca naszych poszu-
kiwań. Korzystając z dodatkowych akcesoriów i stosując 
proste techniki nagraniowe, jesteśmy dziś w stanie stwo-
rzyć całkiem profesjonalną produkcję filmową z zawodo-
wym dźwiękiem. Od teraz film ze ślubu, wakacji czy kon-
certu nie będzie miał dźwięku jak spod kołdry.

Wujek Piotrek

Pierwszym sposobem jest zastosowanie mikrofo-
nu o odpowiednich parametrach – chodzi o czułość oraz  
o charakterystykę kierunkową. Na początek rozwiązanie 
najtańsze i najprostsze w obsłudze, czyli mikrofon mon-
towany na kamerze (aparacie, telefonie). Na rynku ma-
my sporo tego typu produktów, a wśród nich rzecz jasna 
wynalazki Australijczyków z firmy RØDE – począwszy od 
najtańszego RØDE VideoMic GO (lub nawet VideoMicro) 
przez klasę średnią w postaci VideoMic/VideoMic Pro 
Pro aż po luksusy typu Stereo VideoMic X.  Mikrofony te 
różnią się rzecz jasna klasą, ale mają cechy wspólne w po-
staci dobrze dobranej charakterystyki kierunkowej, która 
„słucha” tam, gdzie skierowany jest obiektyw kamery, ale 
także charakterystyki pasmowej, która ułatwia pozbycie 
się tych częstotliwości, które będą „zamulać” przekaz. Te-
go typu mikrofony są rozwiązaniem wygodnym i popular-
nym i wielu przypadkach świetnie spełnią swoją rolę. Ale 
można mieć lepiej.

Wadą powyższego rozwiązania jest to, że wciąż nie 
jesteśmy bliżej źródła dźwięku, a poza tym każdy ruch 
kamerą powoduje zmianę brzmienia – więc, wracając do 
naszego przykładu ze ślubem, raczej zapomnijmy o sfil-
mowaniu chlipiącej mamusi podczas składania przysięgi. 
Problem ten rozwiąże mikrofon, który będzie obsługi-
wany niezależnie od kamery, czyli np. shotgun. Mikrofon 
typu shotgun wygląda jak… shotgun, czyli lufa strzelby, 

a wynika to z tego, że ma specjalną 
tubę, która ułatwia uzyskanie sto-
sunkowo wąskiej charakterystyki kie-
runkowej. Czyli „strzelając” z naszej 
lufy w źródło dźwięku, eliminujemy 
jednocześnie sporo dźwięków docho-
dzących z boków. Shotguny montu-
jemy najczęściej na specjalnych tycz-
kach z włókna węglowego i łączymy 
kabelkiem z kamerą (aparatem) lub 
sprzętem nagrywającym dźwięk nie-
zależnie (komputer, smartfon, nagry-
warka). Tu znowu z pomocą idzie RØ-
DE i seria NTG, którą można spotkać 
w niemal każdej produkcji filmowej 
lub telewizyjnej. Ceny też są w grani-
cach rozsądku, a jeśli porównamy je z 
poziomami cen na akcesoria fotogra-
ficzne (np. obiektywy), to możemy 
wręcz powiedzieć, że jest tanio.

Jesteśmy już bliżej ideału, ale 
wciąż może być lepiej. Poza tym ob-
sługa mikrofonu na tyczce jest bar-

dzo trudna i niewygodna, jeśli operatorem jest tylko jedna 
osoba (stąd przy produkcjach filmowych lub telewizyjnych 
widać często takiego smutnego pana w słuchawkach trzy-
mającego tyczkę, a operator zajmuje się tylko kamerą). 
Wciąż też nie jesteśmy tuż przy źródle dźwięku, choć trzeba 
przyznać, że przy odrobinie treningu ta technika daje zna-
komite rezultaty.

Pójdźmy więc dalej i umieśćmy mikrofon tuż przy „ak-
torach”. Najczęściej będzie to mikrofon typu Lavalier (rza-
dziej nagłowny), czyli „krawatowy”. Są to miniaturowe  
mikrofony przypinane do ubrania (pewien kłopot mogą 
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Gwiazdy nad jeziorem

GGwiazd dostarczyło przede wszystkim jury festiwalowe, 
w którym obok Piotra Dygasiewicza zasiedli Sławomir 
Łosowski, lider zespołu Kombi, oraz Kapitan Nemo. I od 
razu przyszło mu rozstrzygnąć arcytrudny problem. Spo-
śród kilkudziesięciu nadesłanych kompozycji wybrano do 
finału trzech wykonawców o krańcowo różnej stylistyce, 
choć mieszczących się w muzyce elektronicznej. Przemy-
sław Białek prezentował bardziej tradycyjny, melodyjny 
nurt. Piotr Mitka znalazł się na przeciwnym biegunie, 
proponując muzykę nowoczesną, opartą na samplach, 
nawet trochę eksperymentalną. Trzecim finalistą został 
duet From Love to Reflux, składający się z klawiszowca  
i wokalistki. Jury nie było jednomyślne, a decyzja niezwy-
kle trudna właśnie ze względu na zróżnicowaną stylisty-
kę, ale – jak uzasadniał wybór Piotr Dygasiewicz – ktoś 
musiał wygrać, co nie znaczy, że był lepszy od pozosta-
łych. Zwycięzcą ogłoszono From Love to Reflux, choć 
część publiczności widziała zwycięzcę w Piotrze Mit-
ce, który ostatecznie zajął drugie miejsce. Duet otrzy-
mał syntezator półmodularny z sekwencerem Moog 
Mother-32, a kolejni laureaci najnowszą wersję interfej-
su M-Audio M-Track 2x2 oraz sekwencer audio PreSonus 
Studio One 3, ufundowane przez Audiostację. Publicz-
ność pogodził Konrad Kucz, który domknął wieczór ele-
gancką elektroniką w klasycznej postaci. Po jego występie 
scena zapełniła się muzykami podczas jam session.

Kolejny koncertowy dzień można było zacząć od wy-
próbowania sprzętu prezentowanego przez Audiostację. 
Odwiedzający sprawdzali, jak pod palcami układa się 
klawiatura Nord Stage 2EX 88, jak wykręca się gitarowe 
solówki na zadziwiającej klawiaturze ROLI Seaboard Rise, 

Świetna pogoda zorganizowana przez organizatorów oraz nie mniej 
świetna muzyka, którą zapewnili wykonawcy, sprawiły, że publiczność 
przeżyła dwa wspaniałe wieczory nad Wielkim Jeziorem Cekcyńskim.  
Do tego stężenie gwiazd na 1 m2 było większe niż w latach ubiegłych

XI Cekcyn Electronic Music Festival

kręcili gałkami Mooga Sub-37 oraz solidnie pracowali 
pałkami nad Nord Drumem 3. Jeszcze przed koncertem, 
ale już pod sceną, można było kupić płyty lub plakaty 
gwiazd, uzyskać od nich autografy i porozmawiać bez 
czujnego oka paparazzich i ukrytych mikrofonów wścib-
skich reporterów. A byłoby co rejestrować! Na przykład 
Kapitan Nemo został podchwytliwie zapytany przez jed-
nego z fanów, dlaczego jest w kapeluszu, a nie arcyzna-
nym berecie. Kapitan odparł, że pojawi się w berecie, gdy 
przybędzie do Cekcyna jako wykonawca, a nie członek 
jury. Niestety przedstawicieli prasy przy tym nie było. 

Wkrótce okazało się, że przed sceną jest także Jacek 
Wójcicki. Organizatorzy i publiczność zgodnie uznali, że 
należy mu się miejsce na scenie i towarzyszył laureatom 
podczas wręczania nagród.

Potem zaczął się konkurs, który rozpoczęło From Lo-
ve to Reflux. Po nich wystąpiły dziewczyny z Bassalog. Po 
początkowych kłopotach technicznych zaprezentowały 
nowoczesne brzmienie i nowatorskie kompozycje. Chło-
paki ze Strobocopa powiedziały, że zagrają smutne pio-
senki. I rzeczywiście brzmienie większości utworów było 
zimne i smutne. Mimo to udało im się zaskoczyć publicz-
ność: niespodziewanie jeden z utworów okazał się szybki 
i rytmiczny. W występującym po nich Electronic Revival 
czuć było nostalgię za melodyjnością klasycznej muzyki 
elektronicznej. Na finał zagrał Ireneusz Dreger. Zabrał pu-
bliczność we wspaniałą podróż po swoich kompozycjach. 
Mimo później pory skończyła się dwoma bisami. Tak do-
biegł końca wieczór magiczny nie tylko dlatego, że jego 
gwiazda zagrała na koniec utwór z „Harry’ego Pottera”.

Sebastian Łoś

Wręczenie nagród. 
Od lewej Piotr 
Dygasiewicz, Jacek 
Wójcicki, Sławomir 
Łosowski, Kapitan 
Nemo (wyjątkowo 
w kapeluszu) oraz 
Piotr Mitka, 
zdobywca II nagrody.

Gwiazdy nad jeziorem
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Konrad Kucz 
podczas 
koncertu.

Wieczorne jam 
session.

Electronic Revival: 
Marcin Chmara 
(klawisze), Marcin 
Grzella (gitara).

Bassalog: Paula 
Sadowska 
(klawisze), Magda 
Włuczkowska 
(perkusja).
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Zwycięzcy konkursu, From Love to Reflux, na dużej scenie.
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(4
)Jak ustawić pedał w perkusji, by stopa się nie spóźniała, 

a jednocześnie była mocna? Co dołożyć lub odpuścić, by 
śpiewany refren przestał być monotonny? Jaki ułożyć 
pattern basówki do podkładu, by zabrzmiał ciekawie? 
Na te i mnóstwo innych pytań można było uzyskać od-
powiedź podczas XXV i XXVI Warsztatów Muzycznych, 
które odbyły się w lipcu w Jaworkach. Dodatkową atrak-
cją były dostawy świeżego, pachnącego nowością sprzę-
tu. Pojawiły się dzięki Audiostacji, która stała się partne-
rem strategicznym warsztatów w Muzycznej Owczarni. 
Marki Laney, Aguilar, PreSonus, Nord, RME, Dynaudio  
i DPA na co dzień służyły zarówno kadrze, jak i uczest-
nikom. Można było ograć gitary Guilda i przetestować 
najbardziej oczekiwaną, rewolucyjną klawiaturę Roli.  

Cała kadra całą dobę
By znaleźć się na warsztatach, wystarczy tylko umieć coś 
grać lub śpiewać i nie bać się tego zaprezentować na sce-
nie. Teoretycznie ograniczeniem jest wiek: od 16 lat. Oka-
zuje się jednak, że około 20 procent uczestników przyjeż-
dża z rodzicami, mieszka poza Owczarnią i jest dowożona 
na zajęcia. W tym roku najmłodsza uczestniczka miała  
9 lat. Dla równowagi 10 procent uczestników stanowią 
osoby w sile wieku. Najstarsza w tym roku liczyła sobie 63 
wiosny.

– Nie kwalifikujemy uczestników według szkoły czy 
według umiejętności, ale według chęci – mówi Piotr Le-
lito, który wraz z Wojtkiem Pilichowskim kieruje warsz-
tatami. – A czy potrafią czytać nuty, czy potrafią grać  
w zespole, czy potrafią się skomunikować, to już wycho-
dzi na zajęciach.

Co czeka tych, którzy przyjadą? Scena w pięknie położo-
nej nad potokiem, klimatycznej Muzycznej Owczarni, zaję-
cia odbywające się dwa razy dziennie, wieczorne jam session 
oraz dwa koncerty, stanowiące podsumowanie tygodnio-
wych warsztatów. Zajęcia odbywają się z podziałem na wo-
kalistów, gitarzystów, basistów, perkusistów, klawiszow-
ców i osoby pracujące w studiu. Każdy z uczestników może 
odwiedzać wszystkie zajęcia. Prowadzą je doświadczeni  

Wszystko gra
Od 13 lat w Jaworkach odbywają się warsztaty 
przeznaczone dla pasjonatów muzyki.  
Uczestnicy mają okazję spotkać się  
z zawodowymi muzykami odnoszącymi  
sukcesy na scenie i w studiu, posłuchać ich  
praktycznych rad, poznać ich wizję muzyki  
i podejście do wykonywania zawodu

Jaworki 2016

muzycy. W tym roku wśród stałych wykładowców znaleź-
li się Łukasz Błasiński, Michał Grymuza, Adam „Herbata” 
Herbowski, Tomasz Łosowski, Tomasz Machański (kiedyś 
uczestnik), Wojciech Olszak, Radek Owczarz, Rafał Panek 
(kiedyś uczestnik), Justyna Panfilewicz, Bartek Papierz, 
Wojtek Pilichowski, Piotr Rogucki, Paweł Serafiński, Paweł 
Zdybel. Do tego pojawiły się gwiazdy z kraju i zagranicy, 
prowadzące Master Class: Michał Dąbrówka, Kasia Kowal-
ska, Natalia Kukulska, Andrzej Nowak, Paulina Przybysz, 
Krzysztof Ścierański i Piotr Żaczek, ale  również Adrian Ma-
ruszczyk, niemiecki basista i lutnik polskiego pochodzenia. 
Owczarnię odwiedzili także goście z Brazylii: wokalistka  
i producent, przybyli na zaproszenie Wojtka Pilichowskiego. 
Goście z zagranicy to zresztą stały motyw w jaworkowym 
repertuarze. Wszyscy wykładowcy są do dyspozycji uczest-
ników nie tylko podczas zajęć, ale niemal przez całą dobę.

– Dbamy o to, żeby to były relacje nie typu profesor  
i uczniowie, ale starszy kolega i młodsi, którzy się na nim 
wzorują – wyjaśnia Piotr Lelito. – Każdy może w każdej chwili 
podejść, zagadać, zaczepić. Nie ma barier. Kadra mieszka  
w innym miejscu, ale jemy na tej samej stołówce, to samo,  
w tych samych godzinach, spotykamy się na zajęciach. Bar-
dzo często zdarza się, że uczestnicy umawiają się na dodat-
kowe spotkania, ponieważ chcą się czegoś konkretnego do-
wiedzieć albo po prostu poznać konkretnego artystę. 

Każdego wieczora uczestnicy spotykają się z wykła-
dowcami na jam session. Mogą z nimi zagrać na jednej 
scenie, co też bywa pouczające. Mogą także zobaczyć  
w akcji Łukasza „Kudłatego” Różyckiego, który swoim 
głosem wspomaganym efektami potrafi zastąpić cały 
zespół.

Owczarnia koncertami stoi
Muzyczna Owczarnia zaczęła swą historię od starej 
owczarni, którą Wieńczysław Kołodziejski przeniósł na 
swoją parcelę w 1997 roku, wyremontował, zmodernizo-
wał i przekształcił w salę koncertową połączoną z ma-
łą galerią. W styczniu 1999 roku odbył się tam pierwszy 
koncert, w którym zagrali między innymi Tomasz Szwed 



56

J

fo
t.

 M
ar

iu
sz

 T
eo

do
rc

zu
k 

(4
)Jak ustawić pedał w perkusji, by stopa się nie spóźniała, 

a jednocześnie była mocna? Co dołożyć lub odpuścić, by 
śpiewany refren przestał być monotonny? Jaki ułożyć 
pattern basówki do podkładu, by zabrzmiał ciekawie? 
Na te i mnóstwo innych pytań można było uzyskać od-
powiedź podczas XXV i XXVI Warsztatów Muzycznych, 
które odbyły się w lipcu w Jaworkach. Dodatkową atrak-
cją były dostawy świeżego, pachnącego nowością sprzę-
tu. Pojawiły się dzięki Audiostacji, która stała się partne-
rem strategicznym warsztatów w Muzycznej Owczarni. 
Marki Laney, Aguilar, PreSonus, Nord, RME, Dynaudio  
i DPA na co dzień służyły zarówno kadrze, jak i uczest-
nikom. Można było ograć gitary Guilda i przetestować 
najbardziej oczekiwaną, rewolucyjną klawiaturę Roli.  

Cała kadra całą dobę
By znaleźć się na warsztatach, wystarczy tylko umieć coś 
grać lub śpiewać i nie bać się tego zaprezentować na sce-
nie. Teoretycznie ograniczeniem jest wiek: od 16 lat. Oka-
zuje się jednak, że około 20 procent uczestników przyjeż-
dża z rodzicami, mieszka poza Owczarnią i jest dowożona 
na zajęcia. W tym roku najmłodsza uczestniczka miała  
9 lat. Dla równowagi 10 procent uczestników stanowią 
osoby w sile wieku. Najstarsza w tym roku liczyła sobie 63 
wiosny.

– Nie kwalifikujemy uczestników według szkoły czy 
według umiejętności, ale według chęci – mówi Piotr Le-
lito, który wraz z Wojtkiem Pilichowskim kieruje warsz-
tatami. – A czy potrafią czytać nuty, czy potrafią grać  
w zespole, czy potrafią się skomunikować, to już wycho-
dzi na zajęciach.

Co czeka tych, którzy przyjadą? Scena w pięknie położo-
nej nad potokiem, klimatycznej Muzycznej Owczarni, zaję-
cia odbywające się dwa razy dziennie, wieczorne jam session 
oraz dwa koncerty, stanowiące podsumowanie tygodnio-
wych warsztatów. Zajęcia odbywają się z podziałem na wo-
kalistów, gitarzystów, basistów, perkusistów, klawiszow-
ców i osoby pracujące w studiu. Każdy z uczestników może 
odwiedzać wszystkie zajęcia. Prowadzą je doświadczeni  

Wszystko gra
Od 13 lat w Jaworkach odbywają się warsztaty 
przeznaczone dla pasjonatów muzyki.  
Uczestnicy mają okazję spotkać się  
z zawodowymi muzykami odnoszącymi  
sukcesy na scenie i w studiu, posłuchać ich  
praktycznych rad, poznać ich wizję muzyki  
i podejście do wykonywania zawodu

Jaworki 2016

muzycy. W tym roku wśród stałych wykładowców znaleź-
li się Łukasz Błasiński, Michał Grymuza, Adam „Herbata” 
Herbowski, Tomasz Łosowski, Tomasz Machański (kiedyś 
uczestnik), Wojciech Olszak, Radek Owczarz, Rafał Panek 
(kiedyś uczestnik), Justyna Panfilewicz, Bartek Papierz, 
Wojtek Pilichowski, Piotr Rogucki, Paweł Serafiński, Paweł 
Zdybel. Do tego pojawiły się gwiazdy z kraju i zagranicy, 
prowadzące Master Class: Michał Dąbrówka, Kasia Kowal-
ska, Natalia Kukulska, Andrzej Nowak, Paulina Przybysz, 
Krzysztof Ścierański i Piotr Żaczek, ale  również Adrian Ma-
ruszczyk, niemiecki basista i lutnik polskiego pochodzenia. 
Owczarnię odwiedzili także goście z Brazylii: wokalistka  
i producent, przybyli na zaproszenie Wojtka Pilichowskiego. 
Goście z zagranicy to zresztą stały motyw w jaworkowym 
repertuarze. Wszyscy wykładowcy są do dyspozycji uczest-
ników nie tylko podczas zajęć, ale niemal przez całą dobę.

– Dbamy o to, żeby to były relacje nie typu profesor  
i uczniowie, ale starszy kolega i młodsi, którzy się na nim 
wzorują – wyjaśnia Piotr Lelito. – Każdy może w każdej chwili 
podejść, zagadać, zaczepić. Nie ma barier. Kadra mieszka  
w innym miejscu, ale jemy na tej samej stołówce, to samo,  
w tych samych godzinach, spotykamy się na zajęciach. Bar-
dzo często zdarza się, że uczestnicy umawiają się na dodat-
kowe spotkania, ponieważ chcą się czegoś konkretnego do-
wiedzieć albo po prostu poznać konkretnego artystę. 

Każdego wieczora uczestnicy spotykają się z wykła-
dowcami na jam session. Mogą z nimi zagrać na jednej 
scenie, co też bywa pouczające. Mogą także zobaczyć  
w akcji Łukasza „Kudłatego” Różyckiego, który swoim 
głosem wspomaganym efektami potrafi zastąpić cały 
zespół.

Owczarnia koncertami stoi
Muzyczna Owczarnia zaczęła swą historię od starej 
owczarni, którą Wieńczysław Kołodziejski przeniósł na 
swoją parcelę w 1997 roku, wyremontował, zmodernizo-
wał i przekształcił w salę koncertową połączoną z ma-
łą galerią. W styczniu 1999 roku odbył się tam pierwszy 
koncert, w którym zagrali między innymi Tomasz Szwed 

wrzesień–październik 2016 57 audioplay

>>

i Marek Raduli. To dało początek bogatemu życiu kon-
certowemu. Opiekę nad salą roztoczyło Stowarzyszenie 
„Muzyczna Owczarnia”, gromadząca wybitnych artystów. 
Jego głównym celem jest działalność edukacyjna. 

Zapewne dlatego w 2001 roku zorganizowano pierw-
sze warsztaty dla perkusistów, a niedługo później dla 
skrzypków. Jednak zajęcia w obecnej formule wymyślił 
Marek Raduli wraz z zespołem ΠR2. Ruszyły w 2003 ro-
ku. W pierwszych uczestniczyło 27 osób w jednym letnim 
turnusie. Obecnie są dwa letnie liczące po około 100 osób  
i jeden zimowy z 40 miejscami. 

Gościnna scena Muzycznej Owczarni, na której wystę-
powała czołówka polskich muzyków i wielu gości z zagra-
nicy, oraz praktyczny charakter zajęć sprawiają, że celem 
uczestników warsztatów jest występ na koncertach fina-
łowych, granych w Szczawnicy i Jaworkach. Podczas zajęć 
mogą dobierać się w zespoły, które ustalą utwór i przygo-
tują go na występ. Dla tych wokalistów, którzy nie zebrali 
zespołu, organizatorzy mają zespół combo. To uczestnicy 
z wcześniejszych lat, którzy szczególnie się wyróżnili. Są 
zapraszani na warsztaty bezpłatnie. Przed południem 
uczestniczą w zajęciach, po południu pracują nad utwo-
rami z wokalistami.

Sięgają gwiazd
– Część uczestników gra już na największych scenach  
w Polsce. Występują wraz z Kamilem Bednarkiem, z Edy-
tą Górniak, u Wojtka Pilichowskiego – mówi Piotr Lelito. – 
Jak oglądamy teraz koncert, w co drugim możemy powie-
dzieć: „Ten był na warsztatach”. Uczestniczka warsztatów 
została wykładowczynią wokalistyki w jednej z renomo-
wanych polskich akademii. 

Do czołowych polskich zespołów zapisów nie ma, 
ale już ruszyły na kolejne warsztaty, tym razem zimowe 
2017. Miejsc jest maksymalnie 40, a same zajęcia mają 
charakter bardziej kameralny niż latem. Podział na grupy 
obowiązuje tylko przed przedpołudniem. Potem zajęcia 
odbywają się w pełnym składzie lub w zespołach. Kończą 
się koncertem w Owczarni.

O popularności warsztatów świadczy fakt, że na 
początku sierpnia na edycję zimową zgłosiło się już 38 
osób, a jedna z uczestniczek wybiera się tam z Berlina. 
Dowodem są także profile facebookowe: oficjalny Mu-
zycznej Owczarni (700 tysięcy odsłon w ciągu dwóch 
miesięcy) oraz Rodzina Jaworkowa, założony przez 
uczestników. W końcu są nim także uczestnicy, z któ-
rych część pojawia się od lat. W tym roku po raz pierwszy 
przyjechali z własnymi dziećmi. Badania nad powodami 
tej popularności jeszcze trwają. Można jednak przyjąć ro-
boczą hipotezę, że w Muzycznej Owczarni wszystko gra.

Dariusz J. Michalski

Na kolejnych stronach prezentujemy wywiady z kilkoma 

 wykładowcami tegorocznych warsztatów.

gościnne występy

Jeden 
z wieczornych 
koncertów 
w Owczarni. 
Po lewej Wojtek
Pilichowski,
po prawej Bartek
Papierz, a w środku 
jeden 
z uczestników 
warsztatów.

Adam „Herbata” 
Herbowski wraz 
z rozgrzaną do 
czerwoności głową 
Laneya.

Piotr
Lelito i Łukasz
Różycki przed 
koncertem
w plenerze.

Krzysztof Ścierański 
i Andrzej Nowak.

Więcej o zimowych warsztatach i koncertach w Muzycznej Owczarni na 
www.muzycznaowczarnia.pl i www.facebook.com/MuzycznaOwczarnia
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Wydaje się, że jesteś jedną z osób bardziej na miejscu 
niż pozostali. Od dłuższego czasu szkolisz młodych 

adeptów perkusji niezależnie od Muzycznej Owczarni. 
Skąd ci się to wzięło?
Był taki okres w moim życiu, kiedy grałem mniej kon-
certów, mniej nagrywałem płyt. W tym czasie więcej 
ćwiczyłem, edukowałem siebie i przy okazji edukowa-
łem też innych. Teraz ta sytuacja się odwróciła i z tego 
powodu jestem bardzo szczęśliwy. Lubię uczyć, ale jako 
muzyka napędza mnie przede wszystkim granie kon-
certów i nagrywanie płyt. To jest mój zawód. Chcę grać. 
Natomiast jeżeli chodzi o edukację – jeśli jest grupa mło-
dych ludzi i mam okazję, żeby im pomóc, wtedy z nimi 
pracuję. Często podczas warsztatów wychodzę szerzej, 
poza tematy związane bezpośrednio z graniem na in-
strumencie. 

Młodzież dzisiaj ma wiele różnych problemów, wie-
le osób zagubiło podstawowe wartości i to je przede 
wszystkim trzeba pokazać. Pokazać, że życie na ziemi, 
rodzina, miłość do ojczyzny, rzetelna, uczciwa praca 
mają sens. To wszystko powadzi do życia w pełni oraz, 
w końcowym rozrachunku, do życia wiecznego. To jest 
pierwsza, zasadnicza sprawa. Druga sprawa: żeby nie 
zmarnować tego życia na ziemi, trzeba odkryć swoją pa-
sję. Oczywiście może nią być muzyka, granie na instru-
mencie, ale może to być również coś innego. Odkrycie 
pasji zwiększa szansę, że człowiek będzie miał dobrą 
pracę, będzie mógł w przyszłości utrzymać rodzinę, bę-
dzie dobrym mężem, ojcem, obywatelem. Uważam, że 
poruszenie tych dwóch tematów jest najwartościowsze 
w mojej pracy z młodymi ludźmi. Oczywiście przy okazji 
mówię wiele o sprawach związanych z graniem na in-
strumentach. Uczę taką metodą, że przepracowuję róż-
ne rzeczy na sobie i potem dzielę się tą wiedzą.

Czyli nie przeszkadza ci, jeśli ktoś nie ma talentu?
Nie, absolutnie. Muzyka to wielka pasja i na poziomie 
hobbystycznym wielu ludzi (nawet mniej utalento-
wanych) próbuje ją uprawiać. Ja mówię prosto i bardzo 
konkretnie: jest hobby, bardzo zdrowa droga. Kroczy nią 
tysiące ludzi. Mają inne zawody, spotykają się, grają i to 
jest fajna sprawa, bo mogą w zasadzie robić, co chcą. Nie 
muszą ćwiczyć po 10 godzin dziennie. Z kolei droga za-
wodowa jest dla tych, którzy mają duże zdolności i dużo 
chęci. Też jest to wspaniała przygoda, ale wymaga o wie-
le większych poświęceń. Ja staram się nie stresować lu-
dzi, ukazuję im różne możliwości jak choćby te dwie pod-
stawowe drogi. Oczywiście hobbystę też mogę czegoś 
nauczyć. Nawet komuś, kto ma dość słaby słuch i mar-
ne poczucie rytmu, ale chce i lubi grać, zawsze można  

pokazać jakieś podstawowe ćwiczenia. Będzie miał 
frajdę, że może usiąść za instrumentem, a potem na-
wet pograć z kolegami, którzy grają na innych instru-
mentach.

Masz do czynienia z różnymi grupami młodych 
perkusistów. Czy dostrzegasz jakiś problem, który 
wymaga doszlifowania u większości z nich?
Problemów jest wiele i są raczej wspólne dla nas wszyst-
kich, choć u każdego mogą być nasilone w innym stop-
niu. Najlepsza metoda, aby je przezwyciężać, to praca, 
praca, praca… (śmiech) Kłopot może sprawiać słabe po-
czucie rytmu, lenistwo, brak planu pracy, jak również… 
dostęp do internetu. Tam jest wiele wspaniałych rzeczy, 
ale trzeba umieć wybierać i decydować, czego się uczyć… 
Przez wielką mnogość rzeczy w wirtualnym świecie mło-
dy człowiek często nie wie już, co ćwiczyć. Jest totalnie 
zagubiony. 

Czyli trzeba mu wskazać drogę?
To rola nauczyciela. Osobiście zachęcam ludzi i sie-
bie do robienia planu pracy. Nawet podstawowe-
go. Tam, gdzie planujemy, jest szansa na tak zwa-
ny sukces. Na uczelniach, w szkołach jest jakiś plan. 
Trzeba zaliczać materiał. Są kolokwia, egzaminy…  
W firmach jest biznesplan… Wielu młodych ludzi 
ma utrudnioną drogę, bo nie ma stałego nauczycie-
la. Dobrze, że przyjechali tu na warsztaty. Kiedy wrócą  
z powrotem do domu, będą musieli znowu się zmagać 
sami ze sobą i swoją chęcią lub niechęcią do pracy. I tu 
szczególnie potrzebny jest plan i dyscyplina – praca nad 
sobą. W tej pracy mi pomaga na pewno wiara w Boga. 
To jest wielka i sprawdzona siła. Później człowiek ma 
energię i motywację, by pracować, organizować swoje 
życie, wstawać rano. Trzeba znaleźć czas na ćwiczenia, 
na naukę i inne sprawy, nawet na odpoczynek. Bo to są 
wszystko naczynia połączone. Jeżeli jest gdzieś problem, 
w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że nie idzie ćwi-
czenie na instrumencie, nie idzie granie, nie idzie rozwój  
i można wtedy utknąć w jakimś marazmie. Człowiek jest 
istotą psychiczno-fizyczno-duchową. To są sfery, które 
się przenikają. Musimy zrobić ze sobą porządek i potem 
jest szansa, że odniesiemy sukces również w graniu na 
instrumencie. Dopiero teraz, po wielu latach, odkrywam, 
jak bardzo to jest ze sobą połączone.

Bardzo fajnie prowadzisz zajęcia. Jaka jest twoja 
recepta?
Bardzo prosta: nie traktuję słuchaczy jako tłumu ludzi, 
ale jako każdego z osobna. W każdym widzę człowieka 
i usiłuję pomóc. Młodzież bardzo wyczuwa fałsz, więc 
staram się być szczery. I wtedy możemy przejść dalej. 
Możemy mówić o graniu na bębnach, o wyprawie na 
grzyby, o czymkolwiek. Oni to kupują i czują się dobrze.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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Wydaje się, że jesteś jedną z osób bardziej na miejscu 
niż pozostali. Od dłuższego czasu szkolisz młodych 

adeptów perkusji niezależnie od Muzycznej Owczarni. 
Skąd ci się to wzięło?
Był taki okres w moim życiu, kiedy grałem mniej kon-
certów, mniej nagrywałem płyt. W tym czasie więcej 
ćwiczyłem, edukowałem siebie i przy okazji edukowa-
łem też innych. Teraz ta sytuacja się odwróciła i z tego 
powodu jestem bardzo szczęśliwy. Lubię uczyć, ale jako 
muzyka napędza mnie przede wszystkim granie kon-
certów i nagrywanie płyt. To jest mój zawód. Chcę grać. 
Natomiast jeżeli chodzi o edukację – jeśli jest grupa mło-
dych ludzi i mam okazję, żeby im pomóc, wtedy z nimi 
pracuję. Często podczas warsztatów wychodzę szerzej, 
poza tematy związane bezpośrednio z graniem na in-
strumencie. 

Młodzież dzisiaj ma wiele różnych problemów, wie-
le osób zagubiło podstawowe wartości i to je przede 
wszystkim trzeba pokazać. Pokazać, że życie na ziemi, 
rodzina, miłość do ojczyzny, rzetelna, uczciwa praca 
mają sens. To wszystko powadzi do życia w pełni oraz, 
w końcowym rozrachunku, do życia wiecznego. To jest 
pierwsza, zasadnicza sprawa. Druga sprawa: żeby nie 
zmarnować tego życia na ziemi, trzeba odkryć swoją pa-
sję. Oczywiście może nią być muzyka, granie na instru-
mencie, ale może to być również coś innego. Odkrycie 
pasji zwiększa szansę, że człowiek będzie miał dobrą 
pracę, będzie mógł w przyszłości utrzymać rodzinę, bę-
dzie dobrym mężem, ojcem, obywatelem. Uważam, że 
poruszenie tych dwóch tematów jest najwartościowsze 
w mojej pracy z młodymi ludźmi. Oczywiście przy okazji 
mówię wiele o sprawach związanych z graniem na in-
strumentach. Uczę taką metodą, że przepracowuję róż-
ne rzeczy na sobie i potem dzielę się tą wiedzą.

Czyli nie przeszkadza ci, jeśli ktoś nie ma talentu?
Nie, absolutnie. Muzyka to wielka pasja i na poziomie 
hobbystycznym wielu ludzi (nawet mniej utalento-
wanych) próbuje ją uprawiać. Ja mówię prosto i bardzo 
konkretnie: jest hobby, bardzo zdrowa droga. Kroczy nią 
tysiące ludzi. Mają inne zawody, spotykają się, grają i to 
jest fajna sprawa, bo mogą w zasadzie robić, co chcą. Nie 
muszą ćwiczyć po 10 godzin dziennie. Z kolei droga za-
wodowa jest dla tych, którzy mają duże zdolności i dużo 
chęci. Też jest to wspaniała przygoda, ale wymaga o wie-
le większych poświęceń. Ja staram się nie stresować lu-
dzi, ukazuję im różne możliwości jak choćby te dwie pod-
stawowe drogi. Oczywiście hobbystę też mogę czegoś 
nauczyć. Nawet komuś, kto ma dość słaby słuch i mar-
ne poczucie rytmu, ale chce i lubi grać, zawsze można  

pokazać jakieś podstawowe ćwiczenia. Będzie miał 
frajdę, że może usiąść za instrumentem, a potem na-
wet pograć z kolegami, którzy grają na innych instru-
mentach.

Masz do czynienia z różnymi grupami młodych 
perkusistów. Czy dostrzegasz jakiś problem, który 
wymaga doszlifowania u większości z nich?
Problemów jest wiele i są raczej wspólne dla nas wszyst-
kich, choć u każdego mogą być nasilone w innym stop-
niu. Najlepsza metoda, aby je przezwyciężać, to praca, 
praca, praca… (śmiech) Kłopot może sprawiać słabe po-
czucie rytmu, lenistwo, brak planu pracy, jak również… 
dostęp do internetu. Tam jest wiele wspaniałych rzeczy, 
ale trzeba umieć wybierać i decydować, czego się uczyć… 
Przez wielką mnogość rzeczy w wirtualnym świecie mło-
dy człowiek często nie wie już, co ćwiczyć. Jest totalnie 
zagubiony. 

Czyli trzeba mu wskazać drogę?
To rola nauczyciela. Osobiście zachęcam ludzi i sie-
bie do robienia planu pracy. Nawet podstawowe-
go. Tam, gdzie planujemy, jest szansa na tak zwa-
ny sukces. Na uczelniach, w szkołach jest jakiś plan. 
Trzeba zaliczać materiał. Są kolokwia, egzaminy…  
W firmach jest biznesplan… Wielu młodych ludzi 
ma utrudnioną drogę, bo nie ma stałego nauczycie-
la. Dobrze, że przyjechali tu na warsztaty. Kiedy wrócą  
z powrotem do domu, będą musieli znowu się zmagać 
sami ze sobą i swoją chęcią lub niechęcią do pracy. I tu 
szczególnie potrzebny jest plan i dyscyplina – praca nad 
sobą. W tej pracy mi pomaga na pewno wiara w Boga. 
To jest wielka i sprawdzona siła. Później człowiek ma 
energię i motywację, by pracować, organizować swoje 
życie, wstawać rano. Trzeba znaleźć czas na ćwiczenia, 
na naukę i inne sprawy, nawet na odpoczynek. Bo to są 
wszystko naczynia połączone. Jeżeli jest gdzieś problem, 
w ostatecznym rozrachunku okazuje się, że nie idzie ćwi-
czenie na instrumencie, nie idzie granie, nie idzie rozwój  
i można wtedy utknąć w jakimś marazmie. Człowiek jest 
istotą psychiczno-fizyczno-duchową. To są sfery, które 
się przenikają. Musimy zrobić ze sobą porządek i potem 
jest szansa, że odniesiemy sukces również w graniu na 
instrumencie. Dopiero teraz, po wielu latach, odkrywam, 
jak bardzo to jest ze sobą połączone.

Bardzo fajnie prowadzisz zajęcia. Jaka jest twoja 
recepta?
Bardzo prosta: nie traktuję słuchaczy jako tłumu ludzi, 
ale jako każdego z osobna. W każdym widzę człowieka 
i usiłuję pomóc. Młodzież bardzo wyczuwa fałsz, więc 
staram się być szczery. I wtedy możemy przejść dalej. 
Możemy mówić o graniu na bębnach, o wyprawie na 
grzyby, o czymkolwiek. Oni to kupują i czują się dobrze.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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Sam uczyłeś się tak, jak chciałeś, i tego, co chciałeś, 
natomiast w Muzycznej Owczarni wchodzisz w rolę 

nauczyciela, czyli tego, kto narzuca i ogranicza.  
A tego jako gitarzysta zdobywający doświadczenie, 
jak przyznawałeś w niektórych wywiadach, celowo 
unikałeś.
Przyjeżdża tu mnóstwo wykładowców, którzy mają zu-
pełnie inne nastawienie niż w klasycznej szkole muzycz-
nej. Tam trzeba przerobić program, który też jest w pew-
nym sensie narzucony z góry. To powoduje, że już sam 
nauczyciel nie musi się z nim identyfikować. Tu w pew-
nym sensie sami ustalamy program. Dostosowujemy 
go do potrzeb i możliwości uczniów. Oczywiście zawsze 
nauczyciel będzie w pewien sposób ograniczał. Każdy  
z nas, kształtując siebie jako muzyka, po pewnym czasie 
buduje własny gust muzyczny i widzi, co mu się bardziej 
podoba, a co mniej. Dlatego promuję pewne gatunki mu-
zyczne, które bardziej mi się podobają. Kierownictwo ma 
tego świadomość, więc zaprasza ludzi różnych. Ja też nie 
staram się przekonywać uczestników, że to wszystko, 
co pokazujemy, jest jedyną, najlepszą drogą. Mogą cho-
dzić na zajęcia do mnie, do Rafała Panka lub innych wy-
kładowców. Mają wybór. I to jest główna różnica na plus  
w stosunku do klasycznej szkoły, gdzie mamy jednego na-
uczyciela. Oczywiście jest to podzielone na jakieś grupy, nie-
mniej zawsze na zajęciach padają magiczne pytania: „Co 
byście chcieli robić? Co was interesuje? Z czym macie proble-
my?”. Wiadomo, że tutaj przez tydzień nikt nikogo nie nauczy 
grać. Ten tydzień jest po to, by wskazać kierunki muzycznego 
rozwoju. Możemy co najwyżej popchnąć w pewną stronę  
i dawać narzędzia do odnajdowania własnych ścieżek.

W tym ścieżki pozwalającej odnaleźć się na scenie?
Te warsztaty służą przede wszystkim do tego, żeby  
w miarę możliwości jak najbardziej ludzi umuzykalnić. 
Żeby nie grali z internetem, z podkładami, ale żeby grali 
ze sobą, tworzyli zespoły. Żeby starali się integrować i by 
na scenie pojawiła się ta interakcja, której nigdy nie bę-
dzie z podkładami czy z maszyną.

Na co jeszcze zwracasz uwagę?
U dużej części młodych gitarzystów pojawia się problem 
z rytmem. Kiedy gramy, przynajmniej noga powinna nam 
grać puls, żeby samemu utrzymywać się w jakimś ryt-
mie. Gdy tego zabraknie, później w zespole brakuje pre-
cyzji rytmicznej i to jest bardzo słyszalne. Druga sprawa 
to słuchanie siebie nawzajem i dobieranie odpowiednich 
poziomów dynamicznych w zależności od tego, kto jest 
solistą, czyli tak zwana praca na scenie. Jestem wyznaw-
cą teorii, że w muzyce demokracji nigdy nie było, nie ma  
i nie będzie. Zawsze w danej chwili jest uwypuklony  

jeden instrument czy wokal. Pozostałe instrumenty gra-
ją odpowiednie plany w odpowiedni sposób. Wiadomo, 
że to musi szybko się zmieniać, bo wtedy jest ciekawie. 
Inaczej muzyka bardzo traci i robi się nudno. I staramy się 
te wszystkie rzeczy przekazywać: żeby słuchać się wza-
jemnie, żeby wchodzić na scenę przygotowanym, żeby 
wiedzieć jak ustawić wzmacniacz, czyli wydawałoby się 
takie podstawowe, prozaiczne rzeczy. Wiadomo, że na 
zajęciach przerabiamy teorię, jakieś konkretne utwory, 
standardy z muzyki rozrywkowej ogólnej, nie tylko ja-
zzowej. Pokazujemy przykłady techniczne do ćwiczenia, 
żeby wzbogacić naszą technikę. Natomiast wszystko to 
później trzeba przekładać na granie z ludźmi podczas jam 
session, które jest tutaj najważniejsze.

Jak oceniłbyś poziom uczestników?
W bardzo wielu przypadkach są to osoby na bardzo wy-
sokim poziomie rozwoju ogólnego jako muzycy. I materiał 

harmoniczny jest już całkiem dobry, 
i potrafią akompaniować, pojawiają 
się pierwsze solówki. Brakuje tylko 
obycia na scenie i zachowania się  
w odpowiedni sposób w zespole, 
czyli słuchania się wzajemnie, wy-
puszczania kolegi na solo, cofania się 
dynamicznie gdzieś do dołu. Czasem 
jak numer jest prosty, trzeba go za-
grać czasem głośniej, a gdzie indziej 
dynamicznie wszystkie instrumenty 
powinny się wycofać. Bardzo dużo 
rzeczy takich, wydawałoby się, pod-

stawowych, z którymi młodzi ludzie mają duże problemy. 
W przypadku sytuacji stresujących nagle okazuje się, że 
po wyjściu na scenę gramy 10% własnych możliwości. 
Ważne jest, by zapas wiedzy teoretycznej i praktycznej 
był jak największy. To pozwala czuć się na scenie swo-
bodnie. Zresztą są tu też osoby, które mogłyby spokojnie 
wejść do studia, by nagrać płytę i startować z własną ka-
rierą. Przynajmniej jedną taką osobę poznałem.

Nie masz kłopotu, prowadząc zajęcia z uczestnikami 
o zróżnicowanym poziomie?
To zawsze był problem. Obecnie wykładowców jest kil-
ku, więc można podzielić uczestników na grupy. Przy 
czym każda z nich ma zajęcia kolejno z każdym wykła-
dowcą. Nigdy nie będzie idealnie, bo najlepsze lekcje są 
albo indywidualne, albo w duecie. Natomiast wydaje mi 
się, że ci ludzie są głodni wiedzy, a my nie ograniczamy 
się do godzin zajęć. Jesteśmy do dyspozycji przez całą 
dobę. Oczywiście to uczestnikom warsztatów ma zale-
żeć, to oni muszą się dopytywać.

Ale z tym chyba nie mają problemu?
Nie, absolutnie.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

gościnne występy Tomasz Łosowski 
perkusista

Bartek Papierz
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Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy po twoich 
zajęciach: wokalista nie składa się tylko z głosu.

Wokalista z zasady sprzedaje całą swoją osobowość. 
Czasami może być wspaniały głos, ale coś nie dociera, 
bo pewne psychologiczne ograniczenia sprawiają, że nie 
da się tego wydobyć. Myślę, że niekiedy mała dziew-
czynka śpiewająca „Mother fucker!” jest mocniejsza niż 
niejeden gangsta raper. Natomiast wielu młodych ludzi 
nie zdaje sobie sprawy, co do końca w nich siedzi. Trze-
ba im otworzyć jakieś drzwiczki, by mogli się udać w ja-
kimś kierunku. Ja mam jednego nauczyciela: Hannibala 
Meansa. Przyjeżdżał do Polski w latach dziewięćdzie-
siątych kilkukrotnie – wtedy byłam małą dziewczynką –  
i zawsze robił to samo: otwierał nam paszczę w dół. 
Bardzo! Ilekroć go teraz widzę, otwieram paszczę. Przez 
ileś miesięcy śpiewania ona mi się zamyka, a po zoba-
czeniu go na nowo się otwiera.

Zauważyłem, że podczas zajęć też stosujesz 
tę metodę.
Tak, bo myślę, że generalnie od muzyka i wokalisty – 
moim zdaniem to to samo, ale czasami muzycy nie 
uznają wokalistów za muzyków – wszystko jest kwestią 
otwarcia. Nawet instrumentalista grający zachowawczo 
nie przekazuje nam tyle, ile ten, który potrafi oszaleć 
na scenie i zrobić coś zupełnie innego niż na koncercie 
przed chwilą. Grunt to jest otwarcie czysto psychologicz-
ne i ono jest o wiele ważniejsze niż technika. Na przykład 
Janis Joplin nie miała jakiejś oszałamiającej barwy. Po 
prostu wrzeszczała, darła się, ale robiła to w tak szczery 
sposób, że wszyscy jej uwierzyli. Tak samo jak Nina Si-
mone, która – można by stwierdzić – śpiewała brzydko, 
topornie. Ale było w tym tyle przekazu, natchnienia, mi-
sji i piękna, że kochamy ją wszyscy.

Czy masz jakieś techniki, by uczestnicy się otworzyli 
psychicznie?
Są rzeczy, które można intuicyjnie zobaczyć z perspek-
tywy swojego doświadczenia. Mogę pomyśleć, co mi 
pomogło tam i tam, żeby nie zrobić tak i tak. I po pro-
stu ich tym atakuję. Chociażby prowadzenie jednego 
długiego dźwięku albo wydarcie się. Ludzie czasami 
nie drą się przez całe życie. Nigdy ten pająk do nich nie 
przychodzi (podczas zajęć wokalistka miała krzyczeć, 
jak gdyby zobaczyła pająka – przyp. D.M.). W ogóle 
tego nie robią. Nigdy! Więc może się okazać, że oni 
nawet nie wiedzieli, że dochodzą do któregoś A lub E, 
a na przykład w kryzysowej sytuacji doszliby. Okazuje 
się, że ty to masz. Musisz tylko nacisnąć na odpowied-
ni guzik w swoim organizmie. Działam intuicyjnie: jak 
widzę przestraszoną ptaszynę i słyszę, że ma piękny 
głos i że muzycznie frazuje itd., to wydaje mi się, że 
wystarczy jej ptasznik i będzie lepiej. (śmiech) Czasami 
jest przeciwnie: trzeba coś wyhamować i pokolorować, 
bo jest łupane. Oczywiście na początku zajęć im powie-
działam, żeby to wszystko filtrować, bo to jest tylko 

moje doświadczenie, więc mogą z tego czerpać, ale nie 
mówię: „Tak jest i koniec!”.

Czy po tych zajęciach widzisz element, który stanowi 
problem dla większej liczby wokalistów?
Wydaje mi się, że problemem wszystkich wokalistów, 
także tych znanych i lubianych, jest strach oceny: „Wy-
chodzę po to, żeby oni potem powiedzieli, że było dobrze”, 
zamiast „Wychodzę po to, żeby się super bawić”. Mam 
wrażenie, że ci, którzy przychodzą się dobrze bawić, dają 
znacznie więcej publiczności od tych, którzy przychodzą 
na popis, chcą się sprzedać ze wszystkich najlepszych 
stron w trzy minuty utworu. Tak się nie da, to jak w związ-
ku, nawet po 10, 20 latach może się okazać, że najlepsze 
jest to, że wciąż wszystkiego o sobie nie wiecie.

Jaworki 2016 Paulina Przybysz
wokalistka

Spotkanie  
z pająkiem
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Jest w tym sporo egoizmu, bo robisz coś dla siebie, ale publiczność 
z tego więcej ma.
Publiczność ma z tego tyle, ile w nas jest szczerości. Po to jesteśmy my mu-
zycy, żeby pomóc odbiorcy dotknąć tych uczuć, których niekiedy się boi. Po 
to jest muzyka, by wyzwalała. Niektórym służy religijnie, niektórym służy, 
żeby się załamać, a potem wyjść do ludzi i być na przykład panią księgo-
wą, która w domu słucha dark metalu. Myślę, że to wszystko jest użytkowe. 
Ma zmieniać częstotliwość energii dookoła siebie. Tego także oczekuję od 
uczestnika – patrzę na niego i zastanawiam się, co on chce mi zrobić: czy chce 
mnie wzruszyć i zamienić w puszek na wietrze, czy chce, bym się poczuła jak 
najgorsze skopane gówno…

…czy chce tylko trafić we frazę.
Tak, czy chce tylko trafić we frazę i pokazać znajomym: „Patrzcie, a ja to 
umiem śpiewać!”.

A co jeszcze dla ciebie, jako artystki bardzo niezależnej, jest ważnym 
elementem życia wokalisty?
Zawsze zachęcam do twórczości własnej. Nawet po obejrzeniu programów 
telewizyjnych widać, że jest bardzo dużo zdolnych wokalistów śpiewających 
piosenki. Czasami robią to perfekcyjnie, jak artysta pierwowzór. Z mojej per-
spektywy jednak najfajniejszą zabawą jest tworzenie, a potem śpiewanie 
tego dokładnie tak, jak ty chcesz. I niech inni się zastanawiają, jak zaśpiewać 
twoją piosenkę.

Czyli jednak ta emanacja niezależności jest!
Tak. W ogóle uważam, że kreacja jako taka bardzo ludzi uwalnia i rozwija. 
Chciałabym poruszyć ten temat, ale nie wiem, czy zdążę, bo jest materiał do 
zrobienia na koncert.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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gościnne występy Piotr Żaczek
 basista

Lekcje artykulacji
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Jak to się stało, że będąc muzykiem odnoszącym sukcesy, wpakowałeś się 
w zawód bez przyszłości, czyli zostałeś nauczycielem?

Oj nie, to nie tak! Nauczycielem jestem bardzo przy okazji. Cały czas pozo-
staję muzykiem i to, muszę przyznać, całkiem dobrze prosperującym. Sukces  
w tym zawodzie jest w dużym stopniu uzależniony od szczęścia. Nie wystarczy 
dobrze grać, mieć świetny instrument i dobrze brzmieć. Trzeba też spotkać od-
powiednich ludzi w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Mnie się to 
udało, dlatego jestem zadowolony. Do tego cały czas mam podjarkę z muzyki, 
robię nowe rzeczy, cały czas pracuję nad nowymi brzmieniami, nowymi instru-
mentami. Nie ma czegoś takiego, że osiadłem na laurach i odcinam kupony.

Uczestników warsztatów trudno nauczyć bycia w odpowiednim czasie, 
w odpowiednim miejscu i spotkania odpowiedniej osoby. Jaką zatem wie-
dzę im przekazujesz?
Przedstawiam mój punkt widzenia na postrzeganie muzyki. Nie zawsze idzie 
to w parze z tym, co mówią inni wykładowcy. W żaden sposób nie neguję ich 
punktu widzenia, bo każdy ma swoją drogę muzyczną. Bardzo podziwiam  
i cenię ludzi, którzy mają swój język muzyczny, którzy nie idą przetartymi szla-
kami, nie grają jak ktoś inny, ale robią coś swojego. Oczywiście moja wiedza ma 
wiele mankamentów. Moich kolegów wykładowców podziwiam i jako właśnie 
wykładowców, i jako muzyków. Chętnie poszedłbym na ich wykład i jestem 
przekonany, że wiele bym się dowiedział.

A uczysz się też czegoś od młodych ludzi, z którymi pracujesz 
na warsztatach?
Uwielbiam grać z dzieciakami, bo nawet jeśli to jest nieudolne, mają one pie-
kielną chęć grania. Nawet jeżeli brakuje im środków, nadrabiają emocjami. To 
bardzo mi się podoba. Lubię z nimi przebywać i czerpać od nich energię.

Wspomniałeś o niedostatkach technicznych. Czy są takie elementy gry 
u młodych basistek i basistów, które zawsze trzeba poprawić lub wymagają 
zwrócenia szczególnej uwagi?
To element, o którego istnieniu wiedzą wszyscy, a niewiele osób realizuje go  
w graniu: artykulacja. Samo budowanie linii basowej jest jednym elementem, ale 

innym jest jej zagranie tak, żeby ona grooviła sama w sobie. 
Chodzi o to, że każdy dźwięk powinien mieć swój początek 
i koniec. Basiści często skupiają się na początku, a koniec 
traktują po macoszemu. A niezwykle ważne jest, gdzie 
dźwięk się kończy, bo właśnie to decyduje o groovie w tej li-
nii basowej. Staram się zwracać uwagę, że ten dźwięk powi-
nien być krótszy, ten dłuższy, że to wszystko ma znaczenie.

Da się porównać twoje muzyczne początki 
do początków obecnych uczestników warsztatów?
Oni mają wszystko na wyciągnięcie ręki. Mogą się uczyć od 
Wojtka Pilichowskiego, pana Maruszczyka, ode mnie. Ja  
w młodości raz pojechałem na warsztaty w Chodzieży. Ja-
ko walet byłem u Andrzeja Cudzicha. Na początku tylko się 
przyglądałem. Potem się nade mną „zlitował”, pozwolił mi 
dołączyć do grupy i starałem się chłonąć. Przede wszyst-
kim teraz dzieciaki mają środki: mają YouTube, mają nuty. 
Za moich czasów, jeżeli ktoś odbił nuty, nie chciał ich da-
wać, bo dzięki nim zyskiwał przewagę nad konkurencją. 
Teraz też jest rywalizacja, ale w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu: „Ten tak gra, to ja też chcę tak grać”. A w ogóle 
początki były takie, że zacząłem od szkoły klasycznej: pod-
stawówkę muzyczną skończyłem na akordeonie, a szkołę 
średnią na kontrabasie. Bardzo późno sięgnąłem po gitarę 
basową. Można powiedzieć, że już byłem pełnoletni. Jaki 
jest więc mój start w porównaniu z tymi dzieciakami, które 
zaczynają w wieku nawet 12 lat?!

Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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WWciąż nie ustajemy w poszuki-
waniu Świętego Graala w postaci 
dźwięku idealnej jakości. Począw-
szy od momentu rejestracji (mi-
krofon, preamp) przez miks (DAW, 
procesory, konsolety, pluginy) aż 
po mastering (jeszcze więcej pro-
cesorów, a także czarna magia oraz 
klechdy i bajania) ideał jest tym, do 
czego dążymy.

Jak to zwykle przy ideałach bywa, 
są nieosiągalne. A skoro są nieosią-
galne, to nasze wysiłki ulegają, rzecz 
jasna, zwielokrotnieniu. Przejawia się 
to w najróżniejszy sposób: niekończą-
ce się poprawki, wzmożona edukacja 
lub stary dobry GAS (Gear Aquisition 
Syndrom, czyli po prostu zakupy no-
wego sprzętu lub oprogramowania). 
Ten ostatni przyczynia się do rosnącej 
frustracji, gdyż zazwyczaj nie rozwią-
zuje problemu w całości, a jedynie  
w części (bądź wcale), co prowadzi 
do kolejnych załamań lub zakupów.  
A tymczasem „ci inni” wciąż produku-
ją i wydają kolejne utwory i w dodatku, 
o zgrozo, zarabiają na tym. Żeby nas 
jeszcze pognębić, często ogłaszają, 
że wcale nie korzystają ze studia za 
miliard dolarów, a ich „sprzęt” mieści 
się w laptopie.

Istnieje rzecz jasna cała masa po-
wodów tego stanu rzeczy: brak zdol-
ności, wiedzy, pewności siebie. Sprzęt 
jest oczywiście potrzebny, a im dalej  
w las, tym wymagania większe. Sprzęt 
jednak sam nie nagra i nie zmiksuje.
Moim zdaniem najczęstszym powo-
dem porażki jest fakt, że po prostu 
nie wiemy, kiedy jest to „już” i kiedy 
powinniśmy zakończyć pracę nad kon-
kretnym projektem. Co zatem robić?

Ostatnio usłyszałem prostą radę. 
Zanim ją ujawnię powrócę do kwestii 
doskonałości. Końcowym etapem 
każdego łańcucha audio są głośni-
ki (lub słuchawki, ale to takie małe 

nie na żartyKłamca  
prawdę Ci powie
Jedną z rzeczy,  
które napędzają rozwój rynku muzycznego,  
jest nieustająca pogoń za doskonałością.  
Ale czym jest doskonałość?

głośniczki przy uszach, więc w sumie 
bez różnicy). Wiemy nie od dziś, że 
głośnik jest jednym wielkim kom-
promisem – żaden nie jest w stanie 
odtworzyć dźwięku idealnie. Jego kon-
strukcja, czyli cewka przymocowana 
do membrany i poruszana za pomocą 
zmieniającego się pola elektroma-
gnetycznego, jest narażona na całą 
masę przeciwności, które skutecznie 
oddalają nas od wspomnianego ide-
ału. Jednym słowem głośnik to niezły 
łgarz. Oczywiście są głośniki słabe, 
lepsze i  znakomite. W dodatku każdy 
słyszy nieco inaczej, więc nie ma jed-
nego najlepszego głośnika. Żeby by-
ło trudniej, głośnik pracuje w danym 
pomieszczeniu, które niebagatelnie 
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wpływa na dźwięk dobiegający do naszych uszu. Dodając 
te elementy do siebie, otrzymujemy w sumie przybliżenie 
dźwięku, który został stworzony w procesie produkcji. Jesz-
cze większe łgarstwo.

Powracając do wspomnianej rady, brzmi ona: głośnik 
prawdę Ci powie. Ale jaką prawdę? Jak wiemy są różne ro-
dzaje prawdy, o czym pięknie opowiedział ksiądz Tischner, 
a sprowadza się to do stwierdzenia, że nie ma prawdy jed-
nej. NASZĄ prawdą jest to, co wydobywa się z głośników. 
To jest nasz punkt odniesienia i to mówi nam, czy nasza 
praca jest coś warta. Musimy jej posłuchać na naszych 
najlepszych monitorach, na słuchawkach, ale też na słu-
chawkach od iPoda, głośniczku w telefonie czy wieży audio.  
A potem w samochodzie, w radyjku w kuchni i jeszcze raz 
na monitorach, ale stojąc w innym pokoju. Jeśli ci wszyscy 
zawodowi kłamcy odtworzą naszą muzykę w takiej formie, 
jaka jest w naszej głowie, jeśli zabrzmi ona jak produkcja 
znanego artysty odtwarzana z tego samego źródła, to zna-
czy, że nasza praca została wykonana. 

Oczywiście doskonale zdaję sobie sprawę, że z gracją 
pominąłem cały proces obróbki dźwięku, ale tego uczymy 
się z innych artykułów, zarówno w tym magazynie, jak  
i w innych, a ponadto z YouTube’a, od kolegów, nauczycieli 
czy współpracowników. Rada „głośnik prawdę Ci powie” 
ma uświadomić nam, że możemy osiągnąć doskonałość, 
ale najpierw musimy ją sobie zdefiniować!

Piotr Dygasiewicz






