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Każdy występ na żywo powinno być  
widać, słychać i czuć. Ponieważ  

z natury skupiamy się na brzmieniu, pytamy  
dwoje świetnych specjalistów, jak nad nim 
pracują. Wokalistka Karo Glazer opowiada  
o świadomości brzmienia w swoim  
zawodzie, ale także o tym, co widać i czuć na 
scenie (str. 10). Przy okazji daje wskazówki 
jak dobierać niezbędny sprzęt. Z kolei  
realizator koncertów Tomasz Klimkiewicz 
pokazuje brzmienie z perspektywy sali  
i publiczności, wśród której lubi pracować  
(str. 18). Zwraca też uwagę na znaczenie  
słuchu analitycznego w osiągnięciu  
pożądanego efektu. Dla występujących  
na żywo mamy także szereg przydatnych  
urządzeń. Realizatorzy skorzystają z serii  
najnowszych mikserów PreSonusa  
StudioLive III (str. 24), nagłośnienia tej  
firmy (str. 40) oraz głośników Laneya, które 
odnajdą się na każdej imprezie. Muzycy  
mogą uprościć sobie występy dzięki  
oprogramowaniu VIP 2.0 (str. 27), wokaliści 
łatwiej wybiorą mikrofon (str. 36), a basiści 
znajdą zestawy nagłośnienia, z którymi 
przebiją się na każdej scenie (str. 46).  
Dla gitarzystów mamy przenośne combo  
do grania w plenerze, w razie potrzeby  
zmieniające się w interfejs (str. 48).

Jednakże pamiętamy o potrzebach tych, 
którzy – przez wzgląd na alergię na drewno  
lub lakier – unikają pojawiania się na  
scenicznych deskach, oddając się cyzelowaniu 
brzmienia w zaciszu studia. Dla nich mamy 
kolejną część rozprawy o efektach  
dynamicznych (str. 30), przedstawiamy  
pachnący świeżością FaderPort 8 idealnie 
zintegrowany z DAW-em (str. 33) i kreujemy 
brzmienie wokalu (str. 52). Gdyby ktoś jednak 
chciał ruszyć w plener lub na koncert, przyda 
mu się świetny mikrofon RØDE Stereo  
VideoMic X (str. 36). Gitarzystom proponujemy 
kolejne dwie konstrukcje L.R. Baggsa (str. 49), 
a miłośnikom klawiszy – analogowy  
syntezator Moog Sub 37 (str. 50). 

Poza tym relacjonujemy kilka imprez, na 
których brzmienie odgrywało niepoślednią rolę.

Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!
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co jest grane

 49  L.R. Baggs: Istotny Element 
Dwie konstrukcje, które zapewnią znakomite 
brzmienie instrumentom elektroakustycznym. 

uderz w klawisz
 50  Moog Sub 37: Mieszanka firmowa
Mimo zapożyczenia rozwiązań z różnych  
instrumentów firmy otrzymaliśmy rasowy  
syntezator analogowy.

z poradnika wujka Piotrka
 52  Zostań kowalem wokalu (3)
Po omówieniu czyszczenia i kreacji dochodzimy 
do dodawania głosów harmonicznych i efektów.

przynucanie z taktem
 54  Teoria muzyki. Wstęp do polifonii:  
  dysonanse i konsonanse
O mniej i bardziej przyjemnych połączeniach 
dźwięków, które służą do budowania napięcia.

gościnne występy
 57  X Ogólnopolski Zlot Miłośników  
  Instrumentów Klawiszowych: 
  Nowości w zasięgu palców 
Kilkadziesiąt oktaw, tysiące brzmień  
i aranżacji, a na koniec świetny koncert –  
w Rzgowie godnie uczczono jubileusz zlotu.
 58  Warsztaty DPA: Magia ustawienia 
Ćwiczenie, jak uzyskać najlepsze brzmienie 
jedynie przez odpowiednie ustawienie  
mikrofonu względem instrumentu.
 59  Warsztaty Guitar Experience Night: 
  Chlebem i fasolą
Trzy rodzaje gitar, trzech wspaniałych  
muzyków, trzy opowieści o muzyce w jednej  
sali domu kultury w Gorzycach.

 60  PreSonus PA Tour: StudioLive 32 
  już w Polsce 
Spisane na gorąco wrażenia uczestników  
z premierowej prezentacji topowego miksera 
PreSonusa. 

nie na żarty
 62  Zamknij oczy!
Muzyka gra na emocjach, ale tworzy się ją  
zmysłowo. Dobrze użyć do tego właściwego 
zmysłu. 

KONKURS
 RØDE – nakręć film o długości maksymalnie 
3 minut z wykorzystaniem mikrofonu RØDE 
i powalcz o nagrody, których łączna wartość
wynosi 500 tysięcy dolarów. Każda z sześciu 
nagród głównych jest warta 40 tysięcy,  
ale kategorii tematycznych i technicznych,  
w których przyznawane są nagrody, jest  
znacznie więcej! Szczegóły na str. 29.

co słychać
Nowości sprzętowe i nie tylko.
 6  BluGuitar NanoCaB, Miditech MP-1, 
RME ADI-2 Pro Anniversary Edition, SeaZone 
Music & Conference Sopot 2017 

mocny akord
 8  Promocje Sporo obniżek, które miło 
łechcą portfel, na monitory, interfejsy,  
kontrolery i oprogramowanie. 

rwący temat
 10  By nie udławić się kostką
Karo Glazer podpowiada jak definiować  
swoje brzmienie i dobierać sprzęt oraz mówi 
o nierównym traktowaniu wokalistów  
i instrumentalistów przez publiczność.

 33  PreSonus Studio One 3. 
  Lekcja 10: Współpraca 
  z kontrolerem
  FaderPort 8
Adam Pietruszko, wykła-
dowca Akademii Realizacji 
Dźwięku, przedstawia idealny 
kontroler do SO3, choć  
współpracujący także  
z innymi DAW-ami.
 36  RØDE Stereo 
  VideoMic X: 
  Ostry jak obraz
Nakamerowy mikrofon  
z najwyższej półki. Niekiedy 
trzeba na nią sięgnąć,  
by zarejestrować każdy detal 
dźwiękowy z nagrywanej 
sceny.

nadaj ton
 37  Tłuczek czy pojemnik: 
  Na co oddać głos?
Zwracamy uwagę na kilka 
parametrów istotnych przy 
wyborze mikrofonu.

przejdź na odbiór
 40  PreSonus: Pełne 
  brzmienie z desek
Prezentujemy pełen wybór 
nagłośnienia scenicznego od 
amerykańskiego producenta.
 44  Laney Audiohub: 
  Imprezowa seria
Seria głośników, która  
odnajdzie się i na mszy,  
i na weselu, i na występie 
ulicznym.

szarpnij strunę
 46  Nagłośnienie 
  – chapeau bas!
Podpowiadamy, na co należy 
zwrócić uwagę przy  
nagłośnieniu basowym na 
scenie z punktu widzenia  
realizacji występu.
 48  IK Multimedia iRig 
  Nano Amp: Hybryda 
  skrojona na plener 
Niewielkie urządzenie, które 
może zastąpić nagłośnienie 
lub interfejs. 

 18  Doświadczenie 
  boskości
Tomasz Klimkiewicz  
przybliża pracę realizatora, 
specyfikę współpracy  
z artystami, a przy okazji 
predyspozycje niezbędne  
w tej profesji.

nagraj muzę
 24  PreSonus StudioLive III: Suma wszystkich zalet
Uzupełniamy rodzinę o dwa tańsze modele mikserów, które 
pod względem funkcjonalności niewiele ustępują 
najmocniejszemu StudioLive 32.

 27  Akai VIP 2.0: Nie tylko dla VIP-ów (2)
Zdradzamy, dlaczego z tym programem 
korzystanie z instrumentów i efektów przestało 
                                                                     być męczące.

 30  Strasznie 
  dynamiczne  
  rozważania (2)
Tym razem w podróży 
przez efekty dynamiczne  
przedstawiamy pompowanie  
basem, kluczowanie  
i kompresję równoległą.   

 7  Konkursy: Adam Audio i sE Electronics,  
Laney LA50TH, XXVIII i XXIX Letnie Warsztaty  
Muzyczne Muzyczna Owczarnia 2017
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                     SeaZone Music & Conference Sopot 2017

         Muzyka na fali 
Konferencja, warsztaty i koncerty – w dniach 9–10.06 Sopot stanie się muzycznym centrum 

Polski. Podczas imprezy organizowanej w hotelu Sofitel Grand Sopot, Państwowej Galerii 
Sztuki i Teatrze Wybrzeże będzie można spotkać i posłuchać praktyków, którym zawdzięczają 
sukcesy Fatboy Slim, Black Eyed Peas, Lorde, Faithless, Black Coffee czy Jess Glynne oraz  
którzy współpracowali z takimi artystami jak Daft Punk, Gorillaz, Korn, Will.i.am, Muse,  
Pendulum czy Mark Knight. Poruszone zostaną kwestie istotne dla osób zaangażowanych  
w produkcję muzyczną. Wśród tematów konferencji znalazły się między innymi zadania  
muzycznego PR-u, organizacja tras koncertowych oraz wskazanie miejsc, gdzie można szukać 
finansowania projektów muzycznych. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się na przykład jak 
zrobić mastering utworu pod nagłośnienie klubowe, jak stworzyć dynamiczny i jednocześnie 
głośny miks oraz jak kreatywnie modulować brzmienie żywych instrumentów. Przez cały czas 
imprezie ma towarzyszyć muzyka. W dzień dobiegać będzie ze sceny nowych trendów  
muzycznych, gdzie wystąpią między innymi Low Roar, Daria Zawiałow, Coals, BeMy,  
Lilly Hates Roses, WU, Ted Nemet, The Fruitcakes i Niemoc. Wieczorem artyści będą  
występować w najbardziej znanych sopockich klubach.  
Szczegółowy plan imprezy znajduje się na stronie www.seazonesopot.pl.

BluGuitar NanoCaB

Pchła,  
ale ryknie 
Na rynek wchodzi kolumna, o której jej 

projektant Thomas Blug powiedział:  
„To najmniejsza kolumna o największym 
brzmieniu”. Moc 60 W na jednym głośniku 
12”może na pierwszy rzut ucha nie robi  
wrażenia, ale to pozory. Do tego podwójny 
system Bass Reflex zapewnia dobry dół.  
NanoCaB ma jedno wejście mono  
i po jednym wyjściu równoległym  
i szeregowym. Obudowa z brzozy bałtyckiej 
została wzmocniona toleksem. Całość  
waży zaledwie 10 kg i przypomina  
zgrabną kostkę o wymiarach  
370x360x280 mm. Przenoszenie  
ułatwia wygodna rączka  
umieszczona u góry.

Miditech MP-1

Miditech wprowadził na rynek  
wytrzymały pedał sustain. MP-1 ma 

długi przełącznik i działa prawie bez  
szumów własnych. Dzięki przełączalnej  
polaryzacji współpracuje z każdym pianem 
czy klawiaturą sterującą innych producentów, 
o ile mają one standardowe wejście jack  
wykorzystywane  
przez pedały  
sustain. 

RME ADI-2 Pro Anniversary Edition

Odświętnie na czarno 
Trzy pomarańczowe diody LED podświetlające obwód drukowany wraz z elementami,  

dodatkowa metalowa osłona optymalizująca tłumienie przesłuchów między prawym  
i lewym wejściem XLR, cztery chromowane podstawki w stylu hi-fi zamiast czterech  
gumowych nóżek – to tylko kilka wybranych atrakcji czekających na nabywców limitowanej 
edycji przetwornika RME ADI-2 Pro wyprodukowanego z okazji 20-lecia firmy. Powstało  
zaledwie 500 takich egzemplarzy. Urządzenie zapewnia znakomitą jakość brzmienia, mocne 
wzmacniacze słuchawkowe i wiele funkcji, które zainteresują zarówno fachowców  
zajmujących się masteringiem, jak i miłośników brzmienia hi-end. Ukłonem w stronę tych 
drugich jest czarne wykończenie jubileuszowej edycji przetwornika. Dzięki temu pasuje on do 
audiofilskich zestawów hi-fi. ADI-2 Pro można wykorzystywać jako wysokiej klasy wzmacniacz 
słuchawkowy, uniwersalny kontroler odsłuchów, wysokiej klasy przetwornik A/C, konwerter 

formatów cyfrowych oraz hi-endowy  
interfejs audio  
do systemów 
pomiarowych 
opartych  
na komputerze.
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wzmacniacze słuchawkowe i wiele funkcji, które zainteresują zarówno fachowców  
zajmujących się masteringiem, jak i miłośników brzmienia hi-end. Ukłonem w stronę tych 
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co słychać

XXVIII i XXIX Letnie Warsztaty Muzyczne Muzyczna Owczarnia 2017

Scena czeka
W dniach 2–9.07 i 9–16.07 w Jaworkach 

w Pieninach znów spotkają się osoby, 
które chcą popracować nad frazowaniem, 
artykulacją, emisją, graniem w zespole i mik-
sowaniem, a nawet robieniem zdjęć z imprez 
(nie tylko muzycznych). Skład znakomitych 
wykładowców z zimy wzmocnią tym razem 
tak wspaniali fachowcy, jak Cezary Konrad, 
Andrzej Krzywy, Marika, Beno Otręba, Radek 
Owczarz, Bartek Papierz, Paweł Serafiń-
ski, Piotr Trzpioła i Piotr Żaczek. Jak zwykle 
dzięki Audiostacji uczestnicy będą korzystali  
z profesjonalnego sprzętu scenicznego i stu-
dyjnego. Tym razem firma dostarczy między 
innymi najnowszy wzmacniacz do basówki 
Aguilar AG 700, nowatorski wzmacniacz gi-
tarowy BluGuitar AMP1 oraz mikser Studio- 
Live III. Muzyka jest daniem głównym, ale nie  

jedynym podczas warsztatów. Na wszyst-
kich, którzy zechcą przewietrzyć głowę, na 
miejscu czekają rowery i wrotki, po drugiej 
strony ulicy – stadnina koni, a w okolicach 

urokliwe miejsca do wędrówek, jak choćby 
wąwóz Homole.

Szczegóły na stronie 
www.muzycznaowczarnia.pl.
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Laney LA50TH – zestaw jubileuszowy

Nagłaśnia od pół wieku 
Pięćdziesiąt lat temu Lyndon Laney zaczął konstruować w garażu ojca swój pierwszy  
wzmacniacz. Okrągłą rocznicę rozpoczęcia prac nad pierwszym wzmacniaczem firma  
Laney świętuje w stylu vintage. Przypomina konstrukcje z 1969 roku, dzięki którym zaczęła  

być kojarzona z heavy metalowym brzmieniem: wzmacniacz LA100BL i kolumnę 
LA412. Od początku grał na nich Tony Iommi z Black Sabbath. Urządzenia zostały 

pieczołowicie odtworzone, począwszy od ręcznie wierconych otworów w panelu  
wieży i nawijanych drutów, po oryginalne części, w tym obudowę transformatora 

wyjściowego. Limitowana edycja zestawu została rozszerzona o TI-Boost – nowy,  
sygnowany przez Tony’ego Iommiego pedał, który ma dorównać, a nawet przewyższyć 
używany przez niego oryginalnie Dallas Arbiter Rangemaster.

sE Electronics

Podziel się opinią 
Adam Audio

Znajdź miejsce 
dla A7X! 
Monitory A7X obchodzą  

swoje siódme urodziny.  
Z tej okazji producent obniżył ich  
cenę, co udało nam się odnotować  
w dziale Mocny akord (str. 9),  
ale też zaprasza do zabawy. Należy  
zrobić zdjęcie miejsca, gdzie idealnie pasowałyby  
monitory A7X, i do 31.05.2017 do godziny 12.00  
wysłać je na fanpage producenta lub na adres  
marketing@audiostacja.pl. Najbardziej kreatywne  
prace zostaną nagrodzone monitorami… A7X.  
Więcej informacji na www.audiostacja.pl.

Napisz coś  o mnie!

I o mnie!

O mnie też

Hasło „Twoja opinia ma znaczenie”  
nabrało nowego wyrazu wraz  

z konkursem zorganizowanym przez sE 
Electronics. Wystarczy zakupić mikrofon 
lub kabinę wokalową tej firmy, napisać 
test urządzenia i powiadomić o tym  
producenta, by wziąć udział w konkursie 
z nagrodami. Autor najlepszego testu 
otrzyma mikrofon sE Gemini II. Drugie 
miejsce zostanie nagrodzone mikrofonem 
sE 2200a II, a każdy z pięciu zdobywców 
trzeciego miejsca dostanie mikrofon  
dynamiczny V7. By wziąć udział w konkursie, 
należy powiadomić firmę o publikacji  
testu do 1.06.2017 do godziny 5.59.  
Więcej informacji na  
www.audiostacja.pl.
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M-Audio: Code (Black) do oprogramowania 
Nowi nabywcy i obecni użytkownicy klawiatur Code Black otrzymają między 2.05 a 31.07 
kod promocyjny. Na jego podstawie mogą ściągnąć oprogramowanie firmy AIR Music Tech 
o wartości 450 euro. W jego skład wchodzą: wirtualny fortepian elektryczny Velvet  
z pięcioma klasycznymi instrumentami z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych,  
wirtualny fortepian Mini Grand oraz wirtualne organy DB-33, odtwarzające brzmienia  
klasycznych organów wirnikowych. By zyskać dostęp do oprogramowania, należy  
zarejestrować klawiaturę na stronie producenta.  

RØDE:  
Futro w maju gratis 
Wydawałoby się, że futro w maju  

rzadko się przydaje. Tak, o ile nie jest to futro 
na mikrofon, czyli osłona przeciwwietrzna.  

A RØDE właśnie premiuje zakup swoich  
mikrofonów bezpłatnymi osłonami.  

Do mikrofonów NTG1, NTG2, NTG4 lub NTG4+ 
dodaje osłonę WS7, do VideoMic Pro – osłonę 

Deadcat, a do Stereo VideoMic Pro – Deadkitten. 
Oferta obowiązuje do wyczerpania produktów objętych promocją. 

IK Multimedia:  
Interfejs z doładowaniem 
Przez cały maj za zakup kontrolera iRig Keys, 
iRig Keys MINI, iRig Keys PRO, iRig Keys 25,  
iRig Keys 37, iRig Keys 37 PRO, iRig Pads lub 
iRig MIDI 2 otrzymamy bezpłatnie aplikację  
SampleTank 3 do komputerów PC i Mac. 
ST3 jest wirtualnym samplerem służącym  
do tworzenia brzmień i rytmów. Ma 33 GB 
dołączonych brzmień, ponad 4000  
instrumentów podzielonych na 21 kategorii 
i ponad 2500 pętli perkusyjnych (perkusje, 
instrumenty perkusyjne, zestawy  
„construction-kit”) zagranych przez  
światowej sławy artystów. By skorzystać  
z promocji, powinniśmy zarejestrować  
zakupiony kontroler na stronie producenta.  

PreSonus:  
Professional dla profesjonalistów 
Tylko do końca maja 2017 każdy, kto kupuje kontroler  
StudioLive CS18AI, zyskuje DAW Studio One 3 w wersji  
Professional. Dzięki temu otrzymuje potężne, uniwersalne  
i łatwe w obsłudze narzędzie, które pozwala zrealizować  
nawet najbardziej złożone projekty. By skorzystać z promocji,  
zakupiony kontroler należy zarejestrować  
na stronie producenta. 

Adam Audio:  
Subwoofery do wyboru 
Monitory A5X można kupić taniej  
w zestawie z subwooferami Sub7. Zestawy  
kosztują teraz zaledwie 4380 zł (cena  
standardowa: 5480 zł). Monitory Adam Audio 
dają piękną górę, głęboki dół i solidny środek.  
Są wyposażone w wydajne woofery,  
innowacyjny przetwornik wstęgowy X-ART  
oraz optymalnie dobrane tweetery.  
Sub7 odtwarza dolne pasmo aż do 32 Hz.  
Możemy przy tym wybrać, czy chcemy wersję  
klasyczną Sub7, czy czarną z połyskiem,  
czyli ARTist SUB Black. 
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych promocją.

PreSonus: Lepsze cyfry 
przy cyfrowych mikserach
PreSonus postanowił zwrócić uwagę na swoje 
cyfrowe miksery i trzeba przyznać, że mu się 
udało. Teraz StudioLive RML16AI i RML32AI 
kosztują odpowiednio 5590 zł (wcześniej  
5990 zł) i 7900 zł (wcześniej 8790 zł).
Promocja obowiązuje do 31.07.2017.

Universal Audio: Oszczędność na wtyczkach
Na cenionych wtyczkach Universal Audio możemy teraz  
zaoszczędzić od 1200 do 3500 euro. Wystarczy kupić  
rackową wersję interfejsów Apollo 8, Apollo 8p, Apollo 16  
lub Apollo FireWire, by zyskać jeden z trzech pakietów  
wtyczek. W ich skład wchodzą perfekcyjne emulatory  
dające klasyczne analogowe brzmienie urządzeń między  
innymi takich firm jak Studer, Lexicon, AKG, Pultec,
Fairchild czy Teletronix. By wziąć udział w promocji,  
należy kupić sprzęt do 30.06.2017 i zarejestrować go  
na stronie producenta do 15.07.2017. 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.
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Adam Audio:  
Wiosenna obniżka A7X 

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

PreSonus:  
Studio One 3 taniej 
Wszyscy, którzy chcą się zacząć pracę z nowo-
czesnym DAW-em PreSonusa, mają znako-
mitą okazję. Regularna cena tej stacji roboczej  
w wersji Professional została obniżona z 1730 zł  
do 1390 zł, a wersji Artist z 435 do 348 zł. 
Tańsze są także upgrade’y dla posiadaczy 
wcześniejszych lub mniej rozbudowanych 
wersji. Za upgrade do wersji SO 3 Professional 
posiadacze wersji Artist SO3 zapłacą teraz 
1039 zł (zamiast 1299 zł), wersji Artist SO1/
SO2 – 1222 zł (zamiast 1530 zł), wersji Produ-
cer 1/2 – 685 zł (zamiast 870 zł), a wersji Pro-
fessional SO1/SO2 – 520 zł (zamiast 650 zł).  
Przejście z wersji Artist 1/2 do wersji Artist 3 
kosztuje w promocji 175 zł (zamiast 219 zł).
Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Adam Audio:  
Opłaca się studiować 
O urokach studenckiego życia napisano  
wiele. Niewiele mówi się za to o korzyściach  
ze statusu studenta. Swoje trzy grosze  
(w rzeczywistości znacznie więcej!) dołożyła  
firma Adam Audio, która oferuje studentom 10% zniżki na monitory serii AX (A3X, A5X, A7X, 
A8X i A77X), FX (F5 i F7) oraz subwoofery: Sub7, Sub8 i Sub10 Mk2. Dzięki temu już od początku 
przygody z muzyką można korzystać ze znakomitych, profesjonalnych monitorów. 
 W promocji może wziąć udział każdy student z ważną legitymacją studencką państwowej 
lub prywatnej szkoły wyższej, uprawnionej do nadawania stopni akademickich i znajdującej 
się na terenie Polski. Szczegóły na stronie www.audiostacja.pl/adam-audio-studenci/.
Promocja obowiązuje do 31.12.2017.

PreSonus: Interesujące 
przedwzmacniacze
To doskonały moment, by wyposażyć się  
w markowy przedwzmacniacz. Lampowy 
TubePRE z nagrodzonym układem przed-
wzmacniacza Dual Servo kosztuje teraz tylko 
540 zł (wcześniej 599 zł), a za  dwukanałowy 
przedwzmacniacz mikrofonowo-instrumen-
talny BlueTube DP V2 z technologią Dual Path 
zapłacimy tylko 999 zł (wcześniej 1199 zł). 
Promocje obowiązuje do 30.06.2017.

PreSonus:  
Lżejsze brzmienie 

Miksery StudioLive 16.0.2 łatwiej nosić  
dzięki promocji, w której do każdego  

zakupionego urządzenia jest dodawany  
plecak o wartości 299 zł. 

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

PreSonus: Preamp w lepszej cenie
Bogaty w wyjścia i wejścia preamp DigiMax DP88 jest teraz wyraźnie tańszy. Zapłacimy  
za niego teraz 2980 zł (wcześniej 3590 zł). Urządzenie idealnie współpracuje z interfejsami 
audio ze złączami ADAT I/O. Stanowi też naturalne rozszerzenie do analogowych wejść i wyjść 
interfejsów audio PreSonus Studio 192 i Studio 192 Mobile. Jest wyposażone w analogowy  
przedwzmacniacz XMAX zapewniający konwersję cyfrową do 96 kHz oraz przetworniki  
Burr-Brown klasy audiofilskiej.
Promocja obowiązuje do 31.05.2017.

Wydawałoby się, że 
na wiosnę wszystko 
rośnie, ale Adam  
Audio wyłamuje się  
z tego trendu.  
Cena jego monitorów 
A7X spadła z 2550 zł 
na 2295 zł. 
Oferta obowiązuje do 30.06.2017.

Toontrack:  
MIDI w lepszej cenie 
Tylko do końca maja Drum MIDI Pack  
i EZkeys MIDI Pack są  
w promocyjnej cenie.  
Zamiast 110 zł  
zapłacimy  
za nie 80 zł.
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Uchodzisz za specjalistkę od nagłośnienia wśród  
wokalistów. Skąd się wzięło to zainteresowanie?
Dawno temu zrozumiałam, że realizator – zazwyczaj nie mój 
– może bardzo dużo popsuć. Ludzi, którzy słyszą współczesny 
jazz, jest bardzo mało. 

Uważasz, że realizator powinien specjalizować się w danym 
gatunku?
Tak, choć przede wszystkim musi znać swojego artystę. Po-
winien mieć świadomość i poczucie estetyki, a generalnie 
średnia tych elementów jest w Polsce niska. Ostatnio rzadko 
gram w kraju ze swoim repertuarem. Zazwyczaj jestem zapra-
szana do innych projektów, dlatego nie mogę wymagać swo-
jego realizatora. A ja chcę być sobą niezależnie od niego. Od 

samego początku szukałam własnego brzmienia, ponieważ 
ono ma olbrzymi wpływ na to, jak ludzie mnie odbierają. Poza 
tym interesowałam się eksploracją głosu na każdej możliwej 
płaszczyźnie. 

Stąd korzystanie z efektów?
Efekty są drugą najważniejszą rzeczą. Najważniejsza jest sa-
ma technika. Zawsze chciałam tworzyć muzykę, w której głos 
miał duże znaczenie. Takiej muzyki nie robi się w Polsce. Za 
granicą jest znacznie więcej artystów, którzy się tym zajmują. 

Z czego to wynika?
Z braku wiedzy. Po pierwsze wokaliści kompletnie nie wie-
dzą, czego chcą. Po drugie nie wiedzą, co to jest brzmienie, jak 

By nie zadławić 
się kostką

O kształtowaniu  
własnego brzmienia  
przez wokalistów,  
konsekwencjach bycia 
dzieckiem i okiełznaniu 
techniki na scenie  
rozmawiamy  
z Karo Glazer 
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brzmieć jasno, ciemno. Nie potrafią dobrać mikrofonu, pod-
stawowej rzeczy dla siebie. Jak więc mamy rozmawiać o tym, 
jak on mają się nagłośnić i brzmieć, skoro oni nie wiedzą? Jeśli 
nie wiesz, do czego dążysz, to jak masz to osiągnąć? 

Jaki jest zatem punkt wyjścia w definiowaniu swego 
brzmienia?
Trzeba zacząć od podstaw: bycie wokalistą to zbudowanie 
własnej świadomości od początku do końca. Musisz sobie 
odpowiedzieć na pytania: „Kim jestem? Co chcę ludziom prze-
kazać moją muzyką?”, by być prawdziwym na scenie. A dla-
czego młodzi wokaliści mają kłopoty z tożsamością? Bo śpie-
wają tylko covery. Myślą, że jak zaśpiewają świetnie piosenkę 
Maroon 5 czy Adele, to już umieją śpiewać. A taki wokalista 

pozostaje tylko czyimś echem. Nie jest artystą, który wie, jak 
chce brzmieć. 

A jednak tacy też się zdarzają.
Niewielu jest jak Dawid Podsiadło, który stworzył siebie. Współ-
czesna kultura związana z talent show i szybkim dążeniem do 
sławy sprawia, że znakomitej większości nie chce się rozwiązy-
wać problemów, które zdefiniują ich jako muzyków. 

Jaką masz zatem receptę?
Zawsze myślę o sobie jako o muzyku, a nie o wykonawcy czy 
frontmance. Oczywiście nią jestem, ale najpierw muszę stwo-
rzyć wspólny instrument z kolegami, z którymi gram. Mam 
naturalną umiejętność łączenia, szukania najpierw całości,  

By nie zadławić 
się kostką

>>

rwący temat

Karo Glazer
Wokalistka przywiązująca dużą wagę do  

improwizacji scatem, aranżerka, kompozytorka 

i producentka. Laureatka wielu festiwali, przez 

amerykański magazyn muzyczny „Singer  

Universe” uznana za jedną z pięciu najlepiej  

rokujących wokalistek na świecie. Obecnie  

przygotowuje trzecią solową płytę, która ma 

szansę ukazać się jeszcze w tym roku. Prowadzi 

trening wokalne „Wake up your voice”, jest  

licencjonowaną trenerką TC-Helicona, kształci  

na West Endzie artystów występujących  

w „Thrillerze” Michaela Jacksona i prowadzi  

programy muzyczne dla niemieckiej  

telewizji ZDF.
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a dopiero potem skupienia się na sobie. Uważam, że wokaliście 
najbardziej może pomóc dobry zespół. Oczywiście ma znacze-
nie także mój głos, który jest instrumentem. Wokaliści tego nie 
wiedzą. Na wstępie z większością z nich trzeba by przeprowa-
dzić taką edukację od zera. Pomijam fakt, że nie chcą ćwiczyć. 
Kompletnie nie chce im się pracować nad głosem. Chcą zaśpie-
wać piosenkę od początku do końca, a często nie mają w sobie 
muzyki. Skupiają się na tekście, ale nie na dźwiękach, które 
śpiewają. Wiem, że to jest okropne, co mówię. Oni prześpiewu-
ją. Piszą teksty po angielsku, nie mówiąc biegle w tym języku. 
Myślą, że jak zaśpiewają „I love you so much”, to jest OK. Takie 
są w większości moje doświadczenia z ludźmi śpiewającymi.

Nie są głodni wiedzy?
Ich wiedza jest tak okrutnie mizerna, że rozmowa o nagłaśnianiu 
się na scenie stanowi dla nich totalny abstrakt. Gdy jeszcze jako 
nastolatka poznałam świetnego menedżera Tomka Koperwasa, 
powiedział mi: „Na początku musisz wiedzieć wszystko”. To były 
jedne z najważniejszych słów w moim życiu. Dlatego teraz kom-
ponuję, aranżuję, produkuję i wiem, jakiego brzmienia zespołu 
oczekuję. Nauka tego wszystkiego przychodziła mi łatwo, bo 
byłam dociekliwa. Szybko chciałam sama robić muzykę. Na po-
czątku nie miałam pieniędzy na wszystko, więc zaczęłam szukać 
sposobów, jak to zrobić. Podglądałam chłopaków w studiu, jak 
miksowali. A w pewnym momencie zaczął mnie trafiać szlag, że 
muszę pokazywać palcem „Przesuń ten track! Zrób to!”. Zaczę-
łam sama to robić, ponieważ tak było szybciej. Kocham śpiewać, 
ale kocham także produkować muzykę. 

Ty jednak miałaś trochę szczęścia, ponieważ od początku 
uczyłaś się od takich znakomitych muzyków jak Krzysztof 
Ścierański, Bernard Maseli czy Marek Raduli.
Owszem, ale po pierwsze nigdy nie dawali mi taryfy ulgowej 
jako „wokalistce”, tylko traktowali mnie jak partnera. Po drugie 
znalazłam w waszym magazynie relacje z Muzycznej Owczar-
ni, gdzie także są znakomici muzycy. Trzeba tylko mieć odwa-
gę, by wskoczyć na scenę. Po trzecie swemu szczęściu mocno 
pomogłam ciężką pracą. Spędzałam w trasie po 80 dni w ro-
ku, oprócz tego studiowałam równocześnie na dwóch uczel-
niach i to nauczyło mnie niesamowitej dyscypliny. Muzyka 
jest bezwzględną kochanką. Jeśli jej się całkiem odda i będzie 
pracowało nad sobą, w końcu wszystko zwróci i pozwoli osią-
gnąć sukces. I będzie on naprawdę stabilny. Takiego artysty 
nic nie wywróci, bo nie będzie gwiazdką jednej piosenki. Ja 
dopiero teraz, mając na koncie wiele projektów i skończywszy  
30 lat, jestem gotowa, żeby robić naprawdę światową karierę.

Wydaje mi się, że już ją zaczęłaś wraz z wydaniem płyty 
„Crossings” cztery lata temu.
Zaczęłam ją i robię, ale jest jeszcze taka pokora. Stojąc na sce-
nie, musisz wiedzieć, co chcesz naprawdę powiedzieć światu. 
Dopiero teraz to wiem, tak uczciwie. Ale to są godziny spędzo-
ne przy pianie, godziny spędzone z gratami…

Jesteś ty i twoje wyobrażenie o brzmieniu, ale na  
„Crossings” znaleźli się także znakomici muzycy, z których 
każdy ma także wyobrażenie o swoich. Jak to się uciera?
Zaczyna się na poziomie komponowania. Jeżeli wiem, że 
mam taki band jak Stern, Danielsson, to wiem, że każdy z nich 
jakoś brzmi. Nie mogę przyjść do Mike’a Sterna i powiedzieć: 
„Wiesz co, Mike? Ale zagraj mi jak Jeff Beck”. Nie mogę Larsa 
Danielssona prosić, by grał jak Marcus Miller. Mike ma zawsze 
ze sobą dwa piece stereo. Używa tylko czterech lub pięciu ko-
stek, bo nienawidzi efektów. Uważa, że brzmienie jest w pal-
cu, w gitarze. Z kolei Lars kocha pogłosy, loopery. Dlatego pod-
czas komponowania włącza mi się myślenie producenckie: 
jeśli ludzie, z którymi gram – nie tylko ci znani, ale też koledzy, 
z którymi studiowałam – nie są zadowoleni z tego, co grają, 
nie mają naturalnego brzmienia, to nie będzie emocji i efektu. 
Zagrają joba i wyjdą.

Tamta płyta była bardzo lekka, radosna.  
To twoje brzmienie?
Chciałam, by była jasna, bo wtedy byłam w takim stanie. 
Dlatego znalazły się na niej jasne kompozycje i śpiewałam na 
AKG 414. To, do czego śpiewam, wpływa na wszystko. Chcia-
łam jasnych raidów, piana, prawdziwych smyków, kontraba-
su, a nie basówki. Brzmienie miało być elektryczne, ale zagra-
ne totalnie akustycznie. Tylko Mike’owi Sternowi pozwoliłam 
zagrać na gitarze elektrycznej.

Mówisz „wtedy”. A teraz?
Trafiłeś na moment, gdy zmieniłam brzmienie. Pracuję nad 
bardzo ciemną płytą. W moim życiu prywatnym dużo się 
wydarzyło. Miałam mnóstwo trudnych sytuacji, które mnie 
bardzo zmieniły emocjonalnie. Poczułam, że chcę iść w inną 
stronę. Przypomniałam sobie o swoich korzeniach.

W wieku 5 lat zaczynałaś od słuchania Beatlesów…
Od bluesa, rock’n’rolla, a nie od jazzu. Do tej ciemnej muzy-
ki zaczęłam szukać nowych efektów. Nagle okazało się, że 
mikrofon w studiu, w którym nagrywałam, już nie jest mój, 
bo w tym momencie bardziej pasują mi neumanny. Parę te-
lefunkenów też było fajnych. Zaczęłam robić wielki research. 
Jeździłam do studia jednego w Londynie, jednego w Polsce  

>>

O efekcie zepsucia
Dzięki efektom poznałam Larsa Danielssona. Podczas koncertu w Sztokholmie  

popsuło się jego Loop Station. Powiedzieli mu, że jest laska z Polski, która też robi  

takie dziwne rzeczy. Pożyczyłam mu efekt i tak się zaczęło. Potem dzwonił do mnie  

i pytał „Karo, który looper jest lepszy?”. Bo chłopakom nigdy nie chce się wertować  

instrukcji obsługi, a ja zawsze na początku sumiennie je czytam niczym pilna uczennica. 

Muzyka jest bezwzględną kochanką. Jeśli jej się  
całkiem odda i będzie pracowało nad sobą, w końcu 
wszystko zwróci i pozwoli osiągnąć sukces

„Karo z Michałem „Rosą” Rosickim w MAQ Records podczas pracy nad 
piosenką „Promyk Nadziei”, która jest charytatywnym singlem  
napisanym specjalnie dla Fundacji „Nadzieja Dzieci”.
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i robiliśmy takie sprawdziany: co chwila chłopaki stawiały  
mi nowy mikrofon. Dopiero kiedy usłyszałam siebie taką, jaką 
chciałam, powiedziałam: „Teraz mogę komponować, bo wiem, 
jak mogę brzmieć”. Musiałam też wykonać dużo pracy emisyj-
nej nad sobą, żeby zmienić frazę. Jest inna, kiedy śpiewam lek-
ko, a inna, gdy wracam do mocnego beltingu. To jest świadomy 
proces: chcę być inna, bo czuję się kimś innym wewnątrz. Dlate-
go muszę to wszystko po kolei świadomie pozmieniać. 

Rewolucja?
Ewolucja, bo to wymagało 2 lat poszukiwań. Na przykład ostat-
nio kupiłam sobie Octaver Bossa i stosuję go do wokalu. Teraz 
mogę śpiewać linie basowe. Super! Świetnie trackuje głos. 

Zapewne pociągnęło to za sobą zmiany w instrumentacji.
Kontrabasy wymieniłam na basówki, które grają ciemno, 
brudno. Jest dużo gitar elektrycznych. Takie brzmienie Jef-
fa Becka, ale wymagające pracy nad gratami. Po odkryciu  
Octavera mogę dołożyć do niego beatbox i będzie to brzmiało 

świetnie. Takie rzeczy mnie inspirują. Fajna nowa kostka, dzięki 
której mogę robić zupełnie inne kompozycje. Dla mnie odkrywa-
nie możliwości sprzętu jest jak wizyta w sklepie z czekoladkami. 

Z jednej strony przywiązujesz dużą wagę do swojego 
brzmienia i śpiewania swoich utworów, z drugiej wzięłaś 
ostatnio udział w projektach tak różnych od tego, co dotąd 
robiłaś, jak płyta Złych Psów i utwory bigbandowe Edwarda 
Czernego.
Chyba jestem na takim etapie życia, kiedy nie muszę robić tyl-
ko swojej muzyki. Akceptuję pomysły innych. Przy czym mo-
gę śpiewać w dowolnym stylu, ale cały czas muszę pozostać 
sobą. Muzyka jest jedna, a najbardziej interesuje mnie wtedy, 
gdy zderzają się dwa światy. Do tego trzeba pozostać dziec-
kiem i mieć ciekawość. Teraz dużo rozmawiam z chłopakami 
z Myslovitz. Wiele się od nich uczę. Na przykład tego, że każdy 
z nas potrzebuje odbiorcy. Dlatego powinno się mieć dość po-
kory, by zadać sobie pytanie: „Czy to, co kręci mnie, kręci też 
ludzi?”. Wypada pomyśleć czasami także o innych. Trzeba się 
otworzyć i tam pojawia się na przykład Czerny. Wydaje się, 
że to wielka improwizacja, a wszystko jest megawyuczone. 

Niektórych jego utworów uczyłam się po trzy tygodnie. Są 
trudne do zapamiętania, bo nie ma w nich jakiejkolwiek 

powtarzalności. Same fikołki wokalne.

Ze Złymi Psami chyba żadnych fikołków nie było? 
Jak trafiłaś do tego projektu?
Przez przypadek. Produkowałam płytę śpiewaczki ope-

rowej Ewy Warty-Śmietany i w jednym kawałku miałam 
podogrywać piano. Kolega ze studia powiedział: „Przyjedź 

wieczorem. Chłopaki ze Złych Psów już skończą, to sobie szyb-
ko podogrywasz”. Przyjechałam o 22.00, a oni dalej siedzieli, 
nagrywali, nikt nie myślał, żeby mnie wpuścić za piano. Siedzia-
łam i siedziałam, a ponieważ nigdy nie mogę się zamknąć, przy 
kolejnym kawałku powiedziałam: „Tu by były fajne chórki”. An-
drzej Nowak spojrzał: „Tak? To zaśpiewaj!”. Poleciałam i zaśpie-
wałam. Stwierdziliśmy, że spoko. „A tutaj też zaśpiewasz?”.  
I tak popełniliśmy razem siedem piosenek. To jest właśnie bycie 
dzieckiem. Nie robiłam tego nigdy i w życiu bym nie wymyśli-
ła, że jego gitara z TSA i ja znajdziemy się na jednej płycie. Przy 
okazji jako ludzie bardzo się polubiliśmy. I to jest bardzo ważne, 
by mieć oczy otwarte na to, co ci życie przynosi. 

A co ci tym razem przyniosło?
Na przykład pieśń patriotyczną „Rozkwitały pąki białych róż”. 
Śpiewam, bo Nowak mnie namówił, choć mu powiedziałam, >>
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Karo z Michałem „Rosą” Rosickim, Andrzejem Zielakiem, Sebastianem 
Kuchczyńskim i Asią Gil w MAQ Records podczas pracy nad pierwszą płytą 
14-letniej Asi Gil.
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że jest nienormalny. (śmiech) Stwierdził: „Zobaczysz, udo-
wodnię Polakom, że Karo umie świetnie śpiewać również po 
polsku”. 

Może teraz te róże już są twoje?
Myślę, że bardziej jego. (śmiech) Czy ja to będę śpiewała na 
swoim koncercie? Nie, no way! (śmiech) Ale nagraliśmy jeden 
fajny kawałek: „Czerwony kapturek”. Takie połączenie metalu 
ze zwariowaną, odjechaną wokalizą. Tam naprawdę spotkał 
się heavy metal z jazzem.

Styl mógł nie być twój, ale jak u każdego wokalisty  
powinien być swój mikrofon. Trochę opowiedziałaś  
o doborze nowego. Co proponujesz początkującemu  
wokaliście?
Przede wszystkim musi znaleźć swój mikrofon, bo to prze-
dłużenie głosu. W tym celu dobrze pójść do sklepu mu-
zycznego, poprosić o cztery mikrofony, prześpiewać je na 
tych samych monitorach, ponagrywać – nawet na telefo-
nie – i odsłuchać w domu. Wiadomo, że sennheiser brzmi 
ciemno, AKG jasno, a RØDE bardzo jasno. To nie jest tak, 
że po 15 minutach śpiewania już się wie, że to jest to. Trze-
ba przemyśleć, czy się podoba. I, co ważne, ten pierwszy 
mikrofon wcale nie musi być najdroższy na świecie. On ma 
pokazać, czy chce się ćwiczyć.

Co polecasz po znalezieniu mikrofonu?
Szukanie pogłosu. Ma to być prosty efekt, który nasyci głos, 
bo salki prób są strasznie wygłuszone. Dla wokalisty jest to 
masakra, bo dźwięk nie ma gdzie wybrzmieć. Z kolei dla oso-
by występującej na scenie jest ważne, żeby pogłos nie był za 
każdym razem inny. Rzadko się o tym mówi, ale ten efekt nie-
samowicie wpływa na barwę wokalu. Pogłosy mają swoje ko-
lory, dlatego znalazłam swój z lenistwa, ponieważ nie chciało 
mi się go ustawiać przed każdym koncertem.

Należy go dopasować do własnej barwy?
Jestem sopranem, więc z doświadczenia wiem, że wysokie gło-
sy mają przekichane, bo są irytujące. Alt może zaśpiewać trochę 
nieczysto i jakoś to ujdzie, ale przy sopranie od razu słychać. 
Dlatego alt może śpiewać na sucho, a sopran nie. Musi mieć 
odpowiednio dobrany pogłos, ponieważ częstotliwości tych 
głosów wybrzmiewają w zupełnie innym miejscu w wokaliście: 
alt przed ustami, ponieważ fala dźwiękowa jest długa, a sopran 
w głowie. Jeśli akustyka pomieszczenia jest zła, co często się 
zdarza, potrzeba czegoś sztucznego, żeby ponieść głos i nasy-
cić barwę. Inaczej sopran nie będzie miał niezbędnych alikwot. 
Dlatego bez pogłosu nie wychodzę na scenę. 

A jak już wokalista zdecyduje się na efekt?
Należy pośpiewać na nim pół roku, a potem albo go 
sprzedać, albo zostawić. Odkryje się, że śpiewanie z kost-
ką jest wygodniejsze i trudno będzie wrócić do poprzed-
niej wersji. Czyli świadomość wokalisty wzrośnie – będzie 

wiedział, jak może być. Może to nie jest jeszcze porsche, 
ale dobry mercedes. Najlepszy moment jest wtedy, kie-
dy wokalista czuje, że chce mu się śpiewać, a mikrofon  
i kostka dają mu drive. 

Jest jeszcze jakiś efekt, który go daje?
Kompresor. Temat jest trudny, bo z jednej strony bardzo lubię 
takie skompresowane wokale – bliskie i mięsiste – nagrane  
w studiu, z drugiej nie należy za wcześnie z nimi eksperymen-
tować na scenie, a z trzeciej trzeba zwracać uwagę na akusty-
ków, którzy zapobiegawczo włączają kompresor i ścinają pa-
sma. Nie jest to fajne, gdy mam cztery oktawy głosu, zupełnie 
inaczej brzmię na górze i na dole i jeszcze pracuję mikrofonem: 
oddalam go, gdy śpiewam głośno i wysoko, a zbliżam, gdy 
śpiewam ciszej. A wokal z drive’em brzmi świetnie, o ile ktoś 
wie, jak go wykorzystać. Nie można z nim przesadzić, bo para-
doksalnie zmniejsza dynamikę. 

Mamy podstawy doboru sprzętu. Ty masz go znacznie  
więcej.
W zestawie mam w tym momencie jedynkę TC-Helicona. 
Uważam ją za najlepszą ze względu na świetne preampy. 
Śpiewam na wirelessie AKG D7, bo połączenie tego mikrofo-
nu z tym preampem Voice Life jest dla mnie naprawdę super. 
Oczywiście harmonizer też jest fajny, ale preamp – genialny. 
Z efektów mam pogłosy, delaye i reverb TC Electronic oraz 
Octaver i Loop Station Bossa. Część jest w pedalboardzie, 
część w racku. To wszystko pozwala mi zawsze mieć własne 
brzmienie. 

Wygląda na zestaw wagi ciężkiej.
Niekiedy klnę, bo rzeczywiście lekko nie jest. Mam dwa case’y, 
a nie zawsze jest techniczny, który za mnie wszystko zrobi. 
Czasami trzeba samemu rozłożyć te wszystkie rzeczy, ale da-
ją bezcenną wolność. Jak mówiła moja babcia: „Lepiej nosić 
niż się prosić”. Był moment, że jeździłam ze swoim uchem, 

O podejściu instrumentalnym
Moja świadomość brzmienia wzięła się z obcowania od początku z instrumentalistami, 

którzy mają ją znacznie bardziej rozwiniętą od wokalistów. Taki kontakt daje  

niesamowicie dużo nie tylko w tym względzie. Początkujący wokalista powinien usiąść 

z kumplem gitarzystą, który wie nieco więcej o sprzęcie, i zapytać się, do czego służą 

mu te wszystkie kostki. Dociekliwe pytania bardzo pomagają w rozwoju.

>>

Koncert na 
Festiwalu 
Jazzowym 
w Sanoku. Wraz 
Karo na scenie 
Andrzej Zielak 
(kontrabas) 
i Sebastian 
Kuchczyński 
(perkusja).
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a nawet z megaciężkim, najlepszym odsłuchem JBL-a, który 
daje mi komfort. W końcu wpisałam JBL-a do rideru. Niestety 
kostek się nie da.

Jak wygląda twój sound check na scenie?
Proszę o włączenie mnie do DI-boxa stereo i skręcenie ga-
łek na zero. Monitor jest wyłączony, ponieważ najpierw chcę 
słyszeć się tylko z przodów. Zazwyczaj jest tak, że robi się 
wszystkie instrumenty, a na końcu wokal. U mnie robiony jest 
najpierw wokal, potem bębny, a na końcu inne instrumenty.

Dlaczego?
Jeśli mówimy o mocy i głośności, bębny są najmocniejszym 
instrumentem w zespole, a wokal najsłabszym. Gdy znajdzie-
my dobre proporcje między tymi dwoma instrumentami, cała 
reszta musi się znaleźć w miksie pomiędzy. Co jest najważ-
niejsze w muzyce odtwarzanej podczas szybkiej jazdy samo-
chodem? Wokal i bębny! I tak samo jest, jeśli chodzi o sound 
check na próbie. Wokalista musi mieć komfort w śpiewaniu. 
Bębny też muszą mieć komfort. Dlatego musimy znaleźć ba-
lans sekcji rytmicznej i wokalu. Dopiero później koledzy mają 
wypełnić pasmo głośności pośrodku. 

Akustycy zazwyczaj inaczej do tego podchodzą?
Zazwyczaj prezentują podejście: „Na końcu, laska, sobie 
wejdź i pośpiewaj”. Ej, to ja jestem liderem tego zespołu! To 
wokal jest głównym instrumentem! Ja nie będę dośpiewywa-
ła do moich kolegów. Oni ze mną grają, ale to wokal prowadzi. 
Większość zespołów popowych prowadzi wokalista. I co? On 

ma się dogrywać do poziomu głośności i barwy całej reszty? 
Ej, sorry. Nie tędy droga!

Zedrze gardło.
Istnieje takie ryzyko. Dlatego zaczynam zawsze od suche-
go mikrofonu i wykorzystuję moją Loop Station. Nagrywam 
sobie jakąś frazę, biorę swojego wirelessa i idę do akustyka, 
jeżeli go nie znam. Mam bardzo duży komfort. Mój loop cały 
czas leci zapętlony na przodach. Ponieważ akustyk był na ze-
rze, mogę sama ukręcić barwę, którą chcę. Jak już ją mam na 
przodzie, zaczynają grać instrumenty. Bo pamiętajmy, że moi 
koledzy też mają swoje brzmienie i muszę się do nich dopaso-
wać. Dopiero jak ustawimy przód, dodajemy monitory. Wielki 
problem jest wtedy, kiedy monitory zaczyna się ustawiać na 
początku – grają za głośno. 

Przeszkadzają podczas występu?
Wolę, żeby było na scenie ciszej niż za głośno. W drugim 
wypadku wokalista próbuje przekrzyczeć kolegów, przesta-
je śpiewać i traci swoją naturalną barwę. Mam swoją na-
turalną głośność. Wiem, jaka jest moja amplituda. Muszę 
mieć rezerwę, by z czegoś dodać ekspresję, dynamikę, bo  
w każdej muzyce jest potrzebna dynamika. Inaczej słu-
chacz się męczy.

A ciebie nie męczy obsługa tylu urządzeń?
Praca z tymi efektami nie może bardziej absorbować niż samo 
śpiewanie. Ostatnio ktoś mnie spytał, dlaczego nie robię lo-
opów na Abletonie. Wokalista na scenie z komputerem to już 
przesada! Ludzie tego nie kupią. Występ na scenie to magia. 
Dlatego nie wolno skupić się bardziej na produkcji muzyki niż 
na kontakcie z publicznością. Jak mam to w nodze, w pedal-
boardzie, wystarczy, że kliknę sobie podczas przejścia. Ludzie 
tego nie widzą. 

A gdyby zobaczyli?
Jak publiczność widzi wokalistę z wieloma gratami, to uważa, 
że on w ogóle nie śpiewa. Że wszystko leci z playbacku. Nie 
traktuje wokalisty na tych samych prawach, co instrumentali-
stów. Bardzo często spotykam się z opinią, że jak robię loopy, 
to mam playback. Dlatego zaczęłam dawać jednej osobie  
z publiczności na chwilę mikrofon, a potem go puszczać: „O, 
nagrałeś się!”. 

Edukujesz?
Trzeba im pokazać, że to jest real time. Nauczyłam się dużo 
o tym mówić, żartować z tego. Jakbym tego nie robiła, ludzie 
uważaliby, że sprzęt śpiewa za mnie.

Kontakt z publicznością, edukacja, śpiew, ruch sceniczny – 
niewiele czasu zostaje na obsługę sprzętu.
To musi być jak jazda samochodem. Obsługę efektów należy 
trenować tak długo, aż stanie się bezbłędna. Po prostu nie 

O poszukiwaniu nowego sprzętu
Nie szukam zbyt często nowych gratów do wokalu. Znalazłam TC-Helicona jedynkę 

i jej nie zmieniłam, mimo że sprawdzałam dwójkę, trójkę i Toucha. Nie ma potrzeby, 

dopóki wszystko działa. Dokupiłam Octaver, bo potrzebowałam śpiewać linie  

basowe. Nie szukam czegoś do ulepszenia. Jeśli będę miała nowy mikrofon,  

nowe efekty, pogłosy, to znów będę musiała nauczyć się zupełnie nowej siebie.  

A na to teraz nie jestem gotowa.

>>

„
Dla mnie odkrywanie możliwości sprzętu jest jak 
wizyta w sklepie z czekoladkami
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a nawet z megaciężkim, najlepszym odsłuchem JBL-a, który 
daje mi komfort. W końcu wpisałam JBL-a do rideru. Niestety 
kostek się nie da.

Jak wygląda twój sound check na scenie?
Proszę o włączenie mnie do DI-boxa stereo i skręcenie ga-
łek na zero. Monitor jest wyłączony, ponieważ najpierw chcę 
słyszeć się tylko z przodów. Zazwyczaj jest tak, że robi się 
wszystkie instrumenty, a na końcu wokal. U mnie robiony jest 
najpierw wokal, potem bębny, a na końcu inne instrumenty.

Dlaczego?
Jeśli mówimy o mocy i głośności, bębny są najmocniejszym 
instrumentem w zespole, a wokal najsłabszym. Gdy znajdzie-
my dobre proporcje między tymi dwoma instrumentami, cała 
reszta musi się znaleźć w miksie pomiędzy. Co jest najważ-
niejsze w muzyce odtwarzanej podczas szybkiej jazdy samo-
chodem? Wokal i bębny! I tak samo jest, jeśli chodzi o sound 
check na próbie. Wokalista musi mieć komfort w śpiewaniu. 
Bębny też muszą mieć komfort. Dlatego musimy znaleźć ba-
lans sekcji rytmicznej i wokalu. Dopiero później koledzy mają 
wypełnić pasmo głośności pośrodku. 

Akustycy zazwyczaj inaczej do tego podchodzą?
Zazwyczaj prezentują podejście: „Na końcu, laska, sobie 
wejdź i pośpiewaj”. Ej, to ja jestem liderem tego zespołu! To 
wokal jest głównym instrumentem! Ja nie będę dośpiewywa-
ła do moich kolegów. Oni ze mną grają, ale to wokal prowadzi. 
Większość zespołów popowych prowadzi wokalista. I co? On 

ma się dogrywać do poziomu głośności i barwy całej reszty? 
Ej, sorry. Nie tędy droga!

Zedrze gardło.
Istnieje takie ryzyko. Dlatego zaczynam zawsze od suche-
go mikrofonu i wykorzystuję moją Loop Station. Nagrywam 
sobie jakąś frazę, biorę swojego wirelessa i idę do akustyka, 
jeżeli go nie znam. Mam bardzo duży komfort. Mój loop cały 
czas leci zapętlony na przodach. Ponieważ akustyk był na ze-
rze, mogę sama ukręcić barwę, którą chcę. Jak już ją mam na 
przodzie, zaczynają grać instrumenty. Bo pamiętajmy, że moi 
koledzy też mają swoje brzmienie i muszę się do nich dopaso-
wać. Dopiero jak ustawimy przód, dodajemy monitory. Wielki 
problem jest wtedy, kiedy monitory zaczyna się ustawiać na 
początku – grają za głośno. 

Przeszkadzają podczas występu?
Wolę, żeby było na scenie ciszej niż za głośno. W drugim 
wypadku wokalista próbuje przekrzyczeć kolegów, przesta-
je śpiewać i traci swoją naturalną barwę. Mam swoją na-
turalną głośność. Wiem, jaka jest moja amplituda. Muszę 
mieć rezerwę, by z czegoś dodać ekspresję, dynamikę, bo  
w każdej muzyce jest potrzebna dynamika. Inaczej słu-
chacz się męczy.

A ciebie nie męczy obsługa tylu urządzeń?
Praca z tymi efektami nie może bardziej absorbować niż samo 
śpiewanie. Ostatnio ktoś mnie spytał, dlaczego nie robię lo-
opów na Abletonie. Wokalista na scenie z komputerem to już 
przesada! Ludzie tego nie kupią. Występ na scenie to magia. 
Dlatego nie wolno skupić się bardziej na produkcji muzyki niż 
na kontakcie z publicznością. Jak mam to w nodze, w pedal-
boardzie, wystarczy, że kliknę sobie podczas przejścia. Ludzie 
tego nie widzą. 

A gdyby zobaczyli?
Jak publiczność widzi wokalistę z wieloma gratami, to uważa, 
że on w ogóle nie śpiewa. Że wszystko leci z playbacku. Nie 
traktuje wokalisty na tych samych prawach, co instrumentali-
stów. Bardzo często spotykam się z opinią, że jak robię loopy, 
to mam playback. Dlatego zaczęłam dawać jednej osobie  
z publiczności na chwilę mikrofon, a potem go puszczać: „O, 
nagrałeś się!”. 

Edukujesz?
Trzeba im pokazać, że to jest real time. Nauczyłam się dużo 
o tym mówić, żartować z tego. Jakbym tego nie robiła, ludzie 
uważaliby, że sprzęt śpiewa za mnie.

Kontakt z publicznością, edukacja, śpiew, ruch sceniczny – 
niewiele czasu zostaje na obsługę sprzętu.
To musi być jak jazda samochodem. Obsługę efektów należy 
trenować tak długo, aż stanie się bezbłędna. Po prostu nie 

O poszukiwaniu nowego sprzętu
Nie szukam zbyt często nowych gratów do wokalu. Znalazłam TC-Helicona jedynkę 

i jej nie zmieniłam, mimo że sprawdzałam dwójkę, trójkę i Toucha. Nie ma potrzeby, 

dopóki wszystko działa. Dokupiłam Octaver, bo potrzebowałam śpiewać linie  

basowe. Nie szukam czegoś do ulepszenia. Jeśli będę miała nowy mikrofon,  

nowe efekty, pogłosy, to znów będę musiała nauczyć się zupełnie nowej siebie.  

A na to teraz nie jestem gotowa.

>>

„
Dla mnie odkrywanie możliwości sprzętu jest jak 
wizyta w sklepie z czekoladkami
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można zastanawiać się, gdzie który się znajduje. Jeśli sprzęt 
leży na półce i wyciąga się go tylko na koncert, nie ryzykowa-
łabym jego użycia. 

Masz jakieś zasady, jak się odnaleźć w sprzęcie podczas 
występu?
Nie jestem fanką jednej rzeczy: żeby w jednym efekcie na sce-
nie było wszystko. Tego nie da się szybko i sprawnie przełą-
czać. Wolę mieć oddzielnie pogłosy, octavery, fazery. Wtedy 
wystarczy jedno dotknięcie palcem czy stopą. Nie mam czasu 
na szukanie ustawień. Tam jest show, a nie walka z efektami. 
Muszą być emocje i prawda. Trzeba pamiętać, że na końcu od-
biorca przychodzi po magiczny obrazek i energię.

Energię?
Nie po piosenki, nie po kompozycje, nie artystów po kolei, 
ale po energię. I albo tę energię dostanie, albo stwierdzi, 
że się przyszło, odwaliło joba i poszło. Można się nawet 
pomylić, ale jak przekaże się człowiekowi energię, będzie 
zadowolony. Dlatego jako lider do końca o to walczę. Trzeba 
się tak nastroić.

A kiedy masz kiepski dzień, a koncert musi się odbyć?
Miałam taką sytuację choćby w ubiegłym roku. Mój tato 
umierał i niektórych koncertów nie udało się odwołać. Oczy-
wiście głowę miałam gdzie indziej, ale grałam.

Jak sobie radzisz w takich sytuacjach?
Odcinam emocje. 

Przecież musisz je przekazać.
Ale odcinam emocje zawodowe. Dawno temu widziałam wy-
wiad z Hanką Bielicką. Bardzo we mnie został. Opowiadała  
o tym, że podczas Kabaretonu w Opolu miała bardzo humo-
rystyczny program. Na pięć minut przed wejściem na scenę 
dostała telefon, że jej mama umarła. Co robić? Wyjść na sce-
nę i rozbawiać? Zostać i płakać? Przeżywała najgorszą chwilę  
w swoim życiu. I ona powiedziała: „Wyszłam i Opole śmiało  

się do rozpuku”. To jest profesjonalizm. Ci ludzie, z którymi  
i dla których występujemy, nie są niczemu winni. A to jest prze-
cież moja praca.

Pamiętasz jakiś występ, gdzie sprzęt i brzmienie były bez 
zarzutu, a mimo to na scenie trwała walka o przetrwanie?
Jedną z największych traum w moim życiu jest występ na 
wielkim festiwalu w Amsterdamie na ogromnej scenie przed 
pałacem królowej. Za granicą jak jest napisane, że kończysz 
23.00, to nie ma opcji, że skończysz 23.05. Granie z zegarkiem  
w ręku zawsze stresuje, a jeszcze po mnie miał wystąpić James 
Carter. Poza tym ktoś przed nami się spóźniał. Sound check 
wyszedł fatalnie, bo nie mieliśmy własnego monitorowca,  
a człowiek ustawiający nam monitory był totalnie najarany  
i nie reagował na uwagi. Nic się nie zgadzało z wyjątkiem 
przodów, na których mieliśmy swojego człowieka.

Graliście i śpiewaliście na czuja?
Na megaczuja! Kompletnie się nie słyszeliśmy i mieliśmy kaca 
moralnego, bo tam kompletnie nie było muzyki. Było tempo, 
była presja i walczyliśmy. To nie jedyna taka historia. Nieraz 
tak się zdarza.

I co wtedy?
Trzeba zapomnieć i iść dalej.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

W najbliższym czasie będzie można posłuchać Karo Glazer 
10.06 w Bytomiu podczas Industriady, która odbędzie się  
w Generatorze Muzyki powstałym w murach starej 
elektrociepłowni. Pokaz biegłości w obsłudze efektów 
podczas występu – w cenie biletów.

O budzeniu świadomości
Młodzi wokaliści nie znają swojego ciała. Dlatego wszystkie warsztaty zaczynam od  

pytania: „Czy umiecie sobie wyobrazić, że wasz głos jest dokładnie takim samym  

instrumentem, jak gitara, fortepian czy trąbka?”. Rozumieją dopiero wtedy, gdy  

rozkładam im to na czynniki pierwsze: mówię o pudłach rezonansowych, o tym,  

co jest źródłem dźwięku, co jest emiterem. Mówię im o fizyce, o biologii, o mechanicznej  

produkcji dźwięku, w której biorą udział. Zazwyczaj patrzą na mnie ze zdziwieniem. 

>>

„
Musimy znaleźć balans sekcji rytmicznej i wokalu. 
Dopiero później koledzy mają wypełnić pasmo  
głośności pośrodku
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Karo Glazer 
z Andrzejem 
Nowakiem 
podczas 
nagrywania 
płyty Złych 
Psów.

Nagrywanie płyty operowej z wybitną mezzosopranistką  
Ewą Wartą-Śmietaną w Chróst studio.

Delikatne
uderzenie 
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Wybierz wszechstronną, pełnych kształtów 
gitarę Vintage V400 lub dynamiczną, bardziej 
folkową gitarę V300. Poczuj imponującą 
głębię akustycznego brzmienia i wygodę gry!

www.facebook.com/VintagePolska    
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Doświadczenie boskości
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Ostatnio brałeś udział w oryginalnym projekcie.
Nienawidzę słowa projekt. Ryszard Wojciul, szef wydaw-
nictwa płytowego For Tune, postanowił przybliżyć Polakom 
pieśni wielkopostne śpiewane od setek lat przed świętami 
Wielkiejnocy. Są to pieśni sakralne, ale mocno związane z kul-
turą ludową. Różnym instytucjom udało się skomercjalizować 
kolędy, ale one są z natury radosne. 

Pieśni wielkopostne kojarzą się z czymś smutnym.
Przygotowanie do Wielkiejnocy jest bardziej kontemplacyjne, 
choć przecież święta kończą się triumfem. Dlatego te pieśni są 
spokojniejsze, wolniejsze, mówią o innych rzeczach niż kolędy 
i może dlatego dotąd nie były tak atrakcyjne biznesowo.

Jaki był zatem pomysł na ich popularyzację?
Dotąd najwięcej miała z nimi do czynienia Maria Pomianow-
ska, zresztą doktor habilitowana nauk muzycznych, która 
odkopuje i promuje polską muzykę ludową. Zagrała mnóstwo 
koncertów w Polsce i za granicą, a nawet nagrała płytę z tymi 
pieśniami. Ryszard zauważył jednak, że pieśni wielkopostne 
nie są kościelne sensu stricto i postanowił je odsakralizo-
wać. Dlatego do tego wydarzenia – cyklu trzech koncertów  
w Katowicach, Toruniu i Warszawie – zaprosił oprócz Marii 
Pomianowskiej z zespołem także trzech jazzmanów, kwar-
tet wokalny na co dzień koncertujący z własnym repertuarem  
i troje rozpoznawalnych wokalistów z pogranicza piosenki ak-
torskiej, poezji śpiewanej i popowej, czyli Dorotę Miśkiewicz, 
Iwonę Loranc i Mariusza Lubomskiego.

Zrobiło się sporo ludzi na scenie. Był jakiś problem  
z nagłośnieniem?
Żadnego. Wiedziałem, jakiego rodzaju muzyka będzie grana, 
ponieważ posłuchałem płyty zespołu Marii Pomianowskiej. 
Co prawda bez jazzowego entourage’u, ale jednak. Wiedzia-
łem też, że koncerty odbędą się raczej w salach filharmonicz-
nych, a nie w plenerach. Dlatego pomyślałem, że warto mieć 
dobre mikrofony, i zdecydowałem się na DPA. 

O pieśniach wielkopostnych,  
cechach niezbędnych realizatorowi  
koncertów oraz boskości znikającej  
wraz ze wzrostem doświadczenia 
rozmawiamy z Tomaszem  
Klimkiewiczem

>>
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Tomasz Klimkiewicz
Dźwiękowiec i realizator dźwięku. Mówi o sobie, że jest  

rzemieślnikiem. Pierwsze kroki w zawodzie stawiał w warszawskim  

klubie Riviera-Remont na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego  

wieku. Ma na koncie współpracę z Zespołem Pieśni i Tańca  

„Mazowsze” i Grupą MoCarta. Przez wiele lat zaopatrywał w sprzęt  

stacje radiowe. Obecnie najczęściej współpracuje nie z zespołami,  

a z miejscami. Opiekuje się między innymi warszawskimi  

klubami Dzik i Plac Zabaw.
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Dalej już było prosto?
To nie tak. Docieramy do kwestii natury filozoficznej: co jest 
ważne w pracy realizatora dźwięku koncertowego.

A co jest ważne?
Często się widzi, że ktoś na próbach poświęca 40 minut na 
ustawienie brzmienia jednego instrumentu, na przykład 
perkusji. Siedzi, perkusista wali w te bębny, on ustawia i po 
40 minutach jest zadowolony. Czy to oznacza, że ten reali-
zator jest taki dobry? Tak zaangażowany w swoją pracę, że 
musi poświęcić tyle czasu, żeby przygotować nagłośnienie 
precyzyjnie? Czy może nie wie, jak chciałby, żeby brzmiał  
ten instrument, i musi poszukać w trakcie tej próby? Naj-
ważniejsze, to sobie wyobrazić, jak to ma być. Jak już wie 
się to oraz dla kogo się gra, jaka jest sala, kto będzie na sali,  
o jakim charakterze jest muzyka, wtedy nie ma problemu.

Muzyk też ma własne wyobrażenie brzmienia swojego  
instrumentu czy głosu.
Owszem i dlatego używa się mikrofonów neutralnych jak DPA, 
żeby tego brzmienia nie zmienić. Bo perkusista kupuje takie, 
a nie inne blachy, stroi swoje bębny, w związku z tym realiza-
tor powinien to uszanować i użyć mikrofonów, które nie znie-
kształcą brzmienia instrumentu.

A jak muzyk chce przeforsować własny sposób  
nagłośnienia?
Ostatnio podczas występu zespołu jeden z muzyków mówił mi, 
że muszą być trzy, a nie dwa mikrofony. Powiedziałem, że mogę 

postawić i cztery, ale zapytałem, kto będzie grał na jego instru-
mencie. „Jak to?” – zdziwił się. Odpowiedziałem: „Skoro chcesz 
trzy mikrofony, to rozumiem, że będziesz to teraz realizował. 
Jak ja mam realizować, to postawię sobie tyle, ile potrzebuję”. 

A jeśli to realizator ma własną wizję brzmienia i próbuje ją 
przeforsować?
To też źle. Zaprzyjaźniony ze mną zespół alternatywny grał  
w Stodole jako support przed sławnym artystą amerykań-
skim. Jego członkowie chcieli jak najlepiej przygotować kon-
cert i zatrudnili sobie – nie wiem, czy wiedzieli, że będę – reali-
zatora dźwięku. Tyle tylko, że ten realizator prawdopodobnie 
nigdy – to wynikało z jego pracy – nie pracował z zespołem 
alternatywnym. Miał po kilkanaście koncertów miesięcz-
nie z bardzo popularnym zespołem poprockowym grającym 
piosenki. Perkusista z zespołu alternatywnego zniekształcił 
brzmienie swoich bębnów, kładąc drugi luźny naciąg na to-
my. Odzywały się zupełnie inaczej niż wzorzec, który miał 
zakodowany kolega realizator. I on próbował za wszelką cenę  
z tych „źle” brzmiących bębnów uzyskać brzmienie, które zna. 
Skończyło się sromotną klęską.

Jak podszedłeś do liczby mikrofonów potrzebnych dla tak 
wielu muzyków?
Pieśni wielkopostne nie są muzyką klasyczną. Idą bardziej 
w stronę jazzu, choć nie rozumianego tradycyjnie. Dlatego 
należało skorzystać z techniki wielomikrofonowej: każde 
źródło dźwięku powinno mieć swój mikrofon. Na przykład 
w nowoczesnej muzyce klasycznej – jeśli używa się zestawu 
perkusyjnego, zwanego jazzowym – nie nagłaśnia się go ani 
nie nagrywa osobno. Jest wtopiony w całość. Z drugiej strony  
w muzyce popowej każdy instrument zestawu perkusyjnego 
ma swój mikrofon. Podczas tych koncertów wybrałem wyjście 
pośrednie: dwa istotne instrumenty mają swoje mikrofony, 
choć tak naprawdę jeden okazuje się mało potrzebny.

Wspomniałeś, że przed pierwszym koncertem wysłuchałeś 
płyty z tą muzyką.
Obecnie to raczej wyjątek niż reguła. Przez ostatnie kilka 
lat realizuję koncerty zespołów, których nigdy wcześniej 

>> „
Koncert to są emocje wynikające z konkretnego  
miejsca, brzmienia, sali, publiczności

O granicach dyskusji

Podczas koncertu zespołu gospel, który odbywał się w kościele, muzycy uparli się, 

żeby przy perkusji postawić osiem czy 10 mikrofonów. Nie mieli swojego realizatora. 

Powiedziałem, że zrobię to po swojemu, by było dobrze. Ustawianie tylu mikrofonów 

w pomieszczeniu o czasie pogłosu 20 s uznałem za zły pomysł, ale usłyszałem tylko: 

„Ma być jak w riderze!”. Z takim człowiekiem jak ja można dyskutować, tłumaczyć 

mu albo od niego żądać, ale akustyka jest bezlitosna. Zero negocjacji! I tak było.  

Zaczęli grać po swojemu i utoczyli taką gulę dźwięku, w której nic nie było słychać. 

Pani dyrygentka odwróciła się do publiczności, złożonej głównie z członków innych 

zespołów, i oznajmiła, że nie mogą grać, bo akustyka nie pozwala. Skończyło się  

dobrze. Słuchacze zachęcili ich do grania, perkusista odłożył pałki i wziął miotełki.  

I zagrali fajny koncert, bo wykorzystali akustykę zamiast grać wbrew niej.
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nie widziałem, o których nie mam zielonego pojęcia. Nawet 
nie wiem, co grają. Niektóre zespoły – może nie wybitnie 
doświadczone, ale już ograne – wiedzą, że warto zadbać  
o powodzenie koncertu. Dlatego często próbują realizatorom, 
z którym przyszło im pierwszy raz współpracować w klubie, 
podesłać materiał z YouTube lub demo tego, jak grają.

Pomaga?
Kilka razy zdarzyło mi się posłuchać takich materiałów po 
koncercie. I uświadomiłem sobie, że gdybym zrobiłbym to 
przed nim, miałbym kłopot.

Wprowadzałyby w błąd?
Niestety. Koncert to są emocje wynikające z konkretnego 
miejsca, brzmienia, sali, publiczności. Zajmuję się tym od  
25 lat, a było wiele sytuacji, które mnie zadziwiały. Na po-
czątku lat dziewięćdziesiątych odbył się festiwal dla mło-
dzieży licealnej w Warszawie. Występował na nim znany 
mi już i zaprzyjaźniony zespół Raz, Dwa, Trzy. Zawsze koja-
rzyłem go z piosenką poetycką, taką, w której raczej słucha 
się tekstów. Tymczasem odbiór był żywiołowy. Rockowy. 
Nikt nie słuchał tekstów, wszyscy tak skakali, że sala gim-
nastyczna prawie się zawaliła. Po koncercie mówię: „Dziw-
nie.”, a oni: „Nie. Inna publiczność”. To nie był koncert lepszy 
ani gorszy. Po prostu inny. Drugi przypadek: zespół rockowy 
występował na scenie plenerowej. Zrealizowałem go jak >>
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każdy zespół rockowy. Po koncercie dostałem płytę na za-
sadzie „Dobrze nam się grało. Masz tu płytę”. Posłuchałem 
jej w domu – zupełnie inny zespół! Dziewięćdziesiąt procent 
brzmienia na płycie było koncepcją producenta. Gdybym 
choć próbował zbliżyć się do niego podczas koncertu, miał-
bym kłopot. Oni grali zupełnie co innego! Zresztą według 
mnie, jeżeli ktoś wychodzi po koncercie i mówi: „Świetnie! 
Brzmienie jak na płycie!”, to nie jest komplement.

A są w ogóle zespoły, które brzmią dokładnie jak na płycie?
Disco polo, bo one po prostu grają z płyty. Wątpię, by w innych 
przypadkach było to możliwe. I nie wiem, czy w ogóle powinno 
się do tego dążyć.

No dobrze, pokazałeś dwa modele współpracy muzyka  
z realizatorem, z których każdy ma swoje wady. Jaki jest 
według ciebie idealny? O ile istnieje.
Mamy bardzo dobrych muzyków, świetnych aranżerów, mnó-
stwo młodych ludzi, którzy wymyślają fajne rzeczy. Mówię 
to, bo rozmawiam z artystami, którzy przyjeżdżają na pol-
skie festiwale z zagranicy. Na przykład izraelski saksofonista,  
a jednocześnie wykładowca akademicki, który przyleciał na 
festiwal Warszawa Singera stwierdził: „Będę tu częściej przy-
jeżdżał. Nigdzie na świecie nie ma tylu młodych ludzi, którzy 
mają takie fajne pomysły”.

Skoro muzycy są tacy wspaniali, to gdzie tkwi problem?
Często brakuje im świadomości, że aby publiczność do-
stała dzieło odpowiedniej jakości rozumianej szerzej 
niż brzmienie, potrzebna jest współpraca. Za to dzieło  

O edukacji
Mnóstwo młodych ludzi chce się zajmować dźwiękiem. Niby to rozumiem, bo sam to robię, 

ale ta praca jest – wbrew pozorom – ciężka. Nie ma żadnej sensownej ścieżki edukacji,  

a wiedzę należy wyrąbywać sobie samemu. Większość ludzi zajmujących się tą pracą  

przeszła drogę edukacji zawodowej rzemieślników, czyli musieli najpierw biegać po piwo  

dla starszych kolegów, by im pozwolili w swoim towarzystwie przebywać. To jest znacznie 

lepszy sposób nauki niż szkoły zawodowe, po których uczniowie wychodzą i mówią:  

„No dobra, to ja już wszystko umiem. Dlaczego nie mogę zarabiać tyle, co ty?”. Bo nic nie 

umieją. Mają głowy pełne wiedzy, ale to nie znaczy, że umieją ją wykorzystać.

Koncert pieśni wielkopostnych „O duszo wszelka” w warszawskim Teatrze Muzycznym Roma.
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odpowiadają wszyscy, którzy są w nie zaangażowani. 
Tak samo osoba, która dostarcza artyście napój na sce-
nę, jak i realizator, i muzycy.

Odczuwasz brak współpracy?
Realizator musi współpracować z zespołem. Musi, bo inaczej 
nie będzie w stanie nic zrobić. Natomiast zespół rzadko kiedy 
współpracuje z realizatorem.

Czego oczekujesz od zespołu?
Tego, co jest praktycznie niemożliwe do osiągnięcia – otwar-
tości.

Niemożliwe?! Dlaczego?
Ci, którzy mieszkają w Warszawie, popełniają jeden pod-
stawowy błąd: Polska to nie taka duża Warszawa. Miejsca 
organizujące koncerty w mniejszych miejscowościach robią 
to najczęściej, by budować własną markę. Ponieważ na tym 
nie zarabiają, starają się ograniczyć koszty. Nie zależy im na 
zapewnieniu przyjeżdżającemu zespołowi takiego poziomu 
obsługi technicznej, aby zaprezentował 100 procent swoich 
możliwości. Dlatego jak młody zespół zagra w Polsce 20 kon-
certów – podczas których boryka się z problemami tak podsta-
wowymi, jak brak kabli – i trafi do klubu, którym się opiekuję, 
zakłada, że tu jest tak samo. A oczekiwałbym, że zespół za-
pomni o tamtych 20 miejscach i zacznie od zera. Czy da się to 
osiągnąć? Chyba nie. 

Automatycznie włącza im się postawa roszczeniowa?
Tak. Konfliktów czasami trudno uniknąć. Ludzie, którzy wy-
stępują na scenie, mają bardzo ciężką pracę. Nie fizycznie 
tylko właśnie emocjonalnie. Ale nawet jak za pierwszym czy 
drugim razem było nie za fajnie, to za trzecim okazuje się, że 
nie było też najgorzej. W związku z tym mam już jakiś kredyt 
zaufania i jest dużo łatwiej.

Jakie jeszcze problemy, oprócz współpracy z muzykami,  
ma realizator?
Jest ich mnóstwo. Pierwszy – sprzęt trzeba wnieść. Pół bie-
dy, gdy sale są przygotowywane pod koncerty i projektowane 
przez architektów, którzy wiedzą o tym, że musi być komu-
nikacja między miejscem, gdzie podjeżdża transport, a salą. 
Jednak większość architektów robi sale na piętrze bez windy. 
I co wtedy? Trzeba być silnym fizycznie.

A psychicznie?
Trudno być realizatorem dźwięku, nie mając wysokiego 
poczucia własnej wartości, świadomości własnych umie-
jętności i przejmując się wszystkimi krytycznymi opiniami. 
Ja sobie radzę w ten sposób, że jeżeli przyjeżdża młody 
zespół i ma do mnie pretensje, myślę sobie: „Dlaczego  

zespoły, które ze mną współpracowały przez ostatnie  
20 lat, takich pretensji nie miały?”. 

Skoro tak zręcznie połączyliśmy problemy  
z predyspozycjami: jakaś wiedza też chyba się przydaje?
Trzeba znać podstawy energetyki, by umieć bezpiecznie pod-
łączyć sprzęt do zasilania, fizykę…

Akustykę?
Nie tylko, bo i zjawiska falowe: zasady interferencji, dyfrakcji, 
mnóstwa innych rzeczy. Nie jakoś dogłębnie, ale przynajmniej 
podstawy. Trzeba mieć orientację, jakie techniki są dostępne, 
co nowego się pojawiło. 

A jak już zdobędzie się tę wiedzę…
Należy wymyślić, co się chce robić. I wtedy zaczyna się praw-
dziwa praca realizatora dźwięku, czyli praca z emocjami 
muzyków. To jest najtrudniejsze i odróżnia prawdziwych rze-
mieślników od mniej dobrych. 

Byłeś kiedyś muzykiem?
Nigdy.

>>

„
Ludziom wydaje się, że realizator dźwięku to taki mag, 
który ma ileś tych gałek, kręci jedną z nich i artysta 
robi się lepszy, jeszcze lepszy i jeszcze lepszy.  
W końcu mag mówi: „Dobra, tyle mu wystarczy!”

O jakości prasy
Krytycznie oceniam większość materiałów, które pojawiają się w polskiej prasie  

fachowej, choć teraz się nieco poprawiło. Robią wodę z mózgu młodym ludziom,  

którzy traktują to jak wyrocznię. Jak jeszcze próbowałem być wykładowcą,  

przychodzili do mnie studenci i mówili, że gdzieś wyczytali jak ustawić korekcję  

na stopie, by dobrze brzmiała: jak się wytnie częstotliwość 250 Hz o 3 dB,  

to wtedy się uzyskuje jakiś efekt. Gówno prawda! To od wszystkiego zależy!  

Dlatego jest tylko jeden sposób: ustawić tak, by dobrze brzmiała!
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Nie przeszkadza ci to?
Nie. No, może w niektórych sytuacjach, ale nie aż tak, 
bym nie mógł wykonywać zawodu. W moim przypadku 
nie jest istotne rozróżnianie nut tylko jakiejś estetyki, 
którą chcę uzyskać. Tej umiejętności nie zdobywa się pod-
czas ćwiczeń na instrumencie i czytania nut, tylko pod-
czas słuchania.

I czego można się nauczyć z takiego słuchania?
Na przykład, że nie ma muzyka, który by na próbie zagrał tak 
jak na koncercie. Kiedy wchodzi na scenę i jest publiczność, 
pojawia się adrenalina, pojawiają się emocje i występ staje 
się zupełnie inny. Dlatego kolejnym problemem w pracy są 
menedżerowie, którzy oczekują, że po pierwszych pięciu 
minutach próby będzie wszystko słychać. Muzycy nie roz-
grzewają się przed próbą, ponieważ właśnie ją traktują jako 
rozgrzewkę. Nie ma zatem szans, by od pierwszych dźwię-
ków wszystko brzmiało, jak trzeba. Czasami próbuję komuś 
to uświadomić, ale idzie opornie. 

Do stwierdzenia, że coś „brzmi, jak trzeba”, przydaje się 
jednak dobry słuch.
Wbrew pozorom nie chodzi o to, żeby mieć wybitny słuch. 
Ogromna część potrzebnych umiejętności jest kwestią wy-
ćwiczenia, doświadczenia i warsztatu. Jako pierwszą z nich 
należy wymienić słuchanie analityczne. Trzeba za pomo-
cą mózgu separować poszczególne instrumenty z synte-
tycznego brzmienia, które się słyszy. Dzięki temu pośród 
dziesiątków instrumentów znajduję na przykład werbel. 
To nie jest kwestia ucha, czyli urządzenia, które zamie-
nia falę akustyczną w falę mózgową, tylko mózgu, który 
ją interpretuje. Wyćwiczenie tej umiejętności trwa długo,  
a gdy w końcu się uda, przeszkadza w odbiorze normalnego 
koncertu. Dlatego reżyser dźwięku przestaje czerpać przy-
jemność z chodzenia na koncerty. Zresztą większość pro-
blemów związanych z wykonywaniem zawodu realizatora 
jest nie tam, gdzie się wszystkim wydaje.

Na przykład?
Trudno jest nagłośnić koncert z kabiny akustyka, a są one 
popularne w salach teatralnych. Kiedy siedzi się wśród pu-
bliczności, reaguje się z nią. Jest się w środku i czuje się at-
mosferę. Dlatego kilkukrotnie zdarzyło mi się powiedzieć 
organizatorom, którzy chcieli sprzedać wszystkie miejsca: 
„Może warto poświęcić te trzy bilety, żeby pozostałe 300 
osób, które za nie zapłaciły, miały dobrze?”. Problemem nie 
jest ustawienie gałki. To już czysta przyjemność.

Jesteś wśród publiczności i masz pod ręką sprawczą gałkę. 
Co robisz, żeby publiczność miała lepiej?
Myślę, że to jest kolejny etap mojego samorozwoju, kiedy 
będę to robić świadomie. Na razie robię to nieświadomie. 
Dlatego nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Niekiedy 
drobniutkie ruchy mogą spowodować dużą zmianę estetyki 
całej sytuacji. 

Starasz się, żeby wokalista nie fałszował?
Jeżeli wokalista fałszuje, to fałszuje. Nie mam na to 
wpływu. Ludziom wydaje się, że realizator dźwięku to 
taki mag, który ma ileś tych gałek, kręci jedną z nich  
i artysta robi się lepszy, jeszcze lepszy i jeszcze lepszy.  
W końcu mag mówi: „Dobra, tyle mu wystarczy!”. Albo 
słaby gitarzysta, ale my mu przekręcimy i stanie się do-
brym gitarzystą. To nie tak. Jednak do tej świadomości 
dochodzi się z czasem.

A jakie są kolejne stadia?
Jak człowiek jest młody, podniecają go te wszystkie rzeczy  
w katalogach: „O, teraz mam lepszy mikser!”. Dopiero po 
pewnym czasie okazuje się, że lepszy mikser nie ma więk-
szego znaczenia. 

Uważasz, że realizacja dźwięku to empiryzm, więc prośba  
o przykład. 
Zostałem wydelegowany jako przedstawiciel dystrybutora 
sprzętu na festiwal piosenki francuskiej, którego gwiazdą 
była Renata Przemyk. Miałem pomóc miejscowemu aku-
stykowi w obsłudze drogiej aparatury i przy okazji czegoś go 
nauczyć. Wymieniałem półplaybacki, aż w końcu poprosił, 
czy nie mógłby czegoś sam nagłośnić. Oczywiście, że mógłby. 
Usiadł, kręcił, kręcił i nic. Menedżerka chodziła i narzekała. 
W końcu poprosił o pomoc. Żeby się zorientować, co należy 
zrobić, wszystko wyłączyłem. Nagłośniony był tylko wokal,  
a instrumentaliści grali akustycznie. Okazało się, że tak jest 
dobrze – bez drogiej aparatury.

Kolejne stadium?
Człowiek czuje się bogiem: otacza go mnóstwo ludzi, a on ru-
sza suwakami i ma władzę. 

A jak odbywa się zejście z Olimpu?
Czytałem na branżowej liście dyskusyjnej opinie kole-
gów po fachu o koncercie jednego czołowego polskiego 
zespołu, na którym byli, i nic nie było słychać. Wszyscy 
się zastanawiali: co ten realizator zrobił? Okazało się, że 
wokalista miał ciężki dzień i zapomniał tekstów. Coś tam 
mruczał pod nosem, żeby mniej więcej się zgadzało. Ko-
lega nie miał szans, choćby sobie ręce po łokcie ukręcił. 
Okazuje się, że władza realizatora nic nie znaczy, gdy ar-
tysta jest nieprzygotowany. I to jest kolejny poziom świa-
domości.

Rozmawiali Katarzyna Miłek i Dariusz J. Michalski

O klasie muzyków
Zespół Dżem miał dwa koncerty w warszawskiej Stodole dzień po dniu.  

Pierwszy odbył się normalnie. Podczas drugiego po trzecim utworze Beno Otręba 

– basista, najstarszy członek zespołu – miał kryzys formy. Brał leki, był  

zmęczony i zszedł do garderoby. Jurek Styczyński zagrał cały koncert na basie 

zamiast na gitarze, a Adaś Otręba, czyli drugi gitarzysta, zagrał solówki,  

które normalnie grał Jurek. Koncert był kompletnie inny. Wokalista wziął gitarę 

akustyczną, którą miał przygotowaną, ale podczas pierwszego koncertu w ogóle 

nie użył. Klawiszowiec zaczął grać inaczej. Zagrali koncert, który był wręcz lepszy  

niż ten pierwszy, bo publiczność miała świadomość, że bierze udział w czymś 

unikatowym. To tylko jeden z przykładów, gdy problemy nakręciły  

muzyków – wchodzili na wyższy poziom i wychodzili poza rutynę,  

co świadczyło o ich kunszcie.

O roli nagłośnienia
Jeśli po koncercie ktoś przychodzi do mnie widz i mówi, że było świetnie nagłośnienie, 

to znaczy, że coś zrobiłem źle. Doprowadziłem do tego, że je zauważył, podczas gdy 

ono powinno być przezroczyste. Powinno się je zauważać, jak go nie ma, jak znika.
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PPostanowiłem wykorzystać tę okazję i scharakteryzować 
debiutantów uzupełniających trzecią generację stołów 
cyfrowych PreSonusa, czyli 24-kanałowy StudioLive 24 
oraz 16-kanałowy StudioLive 16. Dwa nowe modele mikse-
rów, za wyjątkiem liczby dostępnych złączy analogowych, 
oferują te same rozbudowane i nowatorskie funkcje, któ-
re spotkamy w największym z rodziny modelu SL 32 III. 
Co ciekawe, każdy z mikserów możemy traktować jako 
odpowiednio większy kontroler FaderPort. Zawdzięcza-
my to ścisłej integracji konsol, na przykład obecnej sekcji 
Transportu, z dostępnym w języku polskim i oferowanym 
w komplecie programem do rejestracji i edycji audio/MIDI 
PreSonus Studio One 3. Ale po kolei…

Wejścia i wyjścia
Najnowsze konsole StudioLive oferują odpowiednio 24 i 16 
preampów mikrofonowych XMAX pracujących w klasie A,  
w tym 12 i 8 wejść TRS combo. Oba modele mają wejście mi-
krofonowe Talkback (XLR), również z preampem XMAX, dwa 
wejścia stereo AUX (L/MONO, R), niesymetryczne wejście  
i wyjście stereo Tape (L, R) typu chinch oraz bezprzewodo-
we wejście Tape Bluetooth 4.1. Na pokładzie obu stołów 
znajdziemy imponującą sekcję wejść. Dwa wyjścia główne 
MAIN XLR (L, R), wyjście MAIN sumowane do MONO XLR, 
dwa wyjścia monitorowe TRS, 16 wyjść FlexMix, cyfrowe  

Suma wszystkich zalet
PreSonus wrócił z frankfurckich targów Musikmesse z tarczą. Dwie nagrody MIPA 
w kategorii kontroler DAW oraz system miksujący zgarnęły odpowiednio Fader-
Port 8 oraz rodzina mikserów StudioLive III

PreSonus StudioLive 16 i 24

wyjście stereo AES/EBU, umożliwiające przesyłanie dźwię-
ku zapisanego cyfrowo, czyli bez potrzeby konwertowania 
go do postaci analogowej i narażania się na powstawanie 
zniekształceń, oraz stereofoniczne wyjście słuchawkowe. 
Całość uzupełnia interfejs USB oraz sekcja złączy siecio-
wych, port Ethernet oraz port Ethercon AVB do sieci au-
dio. W nowych mikserach znajdziemy wszystkie złącza, 
których potrzebujemy do nagłaśniania imprez na żywo  
i produkcji w studiu. 

Praca w sieci
Miksery trzeciej generacji wyposażono złącze AVB Ether-
net, które umożliwia połączenie w sieć kilku mikserów oraz 
kompatybilnych komputerów Mac lub PC i transfer do 55 
kanałów audio w obie strony. Miksery mają system sieci 
PreSonus AVB drugiej generacji. Komputery Mac natywnie 
obsługują transfer audio przez AVB, więc nie potrzebuje-
my żadnego dodatkowego sprzętu czy oprogramowania. 
Do komputerów PC dostępne są zewnętrze karty i ste-
rowniki umożliwiające pracę miksera w sieci AVB/TNS. 
Tajemnicą poliszynela jest fakt, że PreSonus pracuje nad 
stage boxami, które będą komunikować się z mikserami 
trzeciej generacji właśnie z użyciem protokołu AVB. Nowa 
funkcjonalność pozwoli zastąpić połączenia typu Snake 
pojedynczym kablem ethernetowym (popularna skrętka)  
i skomunikować dowolny mikser StudioLive (FOH) ze stage 
boxem na scenie.

Możemy też nagrywać w trybie 40x40 przez USB 2.0. 
Wybór należy do nas. Dla każdego kanału znajdziemy nie-
zależny dostęp do analogowych wejść bądź dedykowanego, 
cyfrowego powrotu z komputera. Oprócz programu Capture 

W trzeciej generacji mikserów program Capture  
zainstalowano bezpośrednio w stole, więc laptop  
możemy już zostawiać w domu
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i Studio One 3 do nagrywania możemy wykorzystać dowolny 
inny program obsługujący sterowniki ASIO lub Core Audio. 

Rejestrator SD
Użytkownicy urządzeń PreSonusa na pewno kojarzą Cap-
ture – prostą i niezawodną natywną aplikację do rejestracji 
koncertów na żywo i przeprowadzania wirtualnych prób.  
W trzeciej generacji mikserów program zainstalowano 
bezpośrednio w stole, więc laptop możemy już zostawiać  
w domu. Capture pozwala nagrywać wielościeżkowo na 
pokładowy rejestrator SD. Wkładamy kartę SD, wciskamy 
Record, a Capture zajmuje się całą resztą. Jeśli mamy czas, 
możemy manualnie wprowadzić nazwę sesji i indywidualnie 
aktywować nagrywanie wybranych kanałów. W przeciwień-
stwie do napędów USB płaskie karty SD montowane na rów-
ni z powierzchnią miksera sprawdzają się jak należy. Niezwy-
kle  trudno przypadkowo wyrwać lub o nie zawadzić. Kolejny 
atut – stosowane w wielu urządzeniach konsumenckich są 
powszechnie dostępne. Po skończeniu nagrywania tak zare-
jestrowaną sesję Capture – zapis w najlepszej jakości wszyst-
kich kanałów wejściowych plus suma – możemy otworzyć 
wraz z poziomami suwaków i ustawieniami Fat Channel  
w dołączonym polskojęzycznym programie DAW Studio 
One 3 kompatybilnym z komputerami Mac i PC. Dzięki sta-
bilnemu pokładowemu rejestratorowi nagrywanie przebiega 
szybko, prosto i bezproblemowo.

Fat Channel w nowej odsłonie
Wszystkie modele trzeciej generacji stołów różnią się od 
starszych modeli Active Integration nie tylko zaawanso-
wanymi funkcjami, ale również wyglądem zewnętrznym 
i układem manipulatorów. Dwadzieścia pięć suwaków  
w konsoli StudioLive 24 i 17 w StudioLive 16 jest zmotoryzo-
wane i reaguje na dotyk. Suwaki mają tryb działania jeden 
do jednego. Oznacza to, że wszystkie kanały mamy dostęp-
ne na głównej warstwie, po jednym suwaku na każdy kanał 
wejściowy. W obu modelach wzrok przykuwa siedmiocalowy 
ekran dotykowy. Pod nim znajdują się sekcje Effects Master, 
Master Control, Monitors i Solo. Sekcja przetwarzania, czyli 
popularny Fat Channel, została również powiązana z kolo-
rowym wyświetlaczem. Dostęp do wskaźników poziomu 
wejściowego, redukcji wzmocnienia dla bramki czy kompre-
sora jest łatwy jak nigdy dotąd. Sekcja Fat Channel otrzyma-
ła również nowy wygląd ułatwiający nawigację. Codzienną 
pracę ułatwiają: osiem pasków informacyjnych, enkodery, 
wielokolorowe przyciski pozwalające wybrać procesor sygna-
łowy, który chcemy edytować, plus inne przyciski funkcyjne 
oraz warstwa Layer z wybieranymi parametrami zapisywa-
nymi przez użytkownika.

Sam Fat Channel dla każdego z kanałów udostępnia filtr 
górnoprzepustowy, bramkę szumów/ekspander, kompresor 
z funkcją Side Chain, limiter, linię opóźniającą i sześciopa-
smowy korektor parametryczny dla wyjść MIX. Możemy rów-
nież zapisywać, przywoływać, a nawet porównywać w trybie 
A/B ustawienia poszczególnych procesorów!

Czas na prawdziwą perełkę. Na wejściach stołów do-
stępne są znane i cenione emulacje klasycznych korekto-
rów i kompresorów. W tym pasywny EQ, Vintage EQ, kom-
presor lampowy czy kompresor FET. Co więcej, w przypadku 
symulacji korektorów modelowaniu poddano każdy poje-
dynczy element oryginalnego sprzętu, dzięki czemu układ 
korekcji brzmi i działa jak w zabytkowych EQ sprzed lat. >>

Całość uzupełniają 31-pasmowe korektory graficzne, cztery 
wewnętrzne szyny efektowe (kombinacja pogłosów i delaya 
oraz klasycznych i współczesnych efektów), a także analizator 
i generator sygnału pracujący w czasie rzeczywistym RTA.

Nie zapominajmy o profesjonalnie przygotowanej i nie-
zmiernie przydatnej bibliotece presetów. W nowych mode-
lach znacząco usprawniono obsługę presetów Fat Channel, 
w których można zapisać każde ustawienie wybranego 
kanału miksera. Oczywiście presety nadal zawierają usta-
wienia Fat Channel, ale zapisywane są też poziomy wysy-
łek, połączenia oraz nazwy kanałów. Wygląda to jak sce-
ny, ale dla indywidualnych kanałów. Wyobraźmy sobie, że 
miksujemy zespół, w którym gra dwóch różnych basistów, 
zależnie od tego, który akurat jest dostępny. Basista 1 jest 
świetnym muzykiem i reszta zespołu chce go słyszeć gło-
śno i wyraźnie w swoich monitorach. Zapisujemy więc pre-
set z jego wysokim poziomem na miksach aux i gotowe. 
Natomiast Basista 2, mówiąc oględnie, musi jeszcze sporo 
ćwiczyć, a reszta składu nie tęskni za nim w odsłuchach. 
Nie ma problemu: tworzymy preset z Basistą 2 ściszonym 
na monitorach.

Wróćmy jeszcze na chwilę do scen. Tworzenie, zapisy-
wanie i przywoływanie tychże w mikserach trzeciej generacji 
StudioLive jest niesamowicie intuicyjne. W dodatku teraz 
jeszcze precyzyjniej wybierzemy parametry scen. Zawsze 
możemy zdecydować, które ustawienia chcemy wczytać 
przy globalnej zmianie sceny StudioLive. Dzięki opcji Scene 
Safe zmiana sceny nie obejmie ustawień na zabezpieczo-
nych kanałach oznaczonych jako „safe”. Takie narzędzia są 
zawsze przydatne niezależnie od tego, czy miksujemy w te-
atrze, na festiwalu czy w kościele.. 

Tworzenie szyn i grupy
Do codzienności należy sytuacja, w której podczas przygoto-
wania do koncertu zauważamy, że została nam wolna subgru-
pa, ale zabrakło kanałów na miksie monitorowym. Z nowymi 
StudioLive 16 i 24 przestaje to sprawiać problem. Szesnaście 
FlexMixów możemy ustawić indywidualnie jako auxy, subgru-
py lub miksy matrix. FlexMixy są uzupełniane przez: cztery 
uniwersalne subgrupy, cztery niezależne szyny wysyłek efek-
towych oraz główną szynę stereo. Z kolei dostępne 24 grupy 
DCA pozwalają łatwo i wygodnie kontrolować grupy kanałów. 

Aktywne zintegrowane oprogramowanie
Konsolety SL 16 i 24 mają port Ethernet 1 GB, który łączy-
my z bezprzewodowym routerem lub bezpośrednio z kom-
puterem i zdalnie sterujemy niemal wszystkimi funkcjami 
stołów. Możemy miksować przez sieć przewodową lub 
bezprzewodową, używając aplikacji z obsługą dotykową UC 
Surface do systemów Mac, PC i iPad. Możemy nawet do-
dać drugi, trzeci, a nawet czwarty ekran, aby działać szyb-
ciej. Wtedy kontrolujemy wszystkie niezbędne parametry 
w danej chwili. Muzycy mogą kontrolować swoje miksy 
w odsłuchach na scenie za pomocą aplikacji QMix-UC do 
urządzeń iPhone, iPod touch lub Android bez powiększa-
nia sieci. Całość darmowego oprogramowania uzupełnia 
program DAW Studio One 3 oraz wielościeżkowy program  

Zadziwiające jest to, że mimo wzbogacenia mikserów  
w wiele funkcji, ich obsługa stała się jeszcze łatwiejsza
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>> do nagrywania Capture. Oba przeznaczone są do kompute-
rów zarówno Mac, jak i PC. 

Studio i Live
Zadziwiające jest to, że mimo wzbogacenia mikserów w wiele 
funkcji, ich obsługa stała się jeszcze łatwiejsza. Możemy do-
pasować sposób obsługi oraz sterowanie do własnego stylu 
pracy. Pożądane brzmienie StudioLive również jest lepsze niż 

Powierzchnia miksująca

Kanały wejściowe (Suma)

Wejścia mikrofonowe

Przedwzmacniacz

Wejścia liniowe

Wejścia Stereo AUX

Wejście TAPE (RCA)

Wejście TAPE (Bluetooth)

Wyjście TAPE

Wejście Talkback

Tory sygnałowe BUS

Wyjście MAIN (L, R)

MONO SUM

Szyny AUX

Wyjścia AUX (analogowe)

Wyjścia monitorowe

Wyjście cyfrowe stereo (AES/EBU)

Subgrupy

Ustawienia A i B w FAT CHANNEL 

(wszystkie wejścia i wyjścia)

Przetwarzanie FAT CHANNEL

Szyny FX 

Graficzny EQ

Parametryczny EQ na wyjściach

Grupy MUTE

Sceny

Liczba komórek pamięci Quick Scene

Grupy DCA

Nagrywanie

Pokładowy rejestrator SD

AVB

Oprogramowanie DAW w komplecie

Inne oprogranowanie w komplecie

Moduł RTA (analizer w czasie 

rzeczywistym)

Cena

StudioLive 32
sprzętowo-programowa 

32

32

XMAX pracujące w klasie A; zapisywa-

nie i przywoływanie ustawień

16 (TRS Combo)

2

tak

tak

tak

tak

26

tak

tak

16 FlexMixes (AUX, subgrupy; matrix)

16 (12 XLR + 4 TRS)

tak

1

4

tak

definiowanie własnych ustawień,  

widoku i stylu pracy; emulacje 

klasycznych kompresorów 

i EQ (Vintage)

4 (kombinacja pogłosów i delaya, oraz 

współczesnych i klasycznych efektów)

8

6-pasmowy

8

tworzenie, zapis i edycja maksymalnie 

do 100 scen; funkcja Scene Safe

8

24

interfejs AVB rejestrujący 55x55 kana-

łów; interfejs USB rejestrujący 40x40 

kanałów 

tak

tak (nagrywanie)

PreSonus Studio One 3 Professional PL

UC Surface, Capture, QMix-UC

wbudowany

14 990 zł

StudioLive 24 
sprzętowo-programowa 

24 fizyczne; 32 wewnętrzne tory BUS

24

XMAX pracujące w klasie A; zapisywa-

nie i przywoływanie ustawień

12 (TRS Combo)

2

tak

tak

tak

tak

26

tak

tak

16 FlexMixes (AUX, subgrupy; matrix)

16 (8 XLR + 8 TRS)

tak

1

4

tak

definiowanie własnych ustawień,  

widoku i stylu pracy; emulacje 

klasycznych kompresorów 

i EQ (Vintage)

4 (kombinacja pogłosów i delaya, oraz 

współczesnych i klasycznych efektów)

8

6-pasmowy

8

tworzenie, zapis i edycja maksymalnie 

do 100 scen; funkcja Scene Safe

8

24

interfejs AVB rejestrujący 55x55 kana-

łów; interfejs USB rejestrujący 40x40 

kanałów 

tak

tak (nagrywanie)

PreSonus Studio One 3 Artist PL

UC Surface, Capture, QMix-UC

wbudowany

12 990 zł

StudioLive 16
sprzętowo-programowa 

24 fizyczne; 32 wewnętrzne tory BUS

16

XMAX pracujące w klasie A; zapisywa-

nie i przywoływanie ustawień

8 (TRS Combo)

2

tak

tak

tak

tak

26

tak

tak

16 FlexMixes (AUX, subgrupy; matrix)

10 (6 XLR + 4 TRS)

tak

1

4

tak

definiowanie własnych ustawień,  

widoku i stylu pracy; emulacje 

klasycznych kompresorów 

i EQ (Vintage)

4 (kombinacja pogłosów i delaya, oraz 

współczesnych i klasycznych efektów)

8

6-pasmowy

8

tworzenie, zapis i edycja maksymalnie 

do 100 scen; funkcja Scene Safe

8

24

interfejs AVB rejestrujący 55x55 kana-

łów; interfejs USB rejestrujący 40x40 

kanałów 

tak

tak (nagrywanie)

PreSonus Studio One 3 Artist PL

UC Surface, Capture, QMix-UC

wbudowany

10 790 zł

kiedykolwiek. Na pokładzie są dostępne zupełnie nowe, zapro-
jektowane od podstaw procesory Fat Channel oraz EQ i kom-
presory w stylu vintage. Dodajmy do tego wbudowaną obsługę 
sieci ABV, pokładowy rejestrator wielośladowy Capture na karty 
SD oraz kompletny zestaw oprogramowania, a otrzymamy po-
tężny system do miksu i rejestracji, który sprawdzi się zarówno  
w warunkach koncertowych, jak i w studiu nagrań. 

Patryk Korzonkowski
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PPowiedzmy, że mamy 30 różnych wtyczek VST, a każda  
z nich ma 1000 presetów. Spójrzmy prawdzie w oczy: prze-
wertowanie wszystkich tych brzmień w normalnych wa-
runkach graniczy z cudem. Kupione za setki dolarów instru-
menty wirtualne, z których „kiedyś na pewno skorzystamy”, 
często wydają się równie użyteczne, jak struny nabyte do 
akordeonu. Poza tym praca z VST nie należy wcale do przy-
jemnych. Ciągłe patrzenie w ekran komputera, podczas gdy 
chcemy po prostu grać, często burzy artystyczną immersję. 
Na szczęście wymyślono na to sposób. W końcu wszystkie 
nasze wtyczki są w jednym miejscu i możemy nimi zarzą-
dzać i sterować bezpośrednio z poziomu klawiatury właśnie 

nurkować w folderach i zakładkach w naszym programie 
DAW i sprawdzać każdy plug-in po kolei, teraz skupiamy się 
na poszukiwaniu konkretnego brzmienia. 

W tym miejscu kończył się artykuł z ostatniego numeru 
naszego czasopisma, ale nie kończy się tutaj wcale lista funk-
cji omawianego sprzętu. Skoro już jesteśmy przy szukaniu  

Nie tylko dla VIP-ów (2)
Ten program nie tylko ułatwia wyszukiwanie konkretnego brzmienia.  
Pokazujemy, jak wykorzystać go do ich nakładania oraz zarządzania stworzonymi 
presetami, przydatnymi choćby podczas grania w różnych składach

Akai VIP 2.0

W poprzednim numerze zaczęliśmy omawiać temat oprogramowania do zarządzania 

instrumentami wirtualnymi VIP 2.0 oraz serii przeznaczonych do niego klawiatur  

Advance. Szczegółowo opisaliśmy ideę działania i proces instalacji oprogramowania.

za sprawą VIP 2.0. Przyjrzyjmy się zatem po kolei wszystkim 
funkcjom tego mądrego oprogramowania i przeznaczonego 
do niego sprzętu z serii Advance.

Porządek w worze
W VIP-ie wszystkie presety wszystkich naszych wtyczek 
wrzucone są niejako do jednego wora, gdzie dopiero zosta-
ją posegregowane ze względu na ich cechy szczególne. Jeśli 
przykładowo szukamy jakiegoś brzmienia basu, po zazna-
czeniu filtra Bass z lewej strony w oknie przeglądarki prese-
tów pojawią nam się tylko brzmienia tego typu ze wszyst-
kich instrumentów wirtualnych, jakie posiadamy. Zamiast 

odpowiedniego brzmienia, warto napisać kilka słów o mody-
fikowaniu tegoż za pomocą znajdujących się na klawiaturze 
enkoderów. Nie od dziś znane nam są klawiatury sterujące 
MIDI/USB wyposażone w mnogość gałek, suwaków i przyci-
sków. O ile dają nam rzeczywiście duże możliwości kontroli, 
to zostawiają nas trochę samym sobie. Do każdego zadania 
trzeba taką klawiaturę przygotować samemu, to jest przypi-
sać wspomniane wcześniej kontrolery do konkretnych para-
metrów, na które chcemy mieć wpływ, a to zahacza o żmud-
ne programowanie, na które nikt nie ma ani czasu, ani ocho-
ty. Na szczęście inżynierowie Akai wykonali tę robotę za nas, 
ponieważ zmapowali ponad 400 instrumentów VST ręcznie. 
Oznacza to, że praktycznie każda wtyczka VST, którą zała-
dujemy do VIP-a, jest od razu gotowa na „tweakowanie” jej 
brzmień bezpośrednio z klawiatury. Jak wiadomo instrumen-
ty wirtualne miewają różne, często mało czytelne interfejsy 
graficzne, których często trzeba się nauczyć od podstaw, że-
by w swobodny sposób modyfikować brzmienia. Tutaj nie ma 
tego problemu, bo po załadowaniu presetu i wciśnięciu na 
klawiaturze Advance przycisku Control, na wyświetlaczu po-
jawi się opis poszczególnych parametrów poprzypisywanych  

1. Pady, gałki 
i przyciski.

Inżynierowie Akai zmapowali ponad 400  
instrumentów VST. Oznacza to, że praktycznie  
każda wtyczka VST, którą załadujemy do VIP-a,  
jest od razu gotowa na „tweakowanie” jej brzmień  
bezpośrednio z klawiatury

>>



nagraj muzę

28

do enkoderów. Dzięki temu od razu wiemy, 
że pierwsza gałka to przykładowo Cutoff, 
druga Rezonans, trzecia Envelope i to bez 
względu na to, jakiej wtyczki używamy. Do 
dyspozycji mamy cztery banki po osiem 
enkoderów, co daje łącznie kontrolę nad 32 
parametrami. To prawie tak, jak gralibyśmy 
na instrumencie hardware’owym: koniec 
klikania myszką. Oczywiście oprócz standar-
dowych map istnieje możliwość mapowania 
parametrów ręcznie, w starym stylu.

Nakładanie brzmień
Jedna z wyjątkowych funkcjonalności opro-
gramowania VIP to tak zwane Multi. Jest to 
coś w rodzaju miksera brzmień, który pozwala 
budować barwę dźwięku z wykorzystaniem 
ośmiu wtyczek jednocześnie. Po wciśnię-
ciu przycisku Multi na klawiaturze Advance 
przechodzimy do modułu przypominającego  

swoim wyglądem właśnie mikser. Używając kursorów  
i umieszczonej powyżej nich gałki (Push to Enter), możemy 
załadować na każdy slot inne brzmienie. Powiedzmy, że 
podoba nam się brzmienie fortepianu z jakiegoś wirtualne-
go instrumentu, ale chcielibyśmy jeszcze pod nie podłożyć 
smyczki z innego VST i może jeszcze jakiś pad z syntezatora. 
W trybie Multi wybieramy Slot 1, następnie wciskamy Brow-
ser i wybieramy nasze pianino. Wracamy znowu do trybu 
Multi, wybieramy Slot 2, znowu wciskamy Browser i szuka-
my naszych smyków. Tym sposobem możemy nałożyć na 
siebie do ośmiu brzmień jednocześnie, dzięki czemu nasze 
barwy staną się naprawdę niebanalne. Warto wspomnieć  
o tym, że w trybie Multi kontrolery znajdujące się na kla-
wiaturze zmieniają swoje funkcje. Enkodery stają się po-
tencjometrami głośności, a z wciśniętym przyciskiem Shift  

>>

2. Panel sterowania klawiatury Advance.

3. Widok wtyczki i sekcja Control.

4. Tryb Multi.

5. Przykładowy multirouting 
w programie Ableton Live.

6. Tryb setlist.

7. Przeglądarka presetów.

kontrolują panoramę poszczególnych slotów. Przyciski od  
Time Division stają się odpowiedzialne za funkcję Solo, 
natomiast pady zamieniają się w Mute. Każdy slot ma też 
cztery wysyłki na busy oraz cztery inserty, w które można 
załączyć różne efekty. Skoro jesteśmy przy efektach, war-
to przypomnieć, że od wersji 2.0 naszego oprogramowania 
wiele efektów VST innych producentów również jest kom-
patybilnych i zmapowanych, czyli gotowych do pracy. 

Layering to technika, dzięki której można osiągnąć 
naprawdę niesamowite efekty, jednak do tej pory była 
bardzo żmudna z racji braku symultanicznej kontroli nad 
wszystkimi warstwami dźwięku. Dzięki VIP 2.0 szybkość 
pracy w tym wypadku zostaje podniesiona do maksimum. 
W zasadzie możemy nawet wyłączyć monitor kompute-
rowy, bo na tym etapie nie będzie nam w ogóle potrzebny. 
Tak przygotowane Multi można oczywiście zapisać jako 
gotowy preset, który potem wykorzystamy na przykład 
przy tworzeniu setlisty. Ale o tym za chwilę, bo jest do 
omówienia jeszcze jedna bardzo przydatna funkcja trybu 
Multi. 
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Zauważmy, że dla każdego slotu możemy w naszym 
„mikserze” przyporządkować oddzielny kanał MIDI. Za-
raz poniżej wspomnianego okienka znajduje się natomiast 
Output, czyli funkcja wyboru, na które z wirtualnych wyjść 
audio będzie kierowany sygnał z danego slotu. Nie wspomi-
nałem o tym wcześniej? Tak, VIP 2.0 udostępnia naszemu 
programowi DAW osiem stereofonicznych wirtualnych wyjść 
audio. Pozwala to nagrywać każdą ścieżkę osobno, a razem 
ze wspomnianą wcześniej opcją wyboru kanału MIDI, na 
który dana ścieżka reaguje, otwiera możliwość grania róż-
nych melodii naraz różnymi brzmieniami, które wszystkie są 
zamknięte w VIP-ie dla lepszej kontroli!

Presety na każdą okazję
Kolejny tryb działania VIP 2.0 zwie się Setlist. Jest to zbiór kon-
kretnych brzmień oraz Multi, które ładujemy sobie do uporząd-
kowanego banku. Ta funkcjonalność szczególnie przypadnie 
do gustu muzykom grającym często na scenie lub producen-
tom współpracującym z wieloma różnymi artystami. Dzięki 
temu możemy tworzyć i nazywać banki brzmień, aby mieć do 
nich łatwy i szybki dostęp, kiedy sytuacja tego wymaga. Moż-
na już włączyć monitor komputerowy, gdyż do tego będzie 
nam potrzebny widok aplikacji VIP 2.0. Po kliknięciu zakładki  
Setlist ukaże się ich przeglądarka. Po kliknięciu przycisku 
+New Setlist możemy nadać nazwę naszej liście i od razu 
rozpocząć dodawanie do niej presetów przez zwykłe przecią-
gnięcie ich myszką z lewej strony na prawą do odpowiednich 
slotów. Możemy w tych slotach umieszczać również nasze 

misternie zaprogramowane Multi. Zwróćmy uwagę, że w drugiej 
kolumnie w widoku Setlist wyświetla się informacja, który nu-
mer komunikatu Program Change uruchomi dany preset. Ozna-
cza to, że wysyłając do VIP-a komunikat PC z dowolnego źródła, 
możemy zdalnie lub nawet automatycznie zmieniać presety. 
Dla przykładu zaprogramowana w programie DAW sekwencja 
wydarzeń Program Change będzie zmieniać nam brzmienia au-
tomatycznie podczas koncertu, a my możemy zająć się już tylko 
samym graniem. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby zmapo-
wać sobie nasze piękne kolorowe pady, by spełniały funkcję wy-
boru brzmień. Warto wspomnieć, że presetów w jednej setliście 
mieści się 128, czyli tyle, ile wynosi rozpiętość wartości komuni-
katów MIDI PC. Logiczne, prawda?

A teraz najważniejsze pytanie: jak to wszystko ogarnąć? 
Taka mnogość zastosowań może przyprawiać o ból głowy.  
W wielu przypadkach jest tak, że porzucamy trudny w obsłudze 
sprzęt czy program, na rzecz czegoś, co znamy i co umiemy ob-
sługiwać. Ja sam wcześniej nie używałem instrumentów wirtu-
alnych, bo po prostu ciągłe klikanie i patrzenie w ekran, okienka 
w okienkach i tym podobne wymysły powodują u mnie wzmo-
żoną senność, nawet jak wstanę rano wypoczęty i po dobrym 
śniadaniu (albo nawet czasem przed, wiemy jak jest) usiądę  
w studiu. Jednak wystarczył jeden wieczór z klawiaturą sterują-
cą Advance, żeby to się nieodwracalnie zmieniło. Tak mało cza-
su w zupełności wystarczy, żeby opanować wszystkie funkcje 
VIP 2.0, a powiem, że warto. Nigdy wcześniej kręcenie wirtual-
nym syntezatorem nie było tak proste i przyjemne.

Mikołaj Dygasiewicz
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OOmówiliśmy podstawowe funkcje kompresora i parame-
try, które na nie wpływają. Pojęcia takie jak Treshold, Ratio, 
Attack i Release są nam już znane i nawet bez znajomości 
pozostałych mamy nad czym siedzieć. Jednak współczesny 
miks stawia więcej wyzwań. Aby nasze produkcje były kon-
kurencyjne, musimy umieć wpływać na dynamikę z większą 
kontrolą. 

Pompowanie basem
Zajmijmy się podstawowym modułem kompresora. Odpo-
wiada za kompresję właśnie, a w zasadzie za podejmowanie 
decyzji, kiedy ma ona nastąpić, czyli kiedy skierować do pracy 
układ, który wpłynie na poziom sygnału. Moduł ten zwany 
jest detektorem (czasem też Side Chain), czyli swoistym mier-
nikiem. Niby prosta sprawa: jeśli sygnał przekroczy poziom 
ustawiony gałką, detektor Treshold każe zadziałać kompresji, 
której przebieg i głębokość zależy od wartości parametrów 
Ratio, Attack i Release. Ale tutaj mogą po pierwsze pojawić 
się pewne problemy, a po drugie sposób reagowania detek-
tora można trochę podkręcić, co sprzyjać będzie aspektowi 
kreatywnemu. Na początku poznajmy potencjalne problemy. 

Kompresor reaguje na poziom sygnału – to już wiemy. 
Musimy jednak pamiętać o zależnościach pomiędzy energią 
akustyczną a częstotliwością. Im niższa częstotliwość, tym 
większa energia, co oznacza, że niskie pasmo ma (lub może 
mieć) wyższy poziom. Normalnie nie jest to problemem – na-
sze uszy są z tym za pan brat – ale oznacza to też, że kompre-
sor prędzej „zobaczy” niższe dźwięki. Może to być pożądane, 
ale często nie jest. Po pierwsze kompresowanie najniższych 
częstotliwości może wprowadzać zniekształcenia, gdyż szyb-
kość działania przy krótkich czasach Attack i Release może 
niebezpiecznie zbliżyć się do częstotliwości dźwięku (fali). To 
spowoduje zmianę przebiegu, czyli po prostu zmianę barwy, 
a nie tylko głośności. Po drugie przy kompresowaniu bardziej 
złożonych ścieżek (na przykład na sumie czy kanałach AUX) 

kompresor może działać zbyt mocno, co będzie powodowane 
ilością basu, i sprawi, że wyższe pasmo zostanie skompreso-
wane bardziej, niż chcemy. Jest to znany efekt pompowania, 
który wynika z tego, że kompresor wkracza na przykład przy 
każdym uderzeniu stopy lub basu. Czasem jest to zjawisko 
pożądane, szczególnie w nowoczesnej muzyce tanecznej, ale 
już w rocku czy – nie daj Boże – klasyce absolutnie nie. 

Jak temu zaradzić? W sumie dość prosto – w obwodzie 
detektora umieszczamy korektor lub filtr górnoprzepustowy, 
który odcina najniższe częstotliwości, więc detektor przestaje 
je „widzieć” i nie powoduje włączenia kompresji. Należy przy 
tym pamiętać, że wspomniany filtr nie znajduje się w obwo-
dzie sygnału i nie wpływa na obrabiany dźwięk, a jedynie na 
sposób działania obwodu detekcji. W rezultacie najniższe 
częstotliwości nie włączają kompresora, choć oczywiście są 
kompresowane, gdy detektor zostanie wyzwolony częstotli-
wościami wyższymi. I problem z głowy. Wiele kompresorów 
ma ten parametr. Zazwyczaj jest on nazwany po prostu Filter 
bądź Side Chain i ma postać pojedynczej gałki lub nawet prze-
łącznika włączającego filtr ze z góry zdefiniowaną częstotli-
wością odcięcia. Niektóre kompresory oferują więcej w zakre-
sie Side Chain, gdzie możemy też wyciąć lub uwypuklić dowol-
ną częstotliwość. Tak działa zresztą deesser, który jest niczym 
innym jak kompresorem działającym na zakres pasma, gdzie 
znajdują się sybilanty. Poza zastosowaniami praktycznymi 
może to pełnić funkcje kreatywne. 
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Strasznie  
dynamiczne  
rozważania (2)
W poprzednim numerze  
podjęliśmy próbę zrozumienia,  
jak działa kompresor. 
Parametrów w nim sporo,  
a każdy z nich ma głęboki sens, 
więc drążymy dalej

Efektownie zagrane
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Pęk kluczowania
Skoro już jesteśmy przy obwodzie detektora, zobaczmy, co 
jeszcze możemy z niego wycisnąć. Najpierw jego usytuowa-
nie w ścieżce sygnałowej. Detektor może znajdować się na 
wejściu kompresora, może też na wyjściu. O tym pierwszym 
mówimy, że jest typu feed-forward, a drugim feed-back. 
Wpływa to nieco na charakter działania, gdyż ten pierwszy 
może reagować szybciej, w dodatku na nieskompresowany 
sygnał, co sprzyja uzyskaniu bardziej agresywnej kompresji. 
Feed-back, a takie właśnie układy miały konstrukcje sprzed 
lat, pozwala na uzyskanie bardziej miękkiej kompresji i re-
laksującego brzmienia. Wybór należy do „miksera” i podyk-
towany jest zazwyczaj brzmieniem, jakie chcemy uzyskać.

A gdyby tak nie podłączać detektora do sygnału, który 
obrabiamy? „Ale wtedy kompresor nie zadziała!” Oczywi-
ście, gdyby zostawić detektor niepodłączony, to tak się wła-
śnie stanie i kompresor może najwyżej wprowadzić swoje 
brzmienie do obrabianego sygnału, co zresztą często się robi, 
szczególnie przy kompresorach lampowych. Wejście detek-
tora możemy jednak wyprowadzić z obudowy kompresora  
i podłączyć, gdzie tylko chcemy. To spowoduje, że kompre-
sor będzie reagował na jeden sygnał, a swoją reakcją wpły-
wał na całkiem inny. Funkcję tę nazywamy kluczowaniem  
(z angielska Side Chain właśnie) i można ją wykorzystać  
z najróżniejszy sposób. Najpierw zastosowanie praktyczne, 
które nieco nawiązuje do obwodu filtra omówionego przed 

chwilą i służy do okiełznania najniższego pasma w miksie. 
Jednym z największych wyzwań jest mianowicie pogodze-
nie basu ze stopą. Przez to, że oba te instrumenty operują 
w bardzo podobnym lub wręcz identycznym paśmie, mo-
że pojawić się ogromna trudność w uzyskaniu klarownego 
brzmienia. Kłania się tu zjawisko maskowania, które spra-
wia, że jeden z dźwięków będzie dominował. Który? Zależy 
to od głośności, czasu ataku i wybrzmiewania oraz struk-
tury harmonicznej. Zależy też oczywiście od aranżacji, więc 
warto czasem nad tym pomyśleć i „poprzesuwać” niektóre 
nuty. Teraz jednak rozmawiamy o kompresji, a poza tym 
czasem stopa po prostu musi grać razem z basem. Poklu-
czujmy więc. 

Na ścieżce basu umieszczamy kompresor, którego de-
tektor kierujemy na ścieżkę stopy. W efekcie kompresor 
będzie wyzwalany przy każdym uderzeniu stopy i spowo-
duje chwilowe obniżenie głośności basu, co pomoże „skle-
ić” te dwa instrumenty. Przy odpowiednim dobraniu Ratio,  
a przede wszystkim Attack i Release, słuchacz nawet się nie 
zorientuje, że coś kręcimy. Dla niego niski zakres będzie po 

Są miksy, gdzie stopa steruje kompresorem  
działającym na wszystkie pozostałe ścieżki, co daje efekt 
podobny do tremolo w takt bębna basowego.
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prostu lepiej kopał. Stopa zapewni ładny atak, a bas pod-
stawę tonalną. Dokładnie ten sam trik, ale doprowadzony 
do lekkiego absurdu w rozumieniu klasycznym, jest odpo-
wiedzialny za słynne pompujące brzmienie, które sprawdza 
się w niektórych gatunkach elektroniki, a jest wręcz niezbęd-
ne przy muzyce klubowej, gdzie jednoczesne zagranie basu  
i stopy powodowałoby natychmiastowe spalenie nagłośnie-
nia i utratę słuchu. Do tego oczywiście pozwala lepiej „bo-
unsować”. Są też miksy, gdzie stopa steruje kompresorem 
działającym na wszystkie pozostałe ścieżki, co daje efekt 
podobny do tremolo w takt bębna basowego. Taka mała 
dźwiękowa masakra. 

Mieć ciastko i zjeść ciastko,
czyli kompresja równoległa
Obróbka dynamiczna prawie zawsze wiąże się z pewnymi 
kompromisami, a jest to szczególnie trudne do zaakcepto-
wania w muzyce, której słuchamy współcześnie. Dążenie 
do jak najgłośniejszego miksu (słynna Loudness War), który 
wyróżni się w powodzi konkurencyjnych produkcji, kłóci się  
z zachowaniem dynamiki i powoduje, że słuchanie takich  
(u)tworów szybko doprowadza do zmęczenia i wrażenia bycia 
atakowanym przez dźwięk. Wynika to z tego, że aby coś było 
głośne, coś innego musi być ciche, ponieważ głośność odbie-
ramy głównie na zasadzie kontrastu. Aby coś nas „uderzyło”, 

musi nastąpić znienacka lub nagle się urwać. Inaczej nie od-
bierzemy tego jako czegoś wyjątkowego. Przy maksymalnie 
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więc na Release, a w następnym numerze zaczniemy przyglą-
dać się innym dynamicznym procesorom i efektom. 

Piotr Dygasiewicz

 Kompresor i jego parametry. Zwróćmy uwagę na sekcję Sidechain w prawym 
dolnym rogu. Może pracować niezależnie i korzystać z własnych filtrów (Lowcut/
Highcut), bądź wejść w tryb zewnętrzny (External Sidechain) i reagować  
na sygnał z innej ścieżki. W tym przypadku kanał Stopa steruje kanałem Bas  
przez wysyłkę Sidechain skierowaną do kompresora z włączoną opcją  
Kluczowanie. Bas ścisza się przy każdym uderzeniu stopy, a głębokość  
i inne parametry kompresji ustawiamy tradycyjnie. 

Kompresję równoległą można stosować na niemal 
każdym źródle. Najczęściej są to bębny i bas, ale 
może to być też wokal główny, chórki, gitary 
i syntezatory

 Kompresja równoległa. Sygnał ze ścieżki Bębny jest wysłany na kanał  
New York, a tam klasyczny do bólu 1176. Silna kompresja (wysoki Input),  
Ratio 20:1, Attack i Release na minimum. Domiksować do smaku.

>>

                   Ustawianie kompresji
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UUżytkowanie kontrolera FaderPort 8 nie jest jednak ograni-
czone do Studio One 3. Gdy uruchomimy tryb konfiguracji 
poprzez przytrzymanie przycisków Select dla pierwszych 
dwóch kanałów w trakcie włączania urządzenia, zobaczy-
my także wybór protokołu komunikacji z komputerem (1). 

Lekcja 10. Współpraca  
z kontrolerem FaderPort 8
PreSonus FaderPort 8 jest kontrolerem wyjątkowym. Został tak zaprojektowany, 
aby jak najlepiej integrować się ze środowiskiem Studio One 3.  
Dlatego urządzenie obsługuje funkcje charakterystyczne dla tego DAW-u

PreSonus Studio One 3

1. Konfiguracja protokołów komunikacji.

Poza dedykowanym trybem Studio One dostępne są rów-
nież standardowe tryby MCU (Mackie Control Universal) 
oraz HUI (Human User Interface). Pozwalają nam one uży-
wać tego kontrolera również z innymi DAW-ami zgodnymi 
z tymi standardami.

Jednakże to właśnie ze Studio One 3 integracja kontro-
lera jest pełna i pozwala na dostęp do największej liczby 
funkcji. FaderPort 8 wymaga do pracy zainstalowania ste-
rowników w postaci Universal Control, które pobieramy ze 
strony PreSonusa.

Oprogramowanie to pozwoli nam również skonfiguro-
wać oraz uaktualnić firmware urządzenia. Należy nadmie-
nić, że Universal Control jest wspólną aplikacją również dla 
innych urządzeń PreSonusa, na przykład mikserów Studio-
Live, pozwalając na ich integrację ze środowiskiem studyj-
nym.

Kontroler FaderPort 8 ma osiem zmotoryzowanych 
tłumików, co oznacza, że automatycznie ustawiają się one 
zgodnie z poziomami parametrów w programie sekwen-
cerowym. Podstawowym ich zastosowaniem jest kontrola 
poziomów ścieżek. Dzięki temu można miksować w spo-
sób znany z konsolet mikserskich, uwalniając użytkownika 
od ustawiania tłumików myszką oraz umożliwiając zmia-
nę ustawień dla kilku kanałów jednocześnie, co przy użyciu 
myszy byłoby niemożliwe. Jest to nieocenione szczególnie 
w czasie nagrywania automatyki. Zmotoryzowane tłumiki 
poruszają się oczywiście wraz ze zmianami zapisanej krzy-
wej automatyki, pozwalając na wprowadzanie chwilowych 
korekt jej przebiegu. Na prawo od tłumików znajdują się 
przyciski pozwalające na wybór typu kanałów aktywnych 
na kontrolerze (2). Dzięki nim możliwe jest wyświetlenie  2. Wybór wyświetlanych kanałów.

3. Tłumiki, wyświetlacze oraz 
przyciski panelu lewego.

na przykład samych kanałów instrumentów 
wirtualnych (VI), podgrup audio (Bus), po-
wrotów szyn efektowych (FX) czy grup VCA.

Dane odnośnie do każdego kanału 
są wyświetlanie na miniwyświetlaczach 
znajdujących się ponad tłumikami (3).  
W przypadku kontroli ścieżek aranżacji są 
to: nazwa kanału, wzmocnienie, poziom 
oraz ustawienie panoramy (to ostatnie jest 
kontrolowane za pomocą wspólnego po-
krętła Panorama dla aktualnie wybranego 
przyciskiem Select kanału). 

Dla każdego kanału dostępne są także 
przyciski Solo i Mute. Kontroler ma również 
funkcje Solo Clear oraz Mute Clear, któ-
re pozwalają nie tylko wyłączyć wszystkie 
wyciszenia czy solo, ale po ponownym na-
ciśnięciu przywołują je na powrót, co jest 
przydatne przy szybkim przełączaniu od-
słuchiwanego zestawu ścieżek. Uzbrojenie 
do nagrywania odbywa się za pomocą przy-
cisków Select przy włączonym trybie ARM. 
Zmieniają one wtedy kolor na czerwony, 
wskazując uzbrojone ścieżki. Istnieje rów-
nież możliwość uzbrojenia wszystkich ście-
żek, włączając wspomniany tryb z Shiftem. 
Dzięki temu modyfikatorowi wiele przyci-
sków kontrolera FaderPort 8 pełni podwójne 
funkcje, zwiększając jego możliwości, przy 
jednoczesnym ograniczeniu wizualnego 
przeładowania panelu kontrolera. W lewym 
panelu dostępna jest także funkcja Bypass, 
która pozwala wyłączać efekty insertowe 
obecne na danym torze.

W lewym panelu bocznym znajduje się 
również przycisk Macro. Odpowiada on za 
obsługę jednej z unikatowych funkcji Studio 
One 3, czyli panelu Channel Macro Control.  
Na początek wyjaśnię, czym jest panel  
Macro Control w PreSonus Studio One 3. 
Mianowicie każdy kanał w DAW-ie ma panel,  
w którym można zgrupować różne parametry 
zarówno obecnego na nim instrumentu wir-
tualnego, jak i wtyczek insertowych. Możliwe 
jest przyporządkowanie pokręteł, przycisków, 
jak również pól X-Y do różnych funkcji. >>
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Wybór powiązań wtyczek z panelem Macro Control od-
bywa się bardzo prosto. Wystarczy kliknąć dany parametr 
wtyczki prawym przyciskiem myszy i wybrać z listy ele-
ment sterujący Macro, który ma być z nim powiązany (4).

Po otwarciu panelu Macro Control pojawi się panel ze 
wszystkimi ustawionymi parametrami. Możemy to osią-
gnąć również z poziomu kontrolera FaderPort 8 przez  
Shift+Macro. Na ilustracji 5 widoczne są zgrupowane na 
panelu parametry syntezatora Mai Tai, kompresora oraz 
efektu Analog Delay. Tworząc dla każdego kanału oddzielny 
zestaw ustawień zgrupowanych w widoku Macro Control,  

>>

FaderPort 8

Kontroler do programów DAW wyposażony w 8 czułych na dotyk zmotoryzowanych 

suwaków 100 mm, 8 wysokiej rozdzielczości wyświetlaczy, 57 podświetlanych  

przycisków, 78 funkcji, rozbudowaną sekcję transportu i nawigacji, gniazdo  

do przełącznika nożnego, obsługę protokołów Native, Mackie Control oraz HUI, 

 USB 2.0; w zestawie Studio One 3 Artist, kompatybilny z Mac oraz PC.

4. Ustawienie przyporządkowania pokrętła instrumentu  
wirtualnego do pokrętła nr 1 panelu Macro Control.

5. Panel Macro Control z widocznym zgrupowaniem parametrów 
syntezatora Mai Tai i efektów.

możemy w szybki sposób kontrolować brzmienie danego to-
ru bez uciążliwego przełączania się między oknami wtyczek 
i instrumentów wirtualnych. W ten sposób mamy wszystkie 
potrzebne parametry pod ręką.

Tutaj dochodzimy do kontroli parametrów Macro z pozio-
mu kontrolera FaderPort 8. Po wciśnięciu przycisku Macro,  
znajdującego się w lewym panelu bocznym kontrolera,  
tłumiki oraz przyciski Select staną się pokrętłami oraz 
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przyciskami panelu Macro Control, pozwalając na mody-
fikację ustawień. Nazwa każdego przyporządkowania oraz 
aktualne wskazanie parametru zostaną wyświetlone na 
wyświetlaczach kontrolera FaderPort 8 (6). W ten sposób 
nie tylko zyskamy szybki dostęp do ustawień, ale także 

celem uwidocznienia pożądanych kanałów w banku tłu-
mików kontrolera (Channel i Bank), powiększania widoku 
okna aranżacji (Zoom), ustawiania głowicy odtwarzania 
(Scroll), przesuwania obiektów na ścieżkach (Section) 
oraz wstawiania markerów (Marker). Możliwa jest także 
kontrola poziomu sumy SO3 (Master) oraz uaktywnienie 
metronomu (Click).

Pod każdym przyciskiem znajdziemy alternatywną 
funkcję dostępną z użyciem przycisku Shift. Dostępne jest 
cofanie i powtarzanie akcji (Undo/Redo) oraz zapisywanie 
utworu (Save), jak również – z użyciem przycisków użyt-
kownika (User 1–3) i funkcyjnych (F1–F8) – włączanie wi-
doku różnych elementów okna Studio One 3, na przykład 
miksera, przeglądarki, inspektora, scratch pada, ścieżek 
tempa, markerów czy aranżacji. Jak wspomniałem wcze-
śniej, możliwe jest również zdefiniowanie własnych przy-
porządkowań z użyciem okna Control Link.

Kontroler FaderPort 8 daje nam dostęp do wszystkich 
funkcji, których moglibyśmy spodziewać się po tego typu 
urządzeniu przy pracy z każdym z popularnych DAW-ów, 
jednakże jego prawdziwa moc ujawnia się przy wykorzysta-
niu go z PreSonus Studio One 3 dzięki jego znakomitej inte-
gracji z tym środowiskiem. Urządzenie z pewnością spełni 
oczekiwania każdej osoby rozglądającej się za tego typu 
kontrolerem, zwłaszcza gdy kontrolowanym DAW-em ma 
być Studio One 3.

Adam Pietruszko, 

wykładowca Akademii Realizacji Dźwięku

6. Parametry Macro Control dla danego kanału widoczne na wyświetlaczach  
nad tłumikami.

otworzą się przed nami wspaniałe możli-
wości nagrywania automatyki instrumen-
tów i efektów (na myśl przychodzi od razu 
filtrowanie partii syntezatorowych czy za-
bawy delayem).

Innym sposobem kontroli parametrów 
wtyczek za pomocą tłumików kontro-
lera FaderPort 8 jest przełączenie trybu 
ich działania na Edit Plugins za pomocą 
jednego z przycisków znajdujących się po 
prawej stronie wyświetlaczy (7). W kolej-
nych okienkach wyświetlone zostaną na-
zwy wtyczek insertowych danego kanału, 
a po wybraniu danego efektu przyciskiem 
Select ukażą się parametry danej wtycz-
ki, którymi będziemy sterować za pomocą 
tłumików. Wybór wyświetlanych parame-
trów wtyczek jest możliwy za pomocą okna 
Control Link w SO3 (8). Panel jest dostępny  
w tym samym miejscu, co konfiguracja kon-
trolerów MIDI dla aktywnego kanału. Tryb 
ten pozwala także na przyporządkowanie 
trzech przycisków użytkownika User 1–3 
oraz klawiszy funkcyjnych znajdujących się  
w prawej części kontrolera. Poza wtyczka-
mi tłumiki mogą również kontrolować po-
ziom wysyłek wybranego kanału na szyny 
FX (tryb Sends), a nawet panoramę (Pan). 
Powrót do widoku ścieżek odbywa się przez 
wciśnięcie przycisku Tracks.

7. Tryby działania tłumików.

8. Panel Control Link z wyborem wyświetlanych parametrów wtyczek  
oraz przyciskami funkcyjnymi.

W prawej części kontrolera (9) znajdu-
je się panel zawierający przyciski obsłu-
gujące standardowe funkcje DAW znane  
z innych tego typu urządzeń. Znajdziemy 
tu wybór trybów działania automatyki, 
kontrolę transportu jak również pokrętło 
ze strzałkami, których tryb działania jest 
wybierany za pomocą znajdujących się pod 
nimi przycisków. Otrzymujemy możliwość 
poruszania się na boki po mikserze DAW 

9. Prawy panel boczny.
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aktualne wskazanie parametru zostaną wyświetlone na 
wyświetlaczach kontrolera FaderPort 8 (6). W ten sposób 
nie tylko zyskamy szybki dostęp do ustawień, ale także 

celem uwidocznienia pożądanych kanałów w banku tłu-
mików kontrolera (Channel i Bank), powiększania widoku 
okna aranżacji (Zoom), ustawiania głowicy odtwarzania 
(Scroll), przesuwania obiektów na ścieżkach (Section) 
oraz wstawiania markerów (Marker). Możliwa jest także 
kontrola poziomu sumy SO3 (Master) oraz uaktywnienie 
metronomu (Click).

Pod każdym przyciskiem znajdziemy alternatywną 
funkcję dostępną z użyciem przycisku Shift. Dostępne jest 
cofanie i powtarzanie akcji (Undo/Redo) oraz zapisywanie 
utworu (Save), jak również – z użyciem przycisków użyt-
kownika (User 1–3) i funkcyjnych (F1–F8) – włączanie wi-
doku różnych elementów okna Studio One 3, na przykład 
miksera, przeglądarki, inspektora, scratch pada, ścieżek 
tempa, markerów czy aranżacji. Jak wspomniałem wcze-
śniej, możliwe jest również zdefiniowanie własnych przy-
porządkowań z użyciem okna Control Link.

Kontroler FaderPort 8 daje nam dostęp do wszystkich 
funkcji, których moglibyśmy spodziewać się po tego typu 
urządzeniu przy pracy z każdym z popularnych DAW-ów, 
jednakże jego prawdziwa moc ujawnia się przy wykorzysta-
niu go z PreSonus Studio One 3 dzięki jego znakomitej inte-
gracji z tym środowiskiem. Urządzenie z pewnością spełni 
oczekiwania każdej osoby rozglądającej się za tego typu 
kontrolerem, zwłaszcza gdy kontrolowanym DAW-em ma 
być Studio One 3.

Adam Pietruszko, 

wykładowca Akademii Realizacji Dźwięku

6. Parametry Macro Control dla danego kanału widoczne na wyświetlaczach  
nad tłumikami.

otworzą się przed nami wspaniałe możli-
wości nagrywania automatyki instrumen-
tów i efektów (na myśl przychodzi od razu 
filtrowanie partii syntezatorowych czy za-
bawy delayem).

Innym sposobem kontroli parametrów 
wtyczek za pomocą tłumików kontro-
lera FaderPort 8 jest przełączenie trybu 
ich działania na Edit Plugins za pomocą 
jednego z przycisków znajdujących się po 
prawej stronie wyświetlaczy (7). W kolej-
nych okienkach wyświetlone zostaną na-
zwy wtyczek insertowych danego kanału, 
a po wybraniu danego efektu przyciskiem 
Select ukażą się parametry danej wtycz-
ki, którymi będziemy sterować za pomocą 
tłumików. Wybór wyświetlanych parame-
trów wtyczek jest możliwy za pomocą okna 
Control Link w SO3 (8). Panel jest dostępny  
w tym samym miejscu, co konfiguracja kon-
trolerów MIDI dla aktywnego kanału. Tryb 
ten pozwala także na przyporządkowanie 
trzech przycisków użytkownika User 1–3 
oraz klawiszy funkcyjnych znajdujących się  
w prawej części kontrolera. Poza wtyczka-
mi tłumiki mogą również kontrolować po-
ziom wysyłek wybranego kanału na szyny 
FX (tryb Sends), a nawet panoramę (Pan). 
Powrót do widoku ścieżek odbywa się przez 
wciśnięcie przycisku Tracks.

7. Tryby działania tłumików.

8. Panel Control Link z wyborem wyświetlanych parametrów wtyczek  
oraz przyciskami funkcyjnymi.

W prawej części kontrolera (9) znajdu-
je się panel zawierający przyciski obsłu-
gujące standardowe funkcje DAW znane  
z innych tego typu urządzeń. Znajdziemy 
tu wybór trybów działania automatyki, 
kontrolę transportu jak również pokrętło 
ze strzałkami, których tryb działania jest 
wybierany za pomocą znajdujących się pod 
nimi przycisków. Otrzymujemy możliwość 
poruszania się na boki po mikserze DAW 

9. Prawy panel boczny.
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MMikrofon składa się z trwałej metalowej 
obudowy, w której centralnym miejscu 
znajdują się dwie kapsuły pojemnościowe  
w układzie XY zapewniające wysoce im-
mersyjny pejzaż dźwiękowy. Każda z kap-
suł jest wspierana przez antywstrząsowy 
system montażu Rycote Lyre, który tłumi 
wszelkiego rodzaju wibracje, puknięcia oraz 
uderzenia. Z tyłu mikrofonu na panelu 
znajduje się wyłącznik zasilania oraz regu-
lacja poziomu filtra górnoprzepustowego 
(0/75/150 Hz) oraz innowacyjnego podbicia 
wysokich częstotliwości (+6 dB). Poniżej 
umiejscowiony jest zaczep mocujący mi-
krofon do lustrzanki z zabezpieczającym 
pierścieniem. Obok znajduje się kabelek 
SC2 TRS/TRS do podłączenia mikrofonu  

Ostry jak obraz
Choć branża foto i wideo od lat jest ustabilizowana, rejestracja dźwięku cały czas  
się rozwija. Specjaliści oraz amatorzy nagrywający filmy coraz większą wagę  
przywiązują do audio, poszukując lepszej jakości, która nadaje całości coraz  
ciekawszy charakter. Dlatego tym razem przedstawiam prawdziwego prymusa  
wśród mikrofonów RØDE

RØDE Stereo VideoMic X

z kamerą. Uzupełnieniem zestawu jest 
osłona piankowa oraz futrzak. Wszytko to 
zyskuje 10-letnią gwarancję po zarejestro-
waniu produktu na stronie RØDE.

Mając tak wyjątkowy mikrofon, grze-
chem byłoby nie zrobić testu. Ponieważ wio-
sna przypominała przedwiośnie i aura raczej 
zniechęcała do pójścia w plener, postanowi-
łem podjąć się nagrania dobrej jakości sprzę-
tu hi-fi. Do tego doświadczenia poza Stereo 
VideoMic X użyłem mikrofonu wewnętrzne-
go zamontowanego w aparacie Nikon D7000.

Aby podkreślić dobrą jakość nagrywa-
nego materiału, postanowiłem skorzystać 
z utworu muzycznego, który łączy muzykę 
elektroniczną z nowoczesnym brzmie-
niem. O ile mikrofon wewnętrzny Ni-
kona 7000 zrobił swoje, o tyle Stereo 
VideoMic X nadał brzmieniu zaska-
kująco szczegółowy wymiar stereo, 
skupiając się przede wszystkim na zbie-
raniu wszystkich możliwych doznań wy-
nikających z prezentowanego utworu (dół, 
wyższy środek, góra). Dodatkowo redukował 
najniższe częstotliwości oraz szumy własne 

urządzenia, co w przypadku profesjonalnego 
nagrywania dźwięku jest nieodzowne. 

Można by zadać pytanie, do jakich even-
tów nadaje się Stereo VideoMic X. Na pewno 
do rejestracji wszelkich koncertów, aby ze-
brać najlepsze brzmienie wydobywające się 
z profesjonalnego nagłośnienia. Mikrofon 
wykazuje dużą odporność na wysokie ciśnie-
nie akustyczne. Innym zastosowaniem tego 
mikrofonu są wszelkie imprezy, a zwłaszcza 
wesela, gdzie można zebrać szczegółowo 
wszystkie dźwięki przy zachowaniu odpo-
wiednich proporcji, korzystając z odpowied-
nich filtrów. Stereo VideoMic X powinien 
świetnie się sprawdzić w pracy z przyrodą, co 
niechybnie bym przetestował, gdyby nie było 
tak zimno, że zastygały fale dźwiękowe. Przy 
szczegółowości dźwięku zebranego z nagra-
nia hi-fi bez trudu wyobrażam sobie las, gdzie 
rejestrowane są wszelkie odgłosy ptaków, 
szum liści… jednym słowem ukazuje się nam 
wspaniały, trójwymiarowy pejzaż dźwiękowy 
tętniącego życia. 

Trzeba przyznać, że Stereo VideoMic X 
nie należy do tanich rozwiązań, ale to praw-
dziwy klejnot w ofercie RØDE. Na pewno jest 
to mikrofon przeznaczony dla osób, które 
cenią sobie jakość nakręconego materiału  
i wymagają, by dźwięk był przynajmniej ta-
kiej jakości, jak obraz.

Jakub Jeziurski

Rodzaj 

Pojemnościowy

Kapsuła

0,5”

Charakterystyka

kardioidalna

Zakres częstotliwości

40 Hz–20 kHz

Impedancja wyjściowa

200 Ω

Maksymalne SPL

143 dB SPL (przy 1kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 kΩ)

Czułość

-32 dB re 1 V/Pa (25 mV @ 94 dB SPL) ±2 dB przy 1 kHz

Poziom szumów (A-ważone)

12 dB-A

Zasilanie

bateria 9 V, Phantom +48

Wyjścia

mini-jack 3,5 mm, mini-XLR

Gwarancja

1 rok; po zarejestrowaniu na stronie producenta do 10 lat

Waga (g)

300

Wymiary (mm)

102x118x100

Cena

2750 zł

Specyfikacja techniczna
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MMikrofony dynamiczne mają kilka przewag 
nad pojemnościowymi. Pierwsza jest ba-
nalna – niższa cena. Jednak nawet jeśli nie 
zwracamy uwagi na cenę, dynamiki ma-
ją inne zalety. Choćby wytrzymałość. Ze 
względu na znacznie prostszą budowę od 
mikrofonów pojemnościowych lepiej znoszą 
zmianę warunków atmosferycznych, wilgoć, 
pot, ślinę oraz upadki. Nie bez powodu zy-
skały miano tłuczków. Jeśli i ten argument 
jeszcze nie przemawia, zapewniają… lepsze 
brzmienie. Bez wątpienia mają mniejsze 
pasmo przenoszenia i są mniej czułe, a za-
tem gorzej przenoszą detale. Jednak te wady 

że kilka parametrów, na które warto zwrócić 
uwagę. Pierwszym jest z pewnością charak-
terystyka kierunkowa. Szukamy mikrofonów 
kardioidalnych (nerkowych) i superkardio-
idalnych. Mikrofony o takiej charakterystyce 
zbierają dźwięk tylko z jednej strony, dzięki 
czemu separują wokal od reszty dźwięków 
dobiegających ze sceny, czyli na przykład od 
gitar czy bębnów. Dźwięki instrumentów po-
winny wtedy dochodzić mocno wytłumione, 
ale bez zniekształceń. Niestety, w tańszych 
modelach zazwyczaj są zniekształcone. Dzię-
ki charakterystyce kardioidalnej zwiększa się 
szczegółowość głównego źródła oraz maleje 

Tłuczek czy pojemnik:  
Na co oddać głos? 

 Na scenie najczęściej spotykamy dwa rodzaje mikrofonów: dynamiczne  
i pojemnościowe. Każda z opcji ma wady i zalety, ale duży wpływ na ostateczną  

decyzję ma miejsce, gdzie koncertujemy

Mikrofony

wraz ich odpornością na wysokie ciśnienie 
akustyczne stają się zaletą, gdy przychodzi 
pracować w złych warunkach akustycznych. 
Wtedy na przykład nie zbierają tak dokład-
nie długiego pogłosu zwielokrotnionego 
przez odbicia od ścian sali i dają sobie ra-
dę z silnymi podmuchami wiatru. Dlatego  
w uproszczeniu możemy przyjąć, że w miej-
scach o złych warunkach akustycznych wy-
bieramy mikrofon dynamiczny, w miejscach 
o dobrych – pojemnościowy. 

Jednak wybór rodzaju mikrofonu stanowi 
dopiero początek drogi do wskazania kon-
kretnego modelu. O brzmieniu decyduje tak- >>
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 MXL LSM-5GR
Mikrofon dynamiczny  

o charakterystyce kardioidalnej  

i jasnym brzmieniu wyrównanym 

do śpiewania na żywo. Ma tak 

dobraną charakterystykę, by 

wokal przebijał się w miksie.  

Jest odporny na zakłócenia 

mechaniczne i sprzężenia. 

Ma wygodny przełącznik on/off, 

dzięki czemu można go zostawić 

na scenie podczas trwającego 

występu.

Cena: 245 zł

 sE V3 
Mikrofon dynamiczny  

o charakterystyce kardioidalnej  

z wytrzymałą konstrukcją,  

przeznaczoną do wzmocnienia 

niemal każdego wokalu.  

Metalowa obudowa, sprężynowy 

grill ze stali nierdzewnej  

i niestandardowa amortyzacja 

kapsuły sprawiają, że każdy 

dźwięk jest świetny.

Cena: 319 zł

   Kilka podpowiedzi

Poniżej prezentujemy kilka podpowiedzi, co wybrać. Nie należy ich traktować jako dyrektywę do bezrefleksyjnego kupienia na podstawie załączonego  

opisu. Raczej jako punkt wyjścia do poszukiwań własnego brzmienia. By przyjąć jakiś porządek, prezentujemy urządzenia od najtańszego do najdroższego.

 RØDE M1
Mikrofon dynamiczny z solidną,  

odlewaną i specjalnie  

skonstruowaną obudową jest 

niemal niezniszczalny. O jego 

trwałości świadczy choćby  

dożywotnia gwarancja. Ma 

wbudowany pop filtr redukujący 

zgłoski wybuchowe, niskie  

szumy własne oraz jest odporny 

na sprzężenia zwrotne.

Cena: 399 zł

 sE V7 
Mikrofon dynamiczny  

o charakterystyce  

superkardioidalnej. Wyjątkowo 

niski poziom szumu, autorski 

sposób zawieszenia kapsuł,  

wbudowana osłona  

przeciwwietrzna i zabezpieczenie 

przed sprzężeniem zwrotnym 

zapewniają krystalicznie czyste 

brzmienie. Solidna metalowa 

konstrukcja zamknięta jest  

w odpornej aluminiowej  

obudowie, która zapewnia  

trwałość.

Cena: 455 zł

 MXL CR77 
Sceniczny mikrofon  

dynamiczny o charakterystyce  

superkardioidalnej. Ukryta za grillem piankowa  

osłona przeciwwietrzna filtruje głoski wybuchowe  

i szumy. CR77 ma zintegrowany uchwyt  

przeciwwstrząsowy redukujący wibracje z podłoża, 

więc wokalista w trakcie śpiewania może znajdować 

się blisko mikrofonu. Dzięki trwałej i wytrzymałej 

konstrukcji CR77 przetrwa wszystkie trudy trasy kon-

certowej. Czarno-chromowana obudowa 

znakomicie prezentuje się na scenie.

Cena: 940 zł

 RØDE S1
Mikrofon pojemnościowy o charakterystyce  

superkardioidalnej. Wyposażono go w prawdziwy 

przetwornik pojemnościowy zapewniający studyjną 

jakość dźwięku, filtr górnoprzepustowy wydatnie  

redukujący zakłócenia i szumy pojawiające się  

w paśmie niskich częstotliwości. Kapsuła mikrofonu  

jest chroniona specjalną siateczką, która filtruje szumy 

związane z oddechem, wiatrem oraz głoskami  

wybuchowymi, a zarazem nie wpływa na czułość  

mikrofonu i pasmo przenoszenia. Ponadto chroni ona  

zamontowany we wnętrzu mikrofonu przetwornik 

przed uderzeniami i innymi nieprzewidywalnymi  

zdarzeniami, towarzyszącymi pracy na scenie. Dzięki 

wytrzymałej i ergonomicznej obudowie mikrofon  

dobrze leży w ręce. Wymaga standardowego 

zasilania Phantom +48 V. 

Cena: 1370 zł

 DPA d:facto II
Mikrofon pojemnościowy 

o charakterystyce superkardioidalnej, choć 

z tyłu zbiera jak kardioidalny. Brzmi per-

fekcyjnie liniowo, ale nie jest w zasadzie 

przeznaczony dla osób początkujących. 

Ma jednak dla nich zasadniczą zaletę: 

znakomicie pokazuje najdrobniejsze 

błędy. Na początek jest za drogi, ale po 

osiągnięciu pewnego poziomu pomaga 

doskonalić warsztat. To raczej propozycja 

dla dojrzałych wokalistów, którzy chcą 

idealnie oddać barwę swojego głosu.  

W odróżnieniu od innych konstrukcji  

pojemnościowych jest odporny na  

wysokie ciśnienie akustyczne (160 dB),  

a jeśli się je przekroczy, w ładny sposób  

się przesterowuje. Świetnie przenosi  

częstotliwości odpowiedzialne za  

prezencję, ma trzystopniowy system  

zabezpieczenia przed głoskami  

wybuchowymi i wiatrem oraz jest bardzo 

odporny na sprzężenia. Wymaga  

standardowego zasilania Phantom +48 V.

Cena: 4350 zł
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   Kilka podpowiedzi
ryzyko sprzężeń, choćby od monitorów od-
słuchowych umieszczonych na scenie. Jesz-
cze wyraźniej daje to o sobie znać w mikro-
fonach superkardioidalnych, które są jeszcze 
czulsze z przodu, choć w węższym zakresie, 
za to zbierają dźwięk za mikrofonem bardziej 
od kardioidalnych.

Z kierunkowością mikrofonu wiąże się 
zjawisko efektu zbliżeniowego. Przy zbliżaniu 
mikrofonu do źródła dźwięku eksponowane 
są częstotliwości z przedziału 50–300 Hz. Nie-
kiedy stanowi to zaletę, na przykład przy omi-
krofonowaniu stopy perkusji. Jednak znacznie 
częściej jest to wada. Oprócz zmniejszonej dy-
namiki i zwiększonego ryzyka przesterowania 
u wokalisty powoduje przebasowanie głosu  
i eksponowanie głosek wybuchowych. Z kolei 
zbytnie oddalenie mikrofonu powoduje zanik 
dołu, przez co głos staje się nienaturalnie cien-
ki. Dlatego warto zwrócić uwagę na informację 
podawaną przez producenta mikrofonu, w ja-
kim zakresie odległości brzmi on liniowo, czyli 
naturalnie. 

Kolejnym parametrem wartym uwagi 
jest prezencja. Tak są nazywane częstotli-
wości z zakresu 4–10 kHz odpowiadające 
za czytelność mowy. W przypadku języka 
polskiego, bardzo szeleszczącego, to szcze-
gólnie ważne, bo właśnie w tym zakresie 
wybrzmiewają głoski s, sz i cz. Warto zwró-
cić uwagę, czy ten zakres nie jest zbyt wyśru-
bowany, przez co wokal brzmi bardzo ostro, 
za jasno, nienaturalnie. Często zdarza się to 
w przypadku najtańszych modeli, a niekiedy 
także w mikrofonach ze średniej półki.

Świadomy wybór mikrofonu wymaga 
nie tylko dobrania brzmienia, które jest nie-
zwykle ważne, ale także – wydawałoby się 
drugorzędnego parametru – jakim jest uło-
żenie w dłoni. Mikrofon ma być wygodny, nie 
za lekki ani za ciężki. Wokalista ma z przy-
jemnością po niego sięgać.

Jeśli jest to pierwszy mikrofon, nie po-
winien być zbyt drogi. Wtedy zazwyczaj 
wokalista nie ma jeszcze sprecyzowanych 
oczekiwań, a płacenie kilku tysięcy za coś, 
co potem może nie pasować, nie ma wiel-
kiego sensu. Warto zatem przejść się do 
sklepu, zaśpiewać do kilku mikrofonów 
pojemnościowych i dynamicznych zależnie 
od tego, co się zamierza śpiewać, gdzie i jaki 
mamy budżet. Wszystkie próby trzeba za-
rejestrować, potem w domu spokojnie od-
słuchać i podjąć dojrzałą decyzję. Może się 
okazać, że za kilkaset złotych dobierzemy 
dla siebie znakomity mikrofon, który pomoże  
w wejściu na wyższy poziom i zdefiniowaniu 
swojego brzmienia nie tylko na podstawie 
pierwszego wrażenia, ale także zebranego 
doświadczenia.

Konrad Majchrowski

>>
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Z wielkomembranowym mikrofonem 
pojemnościowym WA-87 Twoje nagrania zyskają 
pożądane klasyczne ciepło i łagodność, jakie 
słyszysz w najlepszej muzyce popularnej z całego 
świata. 

·         Wysokiej jakości dyskretne podzespoły, w tym: 
          Fairchild FET, kondensatory tantalowe, polistyrenowe 
          i  foliowe WIMA, amerykański transformator wyjściowy  
          Cinemag

·         Specjalna reprodukcja klasycznej kapsuły  
          wielkomembranowej – Lens Kondensator

·         Atrakcyjna cena

www.facebook.com/WarmAudioPolska
www.warmaudio.com   

Klimat ciepłych 
brzmień z WA-87
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nadaj ton

   Kilka podpowiedzi
ryzyko sprzężeń, choćby od monitorów od-
słuchowych umieszczonych na scenie. Jesz-
cze wyraźniej daje to o sobie znać w mikro-
fonach superkardioidalnych, które są jeszcze 
czulsze z przodu, choć w węższym zakresie, 
za to zbierają dźwięk za mikrofonem bardziej 
od kardioidalnych.

Z kierunkowością mikrofonu wiąże się 
zjawisko efektu zbliżeniowego. Przy zbliżaniu 
mikrofonu do źródła dźwięku eksponowane 
są częstotliwości z przedziału 50–300 Hz. Nie-
kiedy stanowi to zaletę, na przykład przy omi-
krofonowaniu stopy perkusji. Jednak znacznie 
częściej jest to wada. Oprócz zmniejszonej dy-
namiki i zwiększonego ryzyka przesterowania 
u wokalisty powoduje przebasowanie głosu  
i eksponowanie głosek wybuchowych. Z kolei 
zbytnie oddalenie mikrofonu powoduje zanik 
dołu, przez co głos staje się nienaturalnie cien-
ki. Dlatego warto zwrócić uwagę na informację 
podawaną przez producenta mikrofonu, w ja-
kim zakresie odległości brzmi on liniowo, czyli 
naturalnie. 

Kolejnym parametrem wartym uwagi 
jest prezencja. Tak są nazywane częstotli-
wości z zakresu 4–10 kHz odpowiadające 
za czytelność mowy. W przypadku języka 
polskiego, bardzo szeleszczącego, to szcze-
gólnie ważne, bo właśnie w tym zakresie 
wybrzmiewają głoski s, sz i cz. Warto zwró-
cić uwagę, czy ten zakres nie jest zbyt wyśru-
bowany, przez co wokal brzmi bardzo ostro, 
za jasno, nienaturalnie. Często zdarza się to 
w przypadku najtańszych modeli, a niekiedy 
także w mikrofonach ze średniej półki.

Świadomy wybór mikrofonu wymaga 
nie tylko dobrania brzmienia, które jest nie-
zwykle ważne, ale także – wydawałoby się 
drugorzędnego parametru – jakim jest uło-
żenie w dłoni. Mikrofon ma być wygodny, nie 
za lekki ani za ciężki. Wokalista ma z przy-
jemnością po niego sięgać.

Jeśli jest to pierwszy mikrofon, nie po-
winien być zbyt drogi. Wtedy zazwyczaj 
wokalista nie ma jeszcze sprecyzowanych 
oczekiwań, a płacenie kilku tysięcy za coś, 
co potem może nie pasować, nie ma wiel-
kiego sensu. Warto zatem przejść się do 
sklepu, zaśpiewać do kilku mikrofonów 
pojemnościowych i dynamicznych zależnie 
od tego, co się zamierza śpiewać, gdzie i jaki 
mamy budżet. Wszystkie próby trzeba za-
rejestrować, potem w domu spokojnie od-
słuchać i podjąć dojrzałą decyzję. Może się 
okazać, że za kilkaset złotych dobierzemy 
dla siebie znakomity mikrofon, który pomoże  
w wejściu na wyższy poziom i zdefiniowaniu 
swojego brzmienia nie tylko na podstawie 
pierwszego wrażenia, ale także zebranego 
doświadczenia.

Konrad Majchrowski

>>
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Więcej 
o doborze 
sprzętu dla 
wokalisty 
w wywiadzie 
z Karo Glazer  
na str. 10źr
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Z wielkomembranowym mikrofonem 
pojemnościowym WA-87 Twoje nagrania zyskają 
pożądane klasyczne ciepło i łagodność, jakie 
słyszysz w najlepszej muzyce popularnej z całego 
świata. 

·         Wysokiej jakości dyskretne podzespoły, w tym: 
          Fairchild FET, kondensatory tantalowe, polistyrenowe 
          i  foliowe WIMA, amerykański transformator wyjściowy  
          Cinemag

·         Specjalna reprodukcja klasycznej kapsuły  
          wielkomembranowej – Lens Kondensator

·         Atrakcyjna cena

www.facebook.com/WarmAudioPolska
www.warmaudio.com   

Klimat ciepłych 
brzmień z WA-87
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GGdyby przyjrzeć się aktywnym kolumnom PreSonusa prze-
znaczonym na estradę, każda z nich kryje unikatowe funkcje 
niedostępne u konkurencji. Co ważne, nowatorstwo i zaawan-
sowanie techniczne udaje się pogodzić z łatwością obsługi.

Studio na scenie
Chronologicznie jako pierwsze z tej grupy pojawiły się 
trzy kolumny pełnopasmowe i subwoofer sygnowane na-
zwą StudioLive Active Integration, odpowiednio SL 312AI,  
SL 315AI, SL 328AI oraz SL 18sAI. Nadrzędnym celem, jaki 
przyświecał inżynierom podczas prac, było przeniesienie pre-
cyzyjnego brzmienia monitorów studyjnych… na scenę! Kar-
kołomnym przedsięwzięciem kierował sam David Gunness, 
ceniony inżynier znany z pracy dla Electro Voice czy EAW,  
a obecnie sternik Fulcrum Acoustic. Na etapie projektowa-
nia zrezygnowano z typowej konstrukcji wielodrożnej na 

Pełne brzmienie z desek
Kolumny głośnikowe zwykło określać się 

najsłabszym ogniwem w całym torze  
fonicznym. Mogą stanowić źródło  

poważnych deformacji barwy dźwięku  
oraz wszelkiego typu zniekształceń,  

poczynając od nieliniowych, a skończywszy 
na intermodulacyjnych. PreSonus  
przez linie scenicznych produktów  
nagłośnieniowych zadaje kłam tej  

obiegowej opinii

PreSonus StudioLive PA
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rzecz koncentrycznej budowy w układzie współosiowym. 
Do zalet tego typu konstrukcji zaliczamy spójne centrum 
akustyczne oraz symetryczną charakterystykę rozpraszania  
w poziomie, w pionie i pod każdym kątem. 

Z taką konstrukcją kolumn wiążą się również problemy. 
Sposobem na zrównoważenie czasowe pracy głośników, dy-
frakcję, niekorzystny rezonans wynikający z bezpośredniego 
wpływu pracy jednego przetwornika na drugi czy wreszcie wy-
sokie ciśnienie dźwięku okazał się aktywny układ DSP wyko-
rzystujący technologię TQ (Temporal Equalization). Zarówno 
sprzęt, jak i algorytmy zaprojektowano tak, aby od początku 
głośniki działały jako całość i się uzupełniały. W specjalnym 
przetworniku CoActual magnesy umieszczono bardzo bli-
sko siebie, co zagwarantowało wyrównaną charakterystykę  
w odniesieniu do osi. Architektura stożkowego przetwornika 
wysokich tonów pomaga utrzymać energię wysokiego pasma 
z dala od membrany woofera. Z kolei woofer o większej po-
wierzchni zaprojektowano tak, aby poprawić kierunkowość 
przetwarzania w dolnym zakresie pasma. Pora na algoryt-
my DSP Fulcrum Temporal EQ (TQ). W pierwszej kolejności  
są to klasyczne filtry Infinite Impulse Response (IIR), gór-
no- i dolnoprzepustowy, filtry parametryczne plus delay. 

Następnie bogaty zestaw filtrów Finite Impulse Response 
(FIR; filtr skończonej odpowiedzi impulsowej) pozwalający na 
dokładne strojenie do wybranych częstotliwości i precyzyjne 
filtry czasowe, które – w bardzo dużym uproszczeniu – eli-
minują fizyczne odbicia z przetwornika, a także wszelkiego  
rodzaju nieprawidłowości czasowe i amplitudowe. Jeśli wiado-
mo, w jaki sposób głośnik reaguje na konkretny sygnał, moż-
na – w oparciu o odpowiedź głośnika na impulsy wejściowe 
– obliczyć parametry nowego sygnału, który nie będzie wzbu-
dzał naturalnych rezonansów. Co więcej, zniweluje je, zanim 
zaczną być słyszalne. Ambitny projekt wymagał nieszablono-
wych działań, ale efekt przeszedł najśmielsze wyobrażenia. 
Czysty, spójny i niezwykle detaliczny dźwięk emitowany ze 
sceny przez rodzinę kolumn AI stał się faktem. 

Pełna kontrola
Jakby tego było mało, wszystkie kolumny serii SL AI komu-
nikują się tak bezprzewodowo, jak i przewodowo. Sercem 
systemu jest StudioLive Room Control, łatwa w obsłudze 
aplikacja do konfiguracji przeznaczona do komputerów Mac, 
PC oraz iPada. Dzięki bezpłatnemu programowi zyskujemy 
dostęp do najważniejszych parametrów systemu. Mamy 
również podgląd wskaźników wydajności, w tym tempera-
tury wzmacniacza i przesterowania sygnałów na wejściach. 
Funkcja Network Setup Wizard automatycznie wykrywa 
każdą kolumnę i szybko podłącza do sieci. Po podłączeniu 
głośnika parametry można edytować, zapisywać, przywołać 
lub przesyłać. Regulacja obejmuje poziom wyjściowy, usta-
wienia przestrajanego filtra, funkcję wyciszenia, opóźnienie 
dla głośnika i polaryzację sygnału. 

Filozofia aktywnej integracji to nie tylko ściśle zintegro-
wany (eko)system sprzętowo-programowy z pełną komu-
nikacją pomiędzy wszystkimi jego elementami. To również 
szeroko otwarta furtka do współpracy z produktami innych 
marek. Dostępna opcjonalnie karta DANTE w kolumnach 
serii AI umożliwia wielokanałową transmisję nieskompreso-
wanych sygnałów audio z niską latencją na duże odległości  
i do wielu punktów, a wszystko z wykorzystaniem... standar-
dowej sieci Ethernet. 

Kolumny dalekiego zasięgu
Głośniki ULT rzucają wyzwanie głośnikowej tradycji, stano-
wiąc idealne rozwiązanie dla osób poszukujących mobilnego, 
niezawodnego i prostego w obsłudze systemu nagłośnie-
niowego. Rodzina kolumn składa się z trzech dwudrożnych 
aktywnych kolumn szerokopasmowych oraz aktywnego 
subwoofera (ULT10/12/15 oraz ULT18s). Tutaj nad projektem 
czuwał specjalny oddział PreSonusa – WorxAudio. Znajdu-
jące się w ofercie tej marki zestawy typu line array i point 
source, jak również monitory sceniczne, zestawy dwudrożne 
i głośniki sufitowe spotkamy w prestiżowych obiektach na 
całym świecie.
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W kolumnach linii StudioLive zrezygnowano z typowej 
konstrukcji wielodrożnej na rzecz koncentrycznej budowy 
w układzie współosiowym. Do zalet tego typu konstrukcji 
zaliczamy spójne centrum akustyczne oraz symetryczną 
charakterystykę rozpraszania w poziomie, w pionie  
i pod każdym kątem
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Wykorzystanie know-how WorxAudio zaowocowało 
stworzeniem nietypowego, bo ruchomego (!!!) przetwornika 
tubowego Pivot X110. Odznacza się bardzo szerokim pokry-
ciem w poziomie (110°) oraz skupionym, decydującym o da-
lekim zasięgu przekazem pionowym (50°). W efekcie otrzy-
mano kolumny, które wypełniają pomieszczenie dźwiękiem 
bez zakłócających odsłuch wczesnych odbić. Dodatkowo,  
w odróżnieniu od konwencjonalnych tub, duże rozmiary Pi-
vot X110 pozwoliły zapanować nad dyspersją częstotliwości  
w niższym przedziale pasma. Skutek? Zestaw brzmi spójnie za-
równo w osi, jak i poza nią. Dzięki temu publiczność po bokach 
może cieszyć się tak samo dobrym dźwiękiem, jak słuchacze 
w środku. Z taką reprodukcją dźwięku monitory równomiernie 
wypełniają całe pomieszczenie optymalnym dźwiękiem. 

Pionowo, a może poziomo?
Głośnik Pivot X110 można obrócić o 90°, co umożliwia mon-
taż ULT10/12/15 w poziomie z zachowaniem rozproszenia 
110°x50°. Wystarczy odkręcić osiem śrub, obrócić tubę, za-
montować śruby ponownie i voilà! Kompaktowe wymiary  

sprawiają, że kolumny można stosować w roli głośnika 
centralnego w systemie LCR (lewy-centralny-prawy), jak 
również podwieszonych monitorów fill. Obracany głośnik to 
również znakomite rozwiązanie przy nagłaśnianiu wąskich  
i wysokich sal. Minimalizuje wczesne odbicia i zapewnia bar-
dziej kierunkowe pokrycie. Jeśli dodamy do tego wielokątną, 
drewnianą obudowę kolumn, presety do występów na żywo 
oraz możliwość ustawienia na podłodze, wyłoni się obraz 
niesamowicie wszechstronnych monitorów głośnikowych, 
które doskonale sprawdzą się jako podstawowe odsłuchy 
FOH, ale również typowe monitory sceniczne.

Przejrzystość powietrza
Najnowsze dzieło PreSonusa obejmuje trzy aktywne ko-
lumny szerokopasmowe AIR10, AIR12 i AIR15 oraz dwa ak-
tywne subwoofery z otworem AIR15s i AIR18s. Wszystkie 
dwudrożne modele zamknięto w skrzyniach z tworzywa 
sztucznego, a głośniki chroni wysokiej trwałości stalowa 
maskownica. Dysponują również tą samą mocą (moc dy-
namiczna 1200 W!). W serii AIR wykorzystano silne strony 
wzmacniaczy w klasie D i klasie A/B, uzyskując optymalną 
wydajność w całym paśmie przetwarzania obu przetwor-
ników. Wzmacniacz o mocy 500 W (moc ciągła) w klasie 
D zastosowany dla 10-, 12- i 15-calowego (odpowiednio ko-
lumny AIR10/12/15) przetwornika niskotonowego umożli-
wia wydajny i czytelny przekaz w paśmie dolnym. Z kolei  

Wykorzystanie know-how WorxAudio zaowocowało 
stworzeniem w kolumnach ULT nietypowego,  
bo ruchomego przetwornika tubowego Pivot X110
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Zastosowanie

Rodzaj kolumny
Całkowita moc wyjściowa

Moc dla pasma basowego LF
Moc dla zakresu średniego MF

Moc dla przetwornika 
wysokich tonów HF

Przetwornik niskotonowy
Średnica cewki

Przetwornik średniego zakresu MF
Przetwornik wysokotonowy

Maksymalny poziom szczytowy SPL
Nominalne pokrycie

Pasmo przenoszenia (-3 dB)
Układ DSP

Wejścia

Wyjścia
Obudowa

Uchwyty
Mocowanie sztycy

Punkty podwieszenia M10
Wymiary (mm)

Waga (kg)
Cena

AIR10

monitor podłogowy,
korporacje, DJ – odtwarzanie
muzyki, szkoły, muzyka na
żywo, muzea, bary i kluby,
instalacje podwieszane

aktywna 2-drożna
1200 W z podwójnym  
wzmacniaczem
900 W klasa D
n/d
300 W klasa A/B

10’’
2”
n/d
1 cal, driver kompresyjny
121 dB
90°x60°
66 Hz–20 kHz
ekran LCD z EQ i zestawem 
presetów

2x XLR/TRS  
mikrofonowo-liniowe,  
1x 1/8” TRS
1x XLR mix out
tworzywo formowane  
ciśnieniowo
1 górny
2 pozycje  
(0°, -7,5°)
2 górne, 1 boczny
370x360x600
13
2300 zł

AIR12

korporacje, DJ – odtwarzanie
muzyki, szkoły, muzyka
na żywo, muzea, bary
i kluby, monitor FOH,
zespoły okolicznościowe,
instalacje podwieszane

aktywna 2-drożna
1200 W z podwójnym  
wzmacniaczem
900 W klasa D
n/d
300 W klasa A/B

12’’
2,5”
n/d
1,35-cala, driver kompresyjny
123 dB
90°x60°
51 Hz–20 kHz
ekran LCD z EQ i zestawem 
presetów

2x XLR/TRS  
mikrofonowo-liniowe,  
1x 1/8” TRS
1x XLR mix out
tworzywo formowane  
ciśnieniowo
1 górny, 1 boczny
2 pozycje  
(0°, -7,5°)
2 górne, 1 boczny
430x420x700
17
2750 zł

AIR15

monitor podłogowy,
korporacje, DJ – odtwarzanie
muzyki, szkoły, muzyka
na żywo, muzea, bary
i kluby, małe i średnie
eventy, monitor FOH,
zespoły okolicznościowe,
instalacje podwieszane

aktywna 2-drożna
1200 W z podwójnym  
wzmacniaczem
900 W klasa D
n/d
300 W klasa A/B

15’’
2,5”
n/d
1,35-cala, driver kompresyjny
124 dB
90°x60°
47 Hz–20 kHz
ekran LCD z EQ i zestawem 
presetów

2x XLR/TRS  
mikrofonowo-liniowe,  
1x 1/8” TRS
1x XLR mix out
tworzywo formowane  
ciśnieniowo
2 boczne
2 pozycje  
(0°, -7,5°)
2 górne, 1 boczny
500x470x781
21
3200 zł

ULT10

monitor podłogowy,  
korporacje, DJ – odtwarzanie 
muzyki, szkoły, muzyka  
na żywo, muzea, bary i kluby, 
małe i średnie eventy jako 
 monitor FOH, sektory pod  
balkonami, zespoły okolicz 
nościowe, instalacje  
podwieszane
aktywna 2-drożna
1300 W z podwójnym  
wzmacniaczem
1000 W klasa D
n/d
300 W klasa D

10’’
2,5”
n/d
1 cal, driver kompresyjny
130 dB
110°x50°
65 Hz–20 kHz
preset DSP, HPF Off, LED Off, 
Signal, Clip, Thermal

2x XLR/TRS  
mikrofonowo-liniowe, 

2x XLR (M): Mix out, Direct out
15-mm brzoza bałtycka

1 górny
2 pozycje  
(0°, -10°)
12 M10
559x335x302
20
4600 zł

ULT12

monitor podłogowy,  
korporacje, DJ – odtwarzanie 
muzyki, szkoły, muzyka  
na żywo, muzea, bary i kluby, 
małe i średnie eventy jako  
monitor FOH, sektory pod  
balkonami, zespoły  
okolicznościowe, instalacje 
podwieszane
aktywna 2-drożna
1300 W z podwójnym  
wzmacniaczem
1000 W klasa D
n/d
300 W klasa D

12’’
2,5”
n/d
1,75-cala, driver kompresyjny
135 dB
110°x50°
50 Hz–20 kHz
preset DSP, HPF Off, LED Off, 
Signal, Clip, Thermal

2x XLR/TRS  
mikrofonowo-liniowe, 

2x XLR (M): Mix out, Direct out
15-mm brzoza bałtycka

1 górny, 1 boczny
2 pozycje  
(0°, -10°)
12 M10
641x356x353
23,6
5050 zł

ULT15

monitor podłogowy,  
korporacje, DJ – odtwarzanie 
muzyki, szkoły, muzyka  
na żywo, muzea, bary i kluby, 
małe i średnie eventy jako  
monitor FOH, zespoły  
okolicznościowe, instalacje 
podwieszane

aktywna 2-drożna
1300 W z podwójnym  
wzmacniaczem
1000 W klasa D
n/d
300 W klasa D

15’’
2,5”
n/d
1,75-cala, driver kompresyjny
136 dB
110°x50°
47 Hz–20 kHz
preset DSP, HPF Off, LED Off, 
Signal, Clip, Thermal

2x XLR/TRS  
mikrofonowo-liniowe,

2x XLR (M): Mix out, Direct out
15-mm brzoza bałtycka

2 boczne
2 pozycje  
(0°, -10°)
12 M10
234x438x406
26,8
5500 zł
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przejdź na odbiór

W serii AIR wykorzystano silne strony wzmacniaczy  
w klasie D i klasie A/B, uzyskując optymalną wydajność  
w całym paśmie przetwarzania obu przetworników

200-watowy (moc ciągła) wzmacniacz w klasie A/B użyty 
do jednocalowego (AIR10) i 1,35-calowego (modele AIR12/15) 
przetwornika wysokotonowego pozwala uzyskać naturalne  
i przejrzyste (AIR!) brzmienie częstotliwości najwyższych.

O nietuzinkowości nowych kolumn świadczy również 
obecność procesora sygnałowego DSP pozwalającego ła-
two skonfigurować głośniki. Wystarczy jedno naciśnięcie 
przycisku. Do wyboru mamy fabryczne ustawienia. Po ich 
wyborze kolumny mogą pracować jako główne odsłuchy na 
podłodze, odsłuchy sceniczne lub monitory do odtwarzania 
muzyki (na przykład dla DJ-ów). Na tym nie koniec. Dostępne 
są też presety z podbiciem basu i cieplejszym brzmieniem 
oraz szereg algorytmów poprawiających czytelność mowy. 
Podczas walki z niedostatkami akustycznymi pomieszcze-
nia zbawienna okazuje się regulacja tonów wysokich i ni-
skich przez podbicie lub stłumienie tych zakresów o 10 dB. 
Do wyboru mamy również ustawienia zoptymalizowane pod 
kątem sposobu montażu kolumn na statywie, wsporniku 
lub instalacji podwieszonej.

Nowa linia nagłośnienia doskonale sprawdza się wszę-
dzie tam, gdzie trzeba nagłośnić mowę, instrumenty bądź 
tak zwaną muzykę mechaniczną. Niestraszne im lokale 
muzyczne, szkoły, domy kultury, konferencje, prezentacje, 
warsztaty, a nawet kościoły. Wyposażone w dwa rodzaje 
wzmacniaczy mocy, starannie zaprojektowane presety DSP, 
uniwersalne sposoby mocowania, zestaw przydatnych wejść 

z wewnętrznym mikserem i inne profesjonalne funkcje, ko-
lumny głośnikowe nowej serii są doskonałym wyborem do 
przenośnych i stałych instalacji dźwiękowych. Najlepszą 
rzeczą w głośnikach jest ich pełne i atrakcyjne brzmienie, 
zaskakująco nisko schodzący bas i naturalna góra pasma,  
a wszystko w skrzyniach, które z łatwością zmieścimy na 
tylnym siedzeniu naszego samochodu.

Ściągawka po aktywnych 
systemach nagłośnieniowych
Analiza zamieszczonej niżej tabeli pozwali nam łatwo po-
równać poszczególne modele pod względem sprawności, 
maksymalnej mocy wzmacniacza, obszaru promieniowa-
nia i innych kluczowych parametrów głośnika. Pamiętajmy 
jednak, że barwę i selektywność brzmienia możemy ocenić 
jedynie przez odsłuchanie danego zestawu kolumn. Nie do 
przecenienia okaże się również możliwość porównania ze-
stawu z innymi kolumnami. Można to zrobić w wiodących 
sklepach muzycznych w Polsce.

Patryk Korzonkowski

StudioLive 312AI

monitor FOH, instalacje  
podwieszane, nagłośnienie 
trybun, monitor odsłuchowy, 
artyści występujący solo,  
zespoły muzyczne, teatry,  
kościoły, sale koncertowe,  
muzyka na żywo, muzea,  
bary i kluby, konferencje,  
rental, małe i średnie eventy
aktywna 3-drożna
2000 W z potrójnym  
układem wzmocnienia
1000 W klasa D
500 W klasa D
500 W klasa D

12”
2,5”
8-calowy, CoActual™
1,75-cala, driver kompresyjny
131 dB
90°x60°
56 Hz–22 kHz
preset DSP, preset Delay, 
fazy Polarity Invert, sieciowe: 
Network Connected i Network 
Activity, Wi-Fi Setup, Wi-Fi On, 
Signal, Limit, Clip, Thermal
1x XLR mikrofonowe,  
1x XLR/TRS 
mikrofonowo-liniowe
1x XLR (męskie) - Mix out
15-mm brzoza bałtycka

2 boczne
2 pozycje  
(0°, -10°)
12 M10
630x495x417
28
5 700 zł

StudioLive 328AI

monitor FOH, Instalacje  
podwieszane, nagłośnienie 
trybun, monitor odsłuchowy, 
artyści występujący solo,  
zespoły muzyczne, teatry,  
kościoły, sale koncertowe,  
muzyka na żywo, muzea,  
bary i kluby, konferencje,  
rental, średnie i duże eventy
aktywna 3-drożna
2000 W z poczwórnym  
układem wzmocnienia
2 x 500 W klasa D
500 W klasa D
500 W klasa D

2x8”
2”
8-calowy, CoActual™
1,75-cala, driver kompresyjny
133 dB
90°x60°
59 Hz–22 kHz
preset DSP, preset Delay, 
fazy Polarity Invert, sieciowe: 
Network Connected i Network 
Activity, Wi-Fi Setup, Wi-Fi On, 
Signal, Limit, Clip, Thermal
1x XLR mikrofonowe,  
1x XLR/TRS 
mikrofonowo-liniowe
1x XLR (męskie) - Mix out
15-mm brzoza bałtycka

2 boczne
2 pozycje  
(0°, -10°)
12 M10
765x399x338
23
6600 zł

StudioLive 315AI

monitor FOH, Instalacje  
podwieszane, nagłośnienie 
trybun, monitor odsłuchowy, 
artyści występujący solo,  
zespoły muzyczne, teatry,  
kościoły, sale koncertowe,  
muzyka na żywo, muzea,  
bary i kluby, konferencje,  
rental, średnie i duże eventy
aktywna 3-drożna
2000 W z potrójnym  
układem wzmocnienia
1000 W klasa D
500 W klasa D
500 W klasa D

15”
2,5”
8-calowy, CoActual™
1,75-cala, driver kompresyjny
131 dB
90°x60°
52 Hz–22 kHz
preset DSP, preset Delay, 
fazy Polarity Invert, sieciowe: 
Network Connected i Network 
Activity, Wi-Fi Setup, Wi-Fi On, 
Signal, Limit, Clip, Thermal
1x XLR mikrofonowe,  
1x XLR/TRS 
mikrofonowo-liniowe
1x XLR (męskie) - Mix out
15-mm brzoza bałtycka

2 boczne
2 pozycje  
(0°, -10°)
12 M10
709x541x472
32
6200 zł

AIR15s

korporacje, DJ, szkoły,  
muzyka na żywo, muzea,  
bary i kluby

aktywny subwoofer
1200 W klasa D

1200 W klasa D
n/d
n/d

15”
3”
n/d
n/d
126 dB
n/d
35 Hz–160 Hz
preset DSP, charakterystyka  
korekcji, wyrównanie  
opóźnienia, regulowany  
filtr dolnoprzepustowy,  
odwrócenie polaryzacji
2x XLR/TRS linia combo

2x XLR Link
brzoza bałtycka

2 boczne
n/d

n/d
700x520x710
32
4150 zł

AIR18s

korporacje, DJ, szkoły,  
muzyka na żywo, kościoły,  
muzea, bary i kluby, FOH

aktywny subwoofer
1200 W klasa D

1200 W klasa D
n/d
n/d

18”
3”
n/d
n/d
129 dB
n/d
30 Hz–150 Hz
preset DSP, charakterystyka  
korekcji, wyrównanie  
opóźnienia, regulowany  
filtr dolnoprzepustowy,  
odwrócenie polaryzacji
2x XLR/TRS linia combo

2x XLR Link
brzoza bałtycka

2 boczne
n/d

n/d
750x590x760
38
4600 zł

ULT18

korporacje, DJ, szkoły,  
muzyka na żywo, kościoły,  
teatry, muzea, bary i kluby,  
małe i średnie eventy, FOH

aktywny subwoofer
2000 W klasa D

2000 W klasa D
n/d
n/d

18”
4”
n/d
n/d
135 dB
n/d
45 Hz–250 Hz
preset DSP, odwrócenie  
polaryzacji, regulowany filtr 
dolnoprzepustowy

2x XLR/TRS linia combo

2x XLR Link
brzoza bałtycka

2 boczne
n/d

12 M10
572x635x622
34
5950 zł

StudioLive 18sAI

korporacje, DJ, szkoły,  
muzyka na żywo, kościoły,  
teatry, muzea, bary i kluby,  
małe, średnie i duże eventy,  
FOH

aktywny subwoofer
2000 W klasa D

2000 W klasa D
n/d
n/d

18”
4”
n/d
n/d
135 dB
n/d
32 Hz–110 Hz
preset DSP, wyrównanie  
opóźnienia, konfiguracja  
szeregowa, odwrócenie  
polaryzacji
2x XLR/TRS linia combo

2x XLR Link
brzoza bałtycka

2 boczne
n/d

n/d
584x610x669
43
6600 zł
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przejdź na odbiór

W serii AIR wykorzystano silne strony wzmacniaczy  
w klasie D i klasie A/B, uzyskując optymalną wydajność  
w całym paśmie przetwarzania obu przetworników

200-watowy (moc ciągła) wzmacniacz w klasie A/B użyty 
do jednocalowego (AIR10) i 1,35-calowego (modele AIR12/15) 
przetwornika wysokotonowego pozwala uzyskać naturalne  
i przejrzyste (AIR!) brzmienie częstotliwości najwyższych.

O nietuzinkowości nowych kolumn świadczy również 
obecność procesora sygnałowego DSP pozwalającego ła-
two skonfigurować głośniki. Wystarczy jedno naciśnięcie 
przycisku. Do wyboru mamy fabryczne ustawienia. Po ich 
wyborze kolumny mogą pracować jako główne odsłuchy na 
podłodze, odsłuchy sceniczne lub monitory do odtwarzania 
muzyki (na przykład dla DJ-ów). Na tym nie koniec. Dostępne 
są też presety z podbiciem basu i cieplejszym brzmieniem 
oraz szereg algorytmów poprawiających czytelność mowy. 
Podczas walki z niedostatkami akustycznymi pomieszcze-
nia zbawienna okazuje się regulacja tonów wysokich i ni-
skich przez podbicie lub stłumienie tych zakresów o 10 dB. 
Do wyboru mamy również ustawienia zoptymalizowane pod 
kątem sposobu montażu kolumn na statywie, wsporniku 
lub instalacji podwieszonej.

Nowa linia nagłośnienia doskonale sprawdza się wszę-
dzie tam, gdzie trzeba nagłośnić mowę, instrumenty bądź 
tak zwaną muzykę mechaniczną. Niestraszne im lokale 
muzyczne, szkoły, domy kultury, konferencje, prezentacje, 
warsztaty, a nawet kościoły. Wyposażone w dwa rodzaje 
wzmacniaczy mocy, starannie zaprojektowane presety DSP, 
uniwersalne sposoby mocowania, zestaw przydatnych wejść 

z wewnętrznym mikserem i inne profesjonalne funkcje, ko-
lumny głośnikowe nowej serii są doskonałym wyborem do 
przenośnych i stałych instalacji dźwiękowych. Najlepszą 
rzeczą w głośnikach jest ich pełne i atrakcyjne brzmienie, 
zaskakująco nisko schodzący bas i naturalna góra pasma,  
a wszystko w skrzyniach, które z łatwością zmieścimy na 
tylnym siedzeniu naszego samochodu.

Ściągawka po aktywnych 
systemach nagłośnieniowych
Analiza zamieszczonej niżej tabeli pozwali nam łatwo po-
równać poszczególne modele pod względem sprawności, 
maksymalnej mocy wzmacniacza, obszaru promieniowa-
nia i innych kluczowych parametrów głośnika. Pamiętajmy 
jednak, że barwę i selektywność brzmienia możemy ocenić 
jedynie przez odsłuchanie danego zestawu kolumn. Nie do 
przecenienia okaże się również możliwość porównania ze-
stawu z innymi kolumnami. Można to zrobić w wiodących 
sklepach muzycznych w Polsce.

Patryk Korzonkowski

StudioLive 312AI

monitor FOH, instalacje  
podwieszane, nagłośnienie 
trybun, monitor odsłuchowy, 
artyści występujący solo,  
zespoły muzyczne, teatry,  
kościoły, sale koncertowe,  
muzyka na żywo, muzea,  
bary i kluby, konferencje,  
rental, małe i średnie eventy
aktywna 3-drożna
2000 W z potrójnym  
układem wzmocnienia
1000 W klasa D
500 W klasa D
500 W klasa D

12”
2,5”
8-calowy, CoActual™
1,75-cala, driver kompresyjny
131 dB
90°x60°
56 Hz–22 kHz
preset DSP, preset Delay, 
fazy Polarity Invert, sieciowe: 
Network Connected i Network 
Activity, Wi-Fi Setup, Wi-Fi On, 
Signal, Limit, Clip, Thermal
1x XLR mikrofonowe,  
1x XLR/TRS 
mikrofonowo-liniowe
1x XLR (męskie) - Mix out
15-mm brzoza bałtycka

2 boczne
2 pozycje  
(0°, -10°)
12 M10
630x495x417
28
5 700 zł

StudioLive 328AI

monitor FOH, Instalacje  
podwieszane, nagłośnienie 
trybun, monitor odsłuchowy, 
artyści występujący solo,  
zespoły muzyczne, teatry,  
kościoły, sale koncertowe,  
muzyka na żywo, muzea,  
bary i kluby, konferencje,  
rental, średnie i duże eventy
aktywna 3-drożna
2000 W z poczwórnym  
układem wzmocnienia
2 x 500 W klasa D
500 W klasa D
500 W klasa D

2x8”
2”
8-calowy, CoActual™
1,75-cala, driver kompresyjny
133 dB
90°x60°
59 Hz–22 kHz
preset DSP, preset Delay, 
fazy Polarity Invert, sieciowe: 
Network Connected i Network 
Activity, Wi-Fi Setup, Wi-Fi On, 
Signal, Limit, Clip, Thermal
1x XLR mikrofonowe,  
1x XLR/TRS 
mikrofonowo-liniowe
1x XLR (męskie) - Mix out
15-mm brzoza bałtycka

2 boczne
2 pozycje  
(0°, -10°)
12 M10
765x399x338
23
6600 zł

StudioLive 315AI

monitor FOH, Instalacje  
podwieszane, nagłośnienie 
trybun, monitor odsłuchowy, 
artyści występujący solo,  
zespoły muzyczne, teatry,  
kościoły, sale koncertowe,  
muzyka na żywo, muzea,  
bary i kluby, konferencje,  
rental, średnie i duże eventy
aktywna 3-drożna
2000 W z potrójnym  
układem wzmocnienia
1000 W klasa D
500 W klasa D
500 W klasa D

15”
2,5”
8-calowy, CoActual™
1,75-cala, driver kompresyjny
131 dB
90°x60°
52 Hz–22 kHz
preset DSP, preset Delay, 
fazy Polarity Invert, sieciowe: 
Network Connected i Network 
Activity, Wi-Fi Setup, Wi-Fi On, 
Signal, Limit, Clip, Thermal
1x XLR mikrofonowe,  
1x XLR/TRS 
mikrofonowo-liniowe
1x XLR (męskie) - Mix out
15-mm brzoza bałtycka

2 boczne
2 pozycje  
(0°, -10°)
12 M10
709x541x472
32
6200 zł

AIR15s

korporacje, DJ, szkoły,  
muzyka na żywo, muzea,  
bary i kluby

aktywny subwoofer
1200 W klasa D

1200 W klasa D
n/d
n/d

15”
3”
n/d
n/d
126 dB
n/d
35 Hz–160 Hz
preset DSP, charakterystyka  
korekcji, wyrównanie  
opóźnienia, regulowany  
filtr dolnoprzepustowy,  
odwrócenie polaryzacji
2x XLR/TRS linia combo

2x XLR Link
brzoza bałtycka

2 boczne
n/d

n/d
700x520x710
32
4150 zł

AIR18s

korporacje, DJ, szkoły,  
muzyka na żywo, kościoły,  
muzea, bary i kluby, FOH

aktywny subwoofer
1200 W klasa D

1200 W klasa D
n/d
n/d

18”
3”
n/d
n/d
129 dB
n/d
30 Hz–150 Hz
preset DSP, charakterystyka  
korekcji, wyrównanie  
opóźnienia, regulowany  
filtr dolnoprzepustowy,  
odwrócenie polaryzacji
2x XLR/TRS linia combo

2x XLR Link
brzoza bałtycka

2 boczne
n/d

n/d
750x590x760
38
4600 zł

ULT18

korporacje, DJ, szkoły,  
muzyka na żywo, kościoły,  
teatry, muzea, bary i kluby,  
małe i średnie eventy, FOH

aktywny subwoofer
2000 W klasa D

2000 W klasa D
n/d
n/d

18”
4”
n/d
n/d
135 dB
n/d
45 Hz–250 Hz
preset DSP, odwrócenie  
polaryzacji, regulowany filtr 
dolnoprzepustowy

2x XLR/TRS linia combo

2x XLR Link
brzoza bałtycka

2 boczne
n/d

12 M10
572x635x622
34
5950 zł

StudioLive 18sAI

korporacje, DJ, szkoły,  
muzyka na żywo, kościoły,  
teatry, muzea, bary i kluby,  
małe, średnie i duże eventy,  
FOH

aktywny subwoofer
2000 W klasa D

2000 W klasa D
n/d
n/d

18”
4”
n/d
n/d
135 dB
n/d
32 Hz–110 Hz
preset DSP, wyrównanie  
opóźnienia, konfiguracja  
szeregowa, odwrócenie  
polaryzacji
2x XLR/TRS linia combo

2x XLR Link
brzoza bałtycka

2 boczne
n/d

n/d
584x610x669
43
6600 zł
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CCzęsto jest tak, że na imprezach powyżej  
15 osób przydałby się jakiś głośnik z moż-
liwością podłączenia instrumentu lub mi-
krofonu. Bo albo wnuczek chce coś zagrać 
na klawiszach, jakie zafundowała mu bab-
cia, ale nikt go nie słyszy, albo ostatnie rzę-
dy nie słyszą, o co chodzi w wyświetlanej 
prezentacji. Pierwszorzędnym rozwiąza-
niem tego problemu jest seria produktów 
firmy Laney AH110, 112, 115, 210 i 4X4. Ideal-
nie nadają się one do nagłośnienia imprez 
w domach, szkołach, hotelach, kościołach 
lub do innych zastosowań.

Takim sensownym rozwiązaniem na im-
prezy od „u cioci na imieninach” po niewielką 
konferencję w pomieszczeniu lub na świe-
żym powietrzu jest aktywna kolumna AH110 
ze zintegrowanym mikserem. Nadaje się do 
pracy dla zgromadzeń liczących maksymalnie 
100 osób i oferuje 200 W krystalicznie czy-
stej mocy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy 
DJ-em, muzykiem, czy potrzebujemy przeno-
śnego źródła żywego dźwięku, AH110 oferuje 
dość lekkie i przenośne rozwiązanie. Mamy 
tutaj wbudowany odtwarzacz multimedialny 
(obsługujący karty SD i pendrive’y)i Blueto-
oth, więc zapodanie własnej playlisty z apli-
kacji streamingowej nie stanowi problemu 
bez względu na to, czy będzie to smartfon, 
tablet czy też laptop. Zintegrowany mikser 
w AH110 jest wyposażony w mikrofonowe 
wejścia XLR, wejścia liniowe jack i wejście 
mini-jack, korekcję niskich i wysokich tonów 

(Mix out), co pozwala nam na podłączenie 
dodatkowych głośników, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba. Choć modele AH112 i AH115 ważą 
więcej od AH110, oba urządzenia znacznie 
wygodniej nosić, ponieważ wyposażono je  
w składane uchwyty w pionie i poziomie. 
Przy okazji mogą także pracować w tych po-
łożeniach. Dodatkowo głośniki wyposażone 
są w uchwyt do statywu 35 mm, a oba mode-
le mogą być również używane w pozycji mo-
nitora. Obudowy obu sprzętów wykonano  
z lekkiego plastikowego, lecz trwałego od-
lewu, co czyni je wyjątkowo odpornymi na 
uderzenia. 

Następny komplet głośników AH210 
składa się z dwóch kompaktowych kolumn 
głośnikowych z odłączanym mikserem, mi-
krofonem i przewodami głośnikowymi. Obie 
kolumny AH210 mają efektywne głośniki  
niskotonowe 10” i jednocalowe głośniki tubo-
we. Podobnie jak w poprzednich urządzeniach 
tutaj również mamy wbudowany wzmac-
niacz dostarczający dwa razy po 200 W.  
Takie zaplecze mocy pozwala nagłośnić im-
prezę na około 200 osób. W sekcję miksera 
AH210 wbudowano odtwarzacz multime-
dialny (obsługujący karty SD, pendrive’y)  
i Bluetooth. Pozwala to, jak we wcześniej wy-
mienionych modelach, na natychmiastowe 
odtwarzanie muzyki po sparowaniu urzą-
dzenia. Wbudowany mikser wyposażono  
w mikrofonowe wejścia XLR, wejścia RCSA, 
wejścia liniowe jack i mini-jack, a każdy ka-
nał mikrofonowy ma korekcję niskich i wyso-
kich tonów oraz efekt Echo. Ponadto mikser 
AH210 może być zasilany przez Phantom,  
co bywa bardzo przydatne. Warto zwró-
cić uwagę na kompletność tego zestawu.  
W jednej z kolumn znajduje się schowek 
na mikrofon i przewody głośnikowe, a do  

Imprezowa seria
Wiosna w pełni, a więc zaczął się sezon  
imprez plenerowych, podczas których  
niezależnie od okoliczności zebrani chcieliby 
coś usłyszeć. Przedstawiamy zatem serię 
kolumn, które są łatwe w transporcie  
i obsłudze, a do tego sprawdzą się też  
pod dachem, gdy zajdzie taka potrzeba

Laney Audiohub

Podczas każdej imprezy będziemy mogli skupić się  
na jej meritum, bo zaplecze techniczne nie powinno  
sprawiać kłopotów

oraz wyjście XLR (Mix out) do podłączenia 
dodatkowych głośników w razie potrzeby, 
a tylne rzędy nie będą miały problemów ze 
zrozumieniem prezentacji. Lekka, wyjątkowo 
odporna na uderzenia obudowa sprawia, że 
kolumna świetnie nadaje się do transportu, 
a wbudowany uchwyt zapewnia bezproble-
mowe przenoszenie z samochodu do miejsca 
używania. Kolumna wyposażona jest także  
w uchwyt do statywu 35 mm.

Kolejne kolumny AH112 i AH115 są bardzo 
podobne, ponieważ obie mają wbudowane 
wzmacniacze dostarczające 400 W dobrze 

brzmiącej, czystej mocy. Z takimi parame-
trami urządzenia zapewnimy dźwięk na 
imprezę dla około 200 osób. AH112 jest wy-
posażona w 12-calowy głośnik niskotonowy  
i jednocalowy głośnik tubowy, natomiast 
AH115 ma wysokowydajny 15-calowy nisko-
tonowy i również jednocalowy głośnik tu-
bowy. Podobnie jak najmniejsza kolumna 
obie mają wbudowany odtwarzacz multi-
medialny (obsługujący karty SD i pendrive’y),  
a także Bluetooth. Połączenie przez Blu-
etooth jest wyjątkowo proste. Po włączeniu 
funkcji Parowanie kolumna łączy się natych-
miast ze smartfonem, tabletem czy lapto-
pem i bezpośrednio z plikiem, jaki mamy 
ustawiony jako domyślny z muzyką. Kolumny 
wyposażono również w zintegrowany mikser 
z mikrofonowym wejściem XLR, wejściami 
liniowymi jack i wejściem mini-jack, korekcję 
niskich i wysokich tonów oraz wyjście XLR 
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CCzęsto jest tak, że na imprezach powyżej  
15 osób przydałby się jakiś głośnik z moż-
liwością podłączenia instrumentu lub mi-
krofonu. Bo albo wnuczek chce coś zagrać 
na klawiszach, jakie zafundowała mu bab-
cia, ale nikt go nie słyszy, albo ostatnie rzę-
dy nie słyszą, o co chodzi w wyświetlanej 
prezentacji. Pierwszorzędnym rozwiąza-
niem tego problemu jest seria produktów 
firmy Laney AH110, 112, 115, 210 i 4X4. Ideal-
nie nadają się one do nagłośnienia imprez 
w domach, szkołach, hotelach, kościołach 
lub do innych zastosowań.

Takim sensownym rozwiązaniem na im-
prezy od „u cioci na imieninach” po niewielką 
konferencję w pomieszczeniu lub na świe-
żym powietrzu jest aktywna kolumna AH110 
ze zintegrowanym mikserem. Nadaje się do 
pracy dla zgromadzeń liczących maksymalnie 
100 osób i oferuje 200 W krystalicznie czy-
stej mocy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy 
DJ-em, muzykiem, czy potrzebujemy przeno-
śnego źródła żywego dźwięku, AH110 oferuje 
dość lekkie i przenośne rozwiązanie. Mamy 
tutaj wbudowany odtwarzacz multimedialny 
(obsługujący karty SD i pendrive’y)i Blueto-
oth, więc zapodanie własnej playlisty z apli-
kacji streamingowej nie stanowi problemu 
bez względu na to, czy będzie to smartfon, 
tablet czy też laptop. Zintegrowany mikser 
w AH110 jest wyposażony w mikrofonowe 
wejścia XLR, wejścia liniowe jack i wejście 
mini-jack, korekcję niskich i wysokich tonów 

(Mix out), co pozwala nam na podłączenie 
dodatkowych głośników, jeżeli zajdzie taka 
potrzeba. Choć modele AH112 i AH115 ważą 
więcej od AH110, oba urządzenia znacznie 
wygodniej nosić, ponieważ wyposażono je  
w składane uchwyty w pionie i poziomie. 
Przy okazji mogą także pracować w tych po-
łożeniach. Dodatkowo głośniki wyposażone 
są w uchwyt do statywu 35 mm, a oba mode-
le mogą być również używane w pozycji mo-
nitora. Obudowy obu sprzętów wykonano  
z lekkiego plastikowego, lecz trwałego od-
lewu, co czyni je wyjątkowo odpornymi na 
uderzenia. 

Następny komplet głośników AH210 
składa się z dwóch kompaktowych kolumn 
głośnikowych z odłączanym mikserem, mi-
krofonem i przewodami głośnikowymi. Obie 
kolumny AH210 mają efektywne głośniki  
niskotonowe 10” i jednocalowe głośniki tubo-
we. Podobnie jak w poprzednich urządzeniach 
tutaj również mamy wbudowany wzmac-
niacz dostarczający dwa razy po 200 W.  
Takie zaplecze mocy pozwala nagłośnić im-
prezę na około 200 osób. W sekcję miksera 
AH210 wbudowano odtwarzacz multime-
dialny (obsługujący karty SD, pendrive’y)  
i Bluetooth. Pozwala to, jak we wcześniej wy-
mienionych modelach, na natychmiastowe 
odtwarzanie muzyki po sparowaniu urzą-
dzenia. Wbudowany mikser wyposażono  
w mikrofonowe wejścia XLR, wejścia RCSA, 
wejścia liniowe jack i mini-jack, a każdy ka-
nał mikrofonowy ma korekcję niskich i wyso-
kich tonów oraz efekt Echo. Ponadto mikser 
AH210 może być zasilany przez Phantom,  
co bywa bardzo przydatne. Warto zwró-
cić uwagę na kompletność tego zestawu.  
W jednej z kolumn znajduje się schowek 
na mikrofon i przewody głośnikowe, a do  

Imprezowa seria
Wiosna w pełni, a więc zaczął się sezon  
imprez plenerowych, podczas których  
niezależnie od okoliczności zebrani chcieliby 
coś usłyszeć. Przedstawiamy zatem serię 
kolumn, które są łatwe w transporcie  
i obsłudze, a do tego sprawdzą się też  
pod dachem, gdy zajdzie taka potrzeba

Laney Audiohub

Podczas każdej imprezy będziemy mogli skupić się  
na jej meritum, bo zaplecze techniczne nie powinno  
sprawiać kłopotów

oraz wyjście XLR (Mix out) do podłączenia 
dodatkowych głośników w razie potrzeby, 
a tylne rzędy nie będą miały problemów ze 
zrozumieniem prezentacji. Lekka, wyjątkowo 
odporna na uderzenia obudowa sprawia, że 
kolumna świetnie nadaje się do transportu, 
a wbudowany uchwyt zapewnia bezproble-
mowe przenoszenie z samochodu do miejsca 
używania. Kolumna wyposażona jest także  
w uchwyt do statywu 35 mm.

Kolejne kolumny AH112 i AH115 są bardzo 
podobne, ponieważ obie mają wbudowane 
wzmacniacze dostarczające 400 W dobrze 

brzmiącej, czystej mocy. Z takimi parame-
trami urządzenia zapewnimy dźwięk na 
imprezę dla około 200 osób. AH112 jest wy-
posażona w 12-calowy głośnik niskotonowy  
i jednocalowy głośnik tubowy, natomiast 
AH115 ma wysokowydajny 15-calowy nisko-
tonowy i również jednocalowy głośnik tu-
bowy. Podobnie jak najmniejsza kolumna 
obie mają wbudowany odtwarzacz multi-
medialny (obsługujący karty SD i pendrive’y),  
a także Bluetooth. Połączenie przez Blu-
etooth jest wyjątkowo proste. Po włączeniu 
funkcji Parowanie kolumna łączy się natych-
miast ze smartfonem, tabletem czy lapto-
pem i bezpośrednio z plikiem, jaki mamy 
ustawiony jako domyślny z muzyką. Kolumny 
wyposażono również w zintegrowany mikser 
z mikrofonowym wejściem XLR, wejściami 
liniowymi jack i wejściem mini-jack, korekcję 
niskich i wysokich tonów oraz wyjście XLR 

            Kolumny serii Laney Audiohub     

maj–czerwiec 2017 45 audioplay

przejdź na odbiór

drugiej kolumny z tyłu jest przypinany na 
zatrzask mikser. Lekka obudowa ma łatwo 
dostępne uchwyty do przenoszenia oraz 
uchwyt do statywu. Całość tego zestawu 
czyni go wyjątkowo mobilnym rozwiąza-
niem dla osób prowadzących firmy oraz 
osób ceniących sobie takie kompaktowe 
rozwiązania. 

Ostatnią propozycję stanowi przenośny 
głośnik PA Audiohub Freestyle 4X4 zasilany 
bateriami AA lub zasilaczem. Jest to właści-
wie multiinstrumentalne combo przydatne 
zarówno dla mówcy, jak i małego zespołu 
występującego na ulicy. Może być także wy-
korzystane do posłuchania radia lub muzyki 
odtwarzanej w domu ze smartfona. Zaletę 
tego urządzenia stanowi jego waga: zaledwie  
6,5 kg. AH4X4 można zabrać ze sobą wszę-
dzie, ponieważ poradzi z nim sobie nawet 
niezbyt silna osoba. Combo wyposażono  
w cztery głośniki niskotonowe i jeden wy-
sokotonowy, zapewniające czysty dźwięk. 
Wbudowany wzmacniacz dostarcza 70 W 
brzmienia wysokiej jakości, co pozwala 
nagłośnić imprezy dla audytorium liczą-
cego około 80 osób. W głośniku mamy 
dwa wejścia jack/XLR, dwa wejścia jack, 
wejście AUX i Bluetooth. Taki wybór złącz 
sprawia, że do kolumny możemy podłączyć 
rozbudowane instrumentarium. Gdy po-
trzebujemy nagłośnić większą imprezę lub 
chcemy mieć więcej dołu, podpinamy kolejną 
kolumnę AH4X4 lub subwoofer. Łącze Blu-
etooth umożliwia wyemitowanie dowolnego 
podkładu dla zespołu lub używanie zestawu 
do konferencji czy różnego rodzaju imprez 
plenerowych. Największym problemem bez-
przewodowych urządzeń tego rodzaju jest 

długość pracy na akumulatorach przy peł-
nym obciążeniu. I pod tym względem kon-
strukcja Laneya ma znakomite parametry. 
Dzięki nowatorskiej technologii połącze-
nia trzech akumulatorów litowo-jonowych  
z typowymi bateriami 8x AA, które można 
stosować na przemian, kolumna pracuje  
z pełnym obciążeniem do 24 godzin. 
Oprócz tego mamy do dyspozycji zwykły 
9-woltowy zasilacz. Konstrukcja AH4X4 
jest dostosowana do postawienia na stoja-
ku, co poszerza odbiorcom horyzont dźwię-
ku. Do dyspozycji otrzymujemy też equali-
zer oraz pętle cyfrowych efektów FX, reverb 
i delay. Prostota tego wymyślnego głośnika 
pozwala nam na przedstawianie swojej 
twórczości, jak chcemy i gdzie chcemy.

Szeroki wybór i dużą funkcjonalność 
wszystkich przedstawionych urządzeń łą-
czy jedno nadrzędne zadanie: ułatwić na-
głośnienie wszystkich założonych przez 
nas projektów w sposób łatwy, ale nie od-
bijający się na jakości. Można bez wahania 
powiedzieć, że podczas każdej imprezy – 
począwszy od „u cioci na imieninach” przez 
uliczny koncert aż po uroczyste przemówie-
nie – będziemy mogli skupić się na jej me-
ritum, bo zaplecze techniczne nie powinno 
sprawiać kłopotów. 

Cezary Kępski
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AH110
Aktywna kolumna 200 W, 

woofer 10”, tweeter 1”, wejście 

XLR, jack, mini-jack, media 

player (na kartę SD), USB (do 

podłączenia pen drive’a), 

Bluetooth, wyjście XLR mix, 

3 kanały, equalizer (Bass/

Treble), metalowy grill

Cena: 925 zł

AH112
Aktywna kolumna 400 W, 

woofer 12”, tweeter 1”, wejście 

XLR, jack, mini-jack, media 

player (na kartę SD), USB  

(do podłączenia pen drive’a), 

Bluetooth, wyjście XLR mix, 

3 kanały, equalizer (Bass/

Treble), metalowy grill

Cena: 1125 zł

AH115
Aktywna kolumna 400 W, 

woofer 15”, tweeter 1”, wejście 

XLR, jack, mini-jack, media 

player (na kartę SD), USB  

(do podłączenia pen drive’a), 

Bluetooth, wyjście XLR mix, 

3 kanały, equalizer (Bass/

Treble), metalowy grill

Cena: 1195 zł

AH210
Kompletny zestaw nagłośnieniowy 

(2 kolumny, mikser, mikrofon oraz 

kable), 2x 200 W, woofer 10”,  

tweeter 1”, wejście XLR, jack,  

mini-jack, media player (na kartę 

SD), USB (do podłączenia pen  

drive’a), Bluetooth, wyjście XLR mix, 

6 kanałów, equalizer (Bass/Treble), 

echo, metalowy grill

Cena: 2145 zł

AH4X4
Przenośne combo multiinstrumentalne, 

zasilane bateriami 8x AA (24 godziny  

pracy), 3 akumulatory litowo-jonowe lub 

zasilacz 9 V, głośniki 4x 4” woofer, głośnik 

wysokotonowy, 2 wejścia jack/XLR,  

2 wejścia jack, wejście AUX, Bluetooth,  

6 kanałów, reverb, echo, equalizer  

(Flat, Bass, Loud, Vocal), możliwość  

podłączenia drugiego zestawu AH4X4

Cena: 1699 zł
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SSposobów na nagłośnienie sceniczne ba-
su jest więcej niż strun w gitarze basowej. 
Niektóre fascynujące rozwiązania polecane 
przez kolegów nie wytrzymują zderzenia  
z rzeczywistością. Dlatego przed podjęciem 
decyzji warto przetestować potencjalnych 
kandydatów na backline i odpowiedzieć so-
bie na kilka prostych pytań. 

Combo kontra zestaw
Pierwszą ważną kwestią jest wybór mię-
dzy combo a zestawem złożonym z głowy  
i paczki. Za combo przemawiają wygoda,  

niają rozwiązania Laneya z serii Richter 
Bass: RB4, RB6, RB7, RB8 i najnowsze 
R500-115. Jeśli szukamy na scenę cze-
goś z wyższej półki, powinniśmy zwrócić 
uwagę na lampowe combo Nexus SLS-112. 
To 500-watowa głowa zamknięta w jed-
nej obudowie z 12-calowym głośnikiem 
z gwizdkiem. Podobna konfiguracja – ze 
wzmacniaczem 300–500 W – cieszy się 
obecnie największą popularnością w seg-
mencie semipro i pro. W zupełności wy-
starczy na małe i średnie sceny do stosun-
kowo niegłośnego grania.

Jednak wielu profesjonalistów woli ela-
styczność, dlatego wybiera zestawy dwu-
elementowe. Basista może je konfigurować 
w różny sposób, nie tylko dostosowując do 
sceny, ale także do rodzaju muzyki. Najpo-
pularniejszym zestawem na małe i średnie 
sceny będzie głowa 500 W obsługiwana 
jedną lub dwiema kolumnami z 12-calo-
wym głośnikiem. Oczywiście liczba paczek 
zależy od rozmiaru sceny.

Drugim stosunkowo wszechstronnym 
rozwiązaniem jest zestaw złożony z głowy 
500 lub 700 W obsługiwanej przez jedną 
kolumnę na dwóch głośnikach 10-calowych 

Nagłośnienie – chapeau bas!
Ćwiczenie swojej siły i wytrzymałości czy wygodne 
ujęcie problemu? Pełna kontrola nad odsłuchem 
czy oddanie się w ręce realizatora? Podpowiadamy, 
na co zwrócić uwagę podczas podejmowania  
decyzji, by rozwiązanie było wygodne,  
a instrument nie zginął na scenie

46

waga i cena. Wszystko jest zamknięte  
w jednym pudle, które trudno zgubić i ła-
two przewieźć. W dodatku kosztuje zazwy-
czaj znacznie mniej niż kupowany osobno 
wzmacniacz i kolumna. Wadą combo jest 
niemożność rozbudowy. Zwiększenie mo-
cy lub głośnika oznacza zakup całego no-
wego urządzenia. Tej wady nie znajdziemy 
w zestawie wzmacniacza z kolumną, choć 
za elastyczność trzeba zauważalnie więcej 
zapłacić.

By być słyszanym na scenie, potrzeba 
przynajmniej 150 W. Te wymagania speł-

                    Przykładowe zestawy

1. Zestaw „Startup”
Combo basowe Laney RB4

Wzmacniacz o mocy 165 W  

z głośnikiem 15 cali wyposażony w kompresor,  

limiter, equalizer i pętlę efektów. Ma nawet  

wejście CD, dzięki czemu można ćwiczyć  

z podkładami. Można do niego podłączyć  

kolejny głośnik.

Cena: 1850 zł

2. Zestaw młodego  
     podróżnika
Combo basowe Laney Nexus-SLS112

Wzmacniacz o mocy 500 W przy 4 Ω  

wyposażony w jeden głośnik 12-calowy  

i głośnik wysokotonowy. Kompaktowa  

i lekka obudowa sprawia, że jest to bardzo  

praktyczne i mobilne urządzenie.

Cena: 3840 zł

3. Zestaw starszego podróżnika 
Aguilar Tone Hammer 350 z kolumną Aguilar SL 112

Głowa TH 350 ma moc 350 W przy 4 Ω.  

Do kompletu kolumna na głośnikach  

neodymowych wyposażona w głośnik 12-calowy  

i przetwornik wysokotonowy. Zestaw wystarcza  

na mniejsze sceny i daje dźwięk  

najwyższej jakości.

Cena: 7100 zł 
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(Aguilar DB 210) i jedną kolumnę na 15-ca-
lowym (Aguilar DB 115, Laney RB 115). Jeżeli 
mamy małą scenę, a chcemy mieć więcej 
basu, wybieramy piętnastkę z gwizdkiem. 
Jeśli oczekujemy dźwięku bardziej sterylne-
go, zabieramy kolumnę z dwiema dziesiąt-
kami. Z kolei jeśli potrzebujemy pełnego 
brzmienia i więcej głośności, korzystamy  
z pełnego zestawu.

Z kolei na duże i średnie sceny warto 
zaopatrzyć się w głowę 700 lub 750 W (od-
powiednio Aguilar AG 700 i Aguilar DB 751)  
z dwiema kolumnami 4x10”. Dzięki temu 
też zyskujemy wybór i dobieramy to, co pa-
suje rozmiarem do sceny.

Należy tutaj nadmienić, że moc wzmac-
niacza nie przekłada się w prosty sposób na 
głośność. Wpływ ma również powierzchnia 
głośników. Jeśli ten sam wzmacniacz ob-
służymy małymi paczkami, dźwięku bę-
dzie mniej, niż kiedy podłączymy większe. 
Dzięki temu ustawieniu możemy w różny 
sposób kształtować swoje brzmienie i po-
ziom słyszalności na scenie.

Sposoby na odsłuch
Kolejnym ważnym pytaniem wymagającym 
odpowiedzi jest sposób podania sygnału na 
konsolę: przed wzmacniaczem czy po nim?  
Oto cztery rozwiązania z zaletami i wadami.  
 Wysyłamy czysty sygnał ze wzmac-

niacza na konsolę, nie używając żadnych 
magicznych pudełek. Wtedy jednak mamy 
mniejszy wpływ na brzmienie końcowe, ale 
za to realizatorowi łatwiej zapanować nad 
całościowym brzmieniem zespołu.
 Sygnał na konsolę wysyłamy z przed-

wzmacniacza podłogowego Tone Hammer. 
Dzięki temu zyskujemy stabilny sygnał 
wyjściowy, a akustyka sceny w zasadzie nie 
wpływa na system FOH. 
 Czasem chcemy złapać całe powietrze 

ze sceny, pożądamy tego brzmienia, tego 
brudu. W pełni osiągniemy ten efekt, na-
głaśniając basówkę na dwóch torach: linia ze 

wzmacniacza i dźwięk zebrany mikrofonem  
z kolumny. Ten sposób sprawdza się zwłasz-
cza w rockowym graniu. W wersji uproszczo-
nej nagłaśniamy się przez linię ze wzmacnia-
cza, jeśli mamy ustawiony wzmacniacz na 
zawsze albo możemy go poprawiać. 
 Niekiedy sygnał liniowy zbierany jest 

DI boxem czysto z gitary, a drugi sygnał 
mikrofonu ze wzmacniacza. Wtedy można 
uzyskać naprawdę potężne i tłuste brzmie-
nie, ale wymaga to więcej czasu na usta-
wienie na froncie brzmienia gitary basowej.

To tylko cztery sposoby, ale jest ich znacz-
nie więcej. Najlepiej metodą prób i błędów jest 
znaleźć rozwiązanie dla siebie. Ich liczbę ogra-
niczy współpraca zespołu z realizatorem.

Hubert Miziołek

                    Przykładowe zestawy

4. Zestaw dla podróżnika,  
     który chce więcej
Wzmacniacz Tone Hammer 500 z dwiema  

kolumnami DB 112 

Wzmacniacz TH 500 ma 500 W przy 4 Ω.  

Do tego dołączamy dwie kolumny DB 112  

z jednym głośnikiem 12-calowym i przetwornikiem  

wysokotonowym. W zależności od potrzeb można 

zabrać jedną kolumnę bądź dwie.  

Przy dwóch kolumnach bez problemu  

można  już odnaleźć się na dużej scenie.

Cena:  11 900 zł

5. Zestaw uniwersalny
Wzmacniacz Aguilar AG 700 z kolumnami DB 210  

i DB 115

Wzmacniacz AG 700 ma 700 W przy 4 Ω. Dodajemy 

do niego jedną kolumnę DB 210 wyposażoną w dwa 

głośniki 10-calowe i przetwornik wysokotonowy oraz 

jedną kolumnę DB 115 wyposażoną w jeden głośnik 

15-calowy i przetwornik wysokotonowy. Daje nam to 

dużo możliwości. Przez podpięcie tylko kolumny  

DB 210 uzyskujemy bardzo sterylne i szybkie  

brzmienie, gdzie niskiego pasma nie ma za dużo.  

Podpięcie tylko DB 115 daje nam potężny dół  

i bardziej klasyczny sound świetnie sprawdzający się  

w rockowym graniu. Podpięcie obydwu kolumn daje  

i szybkość, i niesamowity dół oraz poziom głośności  

wystarczający niemal na każdą scenę.

Cena: 14 710 zł 

6. Zestaw „Mogę wszystko”
Wzmacniacz Aguilar DB 751 i kolumny do wyboru  

SL 410, DB 410, DB 212

Wzmacniacz Aguilar DB 751 ma moc 750 W przy 4 Ω, 

ale te cyfry nie mówią wszystkiego, bo kryje się za nimi 

obłędna moc. Jeśli zaś chodzi o kolumny, każda z nich 

poradzi sobie wszędzie. Pozostaje już tylko kwestia 

indywidualnych preferencji.

Cena:   

18 990 zł (z DB 212)

19 890 zł (z DB 410)

20 690 zł (z SL 410)
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Hybryda skrojona  
na plener
To mieszczące się w dłoni urządzenie  
jest najmniejszym na rynku  
wzmacniaczem gitarowym o mocy 3 W  
z wbudowanym interfejsem do iOS. Nie dość,  
że małe, to jeszcze ma w sobie wiele funkcji  
niezbędnych każdemu gitarzyście

iRig Nano Amp jest tylko trochę większy od 
iPhone’a (159x89x45 mm), mieści się w każ-
dym futerale lub w dłoni i jest wyposażony 
w przydatną podpórkę, pozwalającą na usta-
wienie urządzenia pod kątem optymalnym 
do odsłuchu. W środku urządzenia znajduje 
się 3-calowy głośnik z 3-watowym wzmac-
niaczem pracującym w klasie A/B. Urządze-
nie może pracować w dwóch różnych trybach: 
AMP i DEVICE. 

W trybie AMP jest samodzielnym 
wzmacniaczem do zaimprowizowanych ćwi-
czeń w dowolnym miejscu. W trybie DEVICE 
można go używać jako interfejsu i wzmac-
niacza do urządzenia z iOS. Ponadto w obu 
trybach można użyć wbudowanego głośnika 
lub podłączyć dodatkową zewnętrzną ko-
lumnę (nawet 4x 12”), aby uzyskać większą 
głośność i klarowność brzmienia. W trybie 
AMP za pomocą pokrętła Volume ustawia się 
ogólny poziom głośności, a następnie odpo-
wiedni dla siebie poziom nasycenia i przeste-
rowania. W trybie DEVICE wewnętrzny  

układ korekcji jest pomijany, a pokrętło 
Volume reguluje ogólny poziom wyjściowy 
wzmacniacza. Pozwala to na odsłuch tylko 
przetworzonego sygnału, wychodzącego  
z urządzenia iOS, bez żadnego koloryzowa-
nia brzmienia przez wzmacniacz. Również 
w trybie DEVICE wyjście słuchawkowe jest 
aktywne, więc można grać i nagrywać, nie 
przeszkadzając przy tym nikomu. Dzięki 
zintegrowanemu układowi iRig urządzenie 
to jest także interfejsem i wyjściem do te-
lefonów i tabletów firmy Apple. Używając 
dołączonego kabla TRRS, wystarczy podłą-
czyć go w trybie DEVICE do iPhone’a lub iPa-
da, a następnie do aplikacji AmpliTube. Jest 
to świetne rozwiązanie do komponowania 
na czterościeżkowym looperze lub studiu 
nagraniowym AmpliTube, lub po prostu do 
ćwiczenia na ulubionym sprzęcie umiesz-
czonym w tej aplikacji. 

Niewielkie urządzenie jest wypo-
sażone w wejście 
gitarowe 1/4”,  

wyjście głośnikowe 1/4” i wyjście słu-
chawkowe 1/8”. Zasilają je trzy baterie AA  
(w zestawie). Ma także dołączony kabel 
TRRS do podłączania urządzenia z iOS. Ży-
wotność baterii zależy od rodzaju akumu-
latora, stanu jego zużycia i wykorzystania 
wzmacniacza. W normalnych warunkach gry 
i przy użyciu wysokiej jakości baterii lub aku-
mulatorów Ni-MH wielokrotnego ładowa-
nia, ich żywotność wynosi około 30 godzin.  
W warunkach całkowitej bezczynności 
(wzmacniacz zasilany, ale nie gra) baterie 
wytrzymują około 150 godzin, a przy ciągłym 
graniu z pełną mocą – około ośmiu godzin. 
Należy pamiętać jednak, że wzmacniacz 
włącza się, gdy do wejścia gitarowego jest 
włożony jack. Dlatego należy rozłączyć gitarę 
ze wzmacniaczem, jeżeli nie używamy urzą-
dzenia, aby oszczędzić baterię. 

Do wyboru są trzy opcje odsłuchu: 
 przez słuchawki do ćwiczenia i nagry-

wania po cichu w trybie DEVICE,
 z włączonym wewnętrznym głośni-

kiem,
 z podłączoną zewnętrzną kolumną 

do wyjścia głośnikowego 1/4” zarówno w try-
bach DEVICE, jak i AMP. 

W przypadku korzystania ze słucha-
wek lub zewnętrznej kolumny wewnętrz-
ny głośnik można wyciszyć pokrętłem 
Volume. Na koniec warto dodać, że w opa-
kowaniu oprócz samego urządzenia znaj-
duje kabel jack 1/8” TRRS oraz trzy baterie 
typu AA.

Obecnie iRig Nano Amp jest najbardziej 
uniwersalnym i najlepiej wyposażonym mi-
krowzmacniaczem na rynku. Dzięki swojej 
jakości i wydajności wygląda na pożądane-
go towarzysza podczas plenerowych wy-

padów w tej części wiosny, kiedy od 
grania świeżym powietrzu nie 

grabieją już palce.
Cezary Kępski
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IK Multimedia iRig Nano Amp
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TTym razem przedstawiam rozwiązania,  
w których ważny jest pickup Element. Ten 
przetwornik odpowiada za odmienność 
brzmienia współpracujących z nim urzą-
dzeń. Jak wszystkie wynalazki L.R. Baggsa 
jest chroniony patentem, a więc pewną 
tajemnicą konstruktora nie do podrobienia 
przez innych. W tym wypadku jest to aktyw-
ność na całej swej długości. Zbiera drgania 
tak wprost ze strun w części umieszczonej 
pod podstawkiem, jak i w części umiesz-
czonej wewnątrz pudła rezonansowego 
od equalizera do mostka. To właśnie jemu 
urządzenia zawdzięczają brak szumów 
oraz niezwykle ciepłe brzmienie. Użytkow-
nicy przetworników piezo różnej maści nie-
rzadko spotykają się z problemem szkliste-
go, drażniącego tonu, który nie jest czuły na 
korekcję. L.R. Baggs rozprawia się również 
z tym problemem. Kabel łączący pickup  
z equalizerem zbiera dźwięki z wibrują-
cego pudła instrumentu, więc jego dzia-
łanie przypomina mikrofon, co w pewien 
sposób łagodzi ostre brzmienie samego 
przetwornika, nie zniekształcając jednak 
dynamiki gitary czy ukulele. Słowo ,,ide-
alnie’’ właściwie w każdym przypadku jest 
względne, ale śmiało można powiedzieć, 
że uzyskujemy idealnie naturalne brzmie-
nie instrumentu.

Coś dla ukulele
Five.O to mały i bardzo lekki pickup prze-
znaczony do ukulele. W bezkompromisowy 
sposób jest w stanie nagłośnić ten ostatni-
mi czasy dość popularny instrument, odda-
jąc wszystkie walory brzmieniowe. System 
Five.O zawiera nagradzany wielokrotnie 
pickup piezo Element. Pickup razem z kon-
trolerem głośności jest sprytnie montowany  
w otworze rezonansowym, natomiast pre-
amp w gnieździe jack zasilanym baterią 3 V,  
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L.R. Baggs

która wystarcza na mniej więcej 300 go-
dzin ciągłej pracy. Montaż całości jest 
nieinwazyjny, tak więc nie narażamy in-
strumentu na dodatkowe perturbacje.

Coś dla gitary
Stage Pro Element jest pickupem  
i przedwzmacniaczem do gitary 
akustycznej. Najlepszą gwarancją 
jakości tego urządzenia jest fakt, że 
zbudowano je na bazie doświadczeń  
z kultowym przedwzmacniaczem 
do gitar akustycznych Para D.I. opi-
sanym w poprzednim numerze. 

W tej konstrukcji za zbiera-
nie dźwięku i tym samym ciepłe 
brzmienie odpowiada pickup Ele-
ment. Jego uzupełnienie stanowi Stage 
Pro – equalizer klasy A, który jest w całości 
zbudowany z elementów dyskretnych. Po-
nieważ ten termin znają tylko elektroni-
cy, już wyjaśniam. Elementy dyskretne –  
w przeciwieństwie do wzmacniaczy opera-
cyjnych – to części obwodu elektrycznego 
o jednej dominującej funkcji. Układ składa 
się wyłącznie z prawdziwych tranzystorów, 
kondensatorów, rezystorów, lamp elek-
tronowych, tyrystorów i tym podobnych 
umieszczonych w obudowie i mających 

wyprowadzenia, czyli kontakty elektryczne 
przystosowane do montażu przewleka-
nego lub powierzchniowego. Cokolwiek to 
znaczy, wzmacniacze operacyjne dodają 
szumów, koloryzują i zniekształcają sy-
gnał. Układy na komponentach dyskret-
nych zapewniają transparentną i bezszu-
mową pracę. Gdyby użyto układów scalo-
nych, na pewno proces produkcji stałby się 
łatwiejszy i tańszy, ale jakość sygnału by-
łaby znacznie gorsza. Oto jedna z tajemnic 
jakości urządzeń marki L.R. Baggs.

Przedwzmacniacz Stage Pro ma prze-
łącznik fazy, regulację głośności, trzypa-
smową korekcję barwy, tuner chromatyczny, 
wskaźnik naładowania baterii i Notch filter 
w technologii Garret Null.

W następnym numerze zapraszam na 
kolejne spotkanie z wyjątkowymi konstruk-
cjami L.R. Baggsa.

Mariusz Teodorczuk

Pickup Five.O.

Ukulele z zainstalowanym pickupem Five.O.

Stage Pro Element.

Istotny Element
W poprzednim numerze przedstawiliśmy 
sylwetkę lutnika Lloyda Baggsa  
i pierwsze dwa urządzenia,  
dzięki którym stał się znany.  
Oto jego kolejne dwie  
konstrukcje budzące  
szacunek muzyków
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Mieszanka firmowa
Technicznie jest to połączenie kilku bytów:  
Sub Phatty, Minitaura i Voyagera, cyfry i analoga, mono- 
i polifonii. Trzeba przyznać, że wyszedł z tego pełnokrwisty syntezator 
analogowy wykorzystujący metodę subtraktywną

Moog Sub 37 Tribute Edition

wysokości w jednym czasie, ale oba oscyla-
tory współdzielą ze sobą VCF i VCA. Z kolei 
sposób określania kształtu przebiegu na-
wiązuje do Voyagera i Little Phatty. Jest to 
potencjometr płynnie zmieniający kształt 
fali od trójkąta przez piłę po impuls.  
W połączeniu z szerokim spektrum barw 
oferowanym przez oscylatory takie podej-
ście również zwiększa możliwości kreowa-
nia brzmień w stosunku do konkurencyj-
nych konstrukcji, w których kształt 
fali zmienia się skokowo 
przełącznikiem. 

WWystarczy wziąć instrument do ręki (baga-
telka – 10 kg!), by poczuć, że musi być po-
rządnie zrobiony. Wykonana z tłoczonego 
aluminium obudowa z drewnianymi bokami 
prezentuje się nad wyraz solidnie. Wygodna 
trzyoktawowa klawiatura półważona zosta-
ła wyposażona w aftertouch. Liczba gałek  
i przycisków na panelu sterowania zdradza, 
że Sub 37 – choć ma wiele wspólnego z Sub 
Phatty – nie odziedziczył po tej konstrukcji 
opcji zaszytych głęboko w trzewiach maszy-
ny. Wszystko jest pod ręką, a przynajmniej 
wszystko, co ważne. Niewielki ekran suge-
ruje, że na dociekliwych czekają dodatkowe 
atrakcje, a po włączeniu instrument nie 
wymaga nagrzewania, jest gotów do akcji  
i można natychmiast przystąpić do zaba-
wy… znaczy do gry.

Obudowa kryje konstrukcję hybrydową. 
Tor sygnału jest w pełni analogowy, ale już 
sekcja modulacji oraz arpeggiator 
i sekwencer krokowy są 
w pełni cyfrowe. 

Zalet takiego rozwiązania można dostrzec 
kilka. Po pierwsze analog brzmi tak ciepło, 
jak nigdy nie zabrzmi wtyczka, która go sy-
muluje. Z kolei cyfra pozwala na precyzję 
sterowania i zapisanie ustawień choćby  
w programie DAW, a później łatwe ich od-
twarzanie.

Źródłem dźwięku są dwa pełnowymia-
rowe oscylatory, suboscylator nastrojony  
o oktawę niżej od pierwszego VCO oraz ge-
nerator szumu – dokładnie jak w Sub Phat-
ty. Jednak już sama architektura oscylato-
rów nawiązuje do Minitaura, choć została 
wzbogacona o zmienne. Syntezator nie 
jest polifoniczny, lecz ma funkcję parafonii. 
Oznacza to, że można na nim 
zagrać dwa dźwięki 
o różnej 
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uderz w klawisz

Sub 37 potrafi brzmieć bardzo nowocześnie, 
agresywnie, czym zdecydowanie różni się 
od klasycznych modeli Mooga

Moduł brzmieniowy

w 100% analogowy

Syntezator monofoniczny 

z funkcją parafonii 

Klawiatura

37 półważonych klawiszy z funkcją aftertouch

Kontrolery

Pitch Bend, Mod Wheel, After Pressure, Velocity

Źródła dźwięku

2 oscylatory wielofalowe, 1 suboscylator fali o przebiegu kwadratowym, 

1 generator szumu analogowego, 1 zewnętrzne wejście, powrót z filtra

Zakres kalibracji oscylatora

22 Hz–6,8 kHz 

Zakres dźwięków

przy 8’=18-116

Moduł Glide

przypisywalny do Osc1/Osc2/Obu Typy: LCR, LCT, EXP, Gated, Legato

Filtr

Moog Ladder Filter (filtr drabinkowy) z wyborem nachylenia zbocza: 

6/12/18/24 dB/oktawę i Multidrive

Transpozycja

±2 oktawy

Arpeggiator/sekwencer

Up, Down, Order, Random, Latching, Back/Forth, Invert, ±2 Range, Tie, 

Rest, MIDI Sync, sekwencer 64-krokowy

Wyświetlacz LCD

128x64 piksele z białym podświetleniem

Cena

7490 zł

Specyfikacja techniczna

Zakupy donatorów
Firma Moog stworzyła ten syntezator  

z dopiskiem Tribute Editon w hołdzie  

dr. Robertowi Moogowi, który pasjonował się  

zarówno edukacją, jak i muzyką. Część dochodu 

ze sprzedaży każdego instrumentu jest  

przekazywana na realizację programów  

Ashville Area School Music.

Wszystkie składowe wynikowej bar-
wy trafiają do rozbudowanego miksera. 
Ma osobną regulację poziomu i tłumienie 
dla każdego źródła dźwięku oraz regulację 
poziomu dla zewnętrznego wejścia audio 
i funkcji Feedback, która z kolei umożliwia 
powrót sygnału bezpośrednio z wyjścia fil-
tra do wejścia miksera. Ta ostatnia tworzy 
pętlę sprzężenia, która odtwarza sposób 
wynaleziony przez muzyków, by Minimoogi 
brzmiały jeszcze potężniej.

Sekcja filtra jest klasyczna do bólu: filtr 
drabinkowy 20 Hz–20 kHz z wyborem nachy-
lenia zbocza: 6/12/18/24 dB/oktawę. Korzysta  
z tych samych obwodów zniekształceń, co Sub 
Phatty, i w takim samym układzie: jednego 
przed filtrem i jednego po nim. Choć podwójne 
obwiednie są generowane cyfrowo, przecho-
dzą przez analogowe filtry dolnoprzepustowe, 
by zapewnić CV płynność i ciągłość.

Dopełnieniem toru audio są dwie sekcje 
modulacji wyposażone w bliźniacze LFO. 

Źródłem modulacji mogą 
być przebiegi LFO (trój-

kąt, prostokąt, dwa 
rodzaje piły, lo-

sowy) o czę-
stotliwo-

ściach 

Sub 37 ma też bardzo rozwiniętą obwied-
nię DAHDSR (Delay, Attack, Hold, Decay, Su-
stain, Release) znaną z Sub Phatty z regula-
torami każdego jej elementu dostępnymi na 
przednim panelu. Można je zamknąć w pętle. 
Wykorzystuje się to do kompozycji melodii  
z wyraźnymi repetycjami, ale także osiągania 
efektów podobnych do modulacji amplitu-

dowej. Ponieważ każda obwiednia 
ma swój przycisk Latch On, 

sygnał bramkujący 
będzie stale  

aktywny, co pozwala słyszeć nutę podczas 
dostosowywania parametrów generatorów. 
To nie zawsze jest możliwe w hybrydach i VA. 

Tor syntezy uzupełnia arpeggiator z sekcją 
sekwencera krokowego. Jest bardzo prosty w 
obsłudze, a ma wszystkie niezbędne funkcje 
od regulacji tempa – w zakresie 2–280 BPM 
albo uzależnienie od zegara MIDI – po długość 
impulsu bramkującego czy podział zegara do-
stępne w menu edycyjnym. Do tego dostajemy 
równie intuicyjnyw użyciu sekwencer oferujący 
aż 64 kroki, dzięki któremu można tworzyć se-
kwencje w trybie parafonicznym.

Instrument może być kontrolowany za 
pomocą pluginu, który umożliwia wygod-
niejszy podgląd ukrytych funkcji, a także 
zapewnia pełne odtworzenie ustawień  
w momencie ładowania projektu. 

Sub 37 potrafi brzmieć bardzo nowo-
cześnie, agresywnie, czym zdecydowanie 
różni się od klasycznych modeli Mooga. 
Wcześniejsze instrumenty kojarzyły się ra-
czej z brzmieniem miękkim, ciepłym i lekko 
bułowatym, co nie wszystkim współcze-
snym producentom i muzykom przypadało 
do gustu. Dowodem jego nowoczesności 
jest choćby Flying Lotus – producent, który 
obecnie uwielbia używać Moogi do swoich 
projektów. Co prawda Sub 37 nie dorównuje 
możliwościami Voyagerowi, ale gdy porów-
namy możliwości do ceny, okazuje się cał-
kiem trafnym wyborem.

Konrad Majchrowski

0,1–100 Hz i 1 Hz–1 kHz. Poza tym można 
pominąć LFO i kształtować sygnał jednym  
z 10 dodatkowych źródeł modulacji, usta-
wianych w menu edycyjnym. Można przy 
tym określić, w jakim stopniu kółko modu-
lacji, velocity, aftertouch i czwarty kontroler 
(zazwyczaj ustawiony jako kontroler wyde-
chu) mają wpływ na modulację. Do tego każ-
da z sekcji pozwala ustawić trzy głębokości 
działania sygnału modulującego. Taki wybór 
parametrów umożliwia imponującą indywi-
dualizację ustawień. 
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z poradnika wujka Piotrka

WWokal ma rządzić – to powie każdy producent. Ma domino-
wać w miksie, ponieważ słuchacz chce słuchać słów. Prze-
kaz musi być klarowny, mocny, zrozumiały i atrakcyjny. No 
właśnie – atrakcyjny. Już jakiś czas temu odkryto, że dobry 
i charyzmatyczny wokalista to podstawa sukcesu, ale po 
pierwsze fajnie jest słyszeć więcej głosów, a po drugie wraz  
z rozwojem (?) muzyki rozrywkowej wymagania wobec 
ścieżki wokalnej wzrosły do tego stopnia, że głos naturalny 
przestaje być atrakcyjny. Wszelkie zabiegi upiększające mo-
gą rozpoczynać się od tematów poruszonych w poprzednim 
odcinku (pogłos, delay, dubler itd.), ale na tym już od dawna 
nie kończymy. Poza wokalem głównym umieszczamy więc 
głosy dodatkowe.

Kiedy wspominamy o dodatkach, najczęściej mamy na 
myśli tak zwane chórki, czyli ścieżki wokalne, gdzie wysokość 
dźwięku jest inna niż w wokalu głównym, czyli tworzy harmo-
nię. Ludzie lubią harmonię, nawet jeśli jest dość dysonansowa 
(por. „Wstęp do polifonii: dysonanse i konsonanse”, str. 54). 
Tworzenie głosów harmonicznych możemy podzielić na dwa 
etapy: wykonania i miksu. 

Wykonanie powinno być rzecz jasna poprzedzone „za-
projektowaniem” głosów harmonicznych. Jedni robią to 
według zasad harmonii, których nauczyli się w szkole, i po 
prostu rozpisują dodatkowe linie melodyczne w postaci nut. 
Ale to już rzadkość. Większość po prostu śpiewa, dobiera-
jąc nuty „na czuja” i wsłuchując się w rezultat lub starając 
się kopiować harmonie zasłyszane w innych produkcjach. 
To oczywiście nie grzech, ponieważ muzyka popularna jest 
oparta na schematach i innych szablonach. Warto jednak 
wprowadzać nutki lekko zgrzytające, bo często podnosi to 
poziom emocji.

Głos do rejestracji
Pora na nagranie. Jeśli mamy czas, a wokalista umie zaśpie-
wać tę samą melodię kilka razy,  to – zamiast stosować efekty 
typu dubler czy ensemble – nagrajmy kilka ścieżek, które po 
wstępnej obróbce (strojenie, kompresja, EQ) nałożymy na 
siebie. Warto nagrać nie mniej niż cztery ścieżki, a powstałą  
w ten sposób harmonię rozłożyć maksymalnie w panoramie 
(po dwie). Jeśli zaś nagrywamy dwie różne harmonie (co jest 
bardzo polecane), każdą z nich umieśćmy po przeciwnej stro-
nie sceny dźwiękowej. 

Powstałe w ten sposób głosy miksujemy zazwyczaj ciszej 
niż wokal główny, choć oczywiście są wyjątki. Jeśli harmonia 
ma jedynie podpierać przekaz, będzie zmiksowana sporo ci-
szej, jeśli zaś zależy nam na wrażeniu bardziej chóralnym, to 
nie ma się co bać głośności. A jak wygląda miks?

Backing Vocals – tak ważni ludzie nazywają chórki – mik-
suje się trochę inaczej niż wokal główny. Jego charakterystyka 
częstotliwościowa oraz dynamiczna będzie różnić się, czasem 
nawet znacząco. Wynika to głównie z tego, że głosy dodat-
kowe są traktowane (i odbierane) bardziej jak instrument, 
uzupełnienie. Stąd mogą brzmieć mniej naturalnie. Jeśli cho-
dzi o korekcję, przede wszystkim unikamy konfliktu z woka-
lem głównym, czyli często obniżamy poziom 2–4 kHz. Za to 
jesteśmy szczodrzy w paśmie górnym, gdzie nigdy zbyt dużo 
powietrza. Podbicie filtrem półkowym pasma od 8–10 kHz  

Jeśli wokalista umie zaśpiewać tę samą melodię  
kilka razy, nagrajmy kilka ścieżek, które po wstępnej  
obróbce (strojenie, kompresja, EQ) nałożymy na siebie.

fo
t.

 P
aw

ło
 B

ur
di

ak
/F

ot
ol

ia
.c

om

Zostań kowalem wokalu (3)

W dwóch poprzednich numerach opanowywaliśmy wokal pod względem technicznym  
i kreatywnym. Daliśmy radę błędom wykonawczym, zgłoskom wybuchowym,  

wirtualnej przestrzeni i kilku innym wyzwaniom. Teraz pora na dodatki
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nagraj muzęz poradnika wujka Piotrka

w górę dodaje lekkości i ładnie uzupełnia przekaz. Z kolei dół 
obcinamy, czasem dość stanowczo. Zazwyczaj wszystko po-
niżej 120 Hz nie jest potrzebne. Podobnie niski środek, czyli 
okolice 400 Hz. Taki wokal słuchany w izolacji brzmi dość głu-
cho, ale w połączeniu z dobrze zmiksowanym Lead Vocalem 
będzie stanowił spójną całość.

Także dynamika chórków będzie różnić się od głównego 
wokalu. Kompresja powinna być o wiele głębsza (redukcja 
rzędu 10–15 dB to nie grzech), a Ratio może dochodzić do 10:1 
i więcej. Często też skracamy parametr Attack, aby harmonia 
nie walczyła z wokalistą w sensie „uderzeń” kolejnych słów 
czy zgłosek. I znowu – ścieżki chórków słuchane oddzielnie 
będą brzmiały co najmniej dziwnie, ale w miksie okażą się jak 
najbardziej OK. 

W epoce komputerów i niemal nieograniczonej „mocy 
miksującej” możemy w zasadzie zastosować powyższe zabie-
gi na każdej ścieżce osobno – czyli EQ i kompresor razy cztery 
lub osiem. Z jednej strony to może być sensowne (szczegól-
nie w przypadku korekcji), z drugiej zaś harmonię powinniśmy 
traktować jako homogeniczną całość i często zabiegi dyna-
miczne zastosowane na podsumie mogą przynieść więcej 
pożytku. Jak zwykle warto sprawdzić obie opcje i porównać 
uzyskane rezultaty z zawodowymi produkcjami.

Egzamin z dodawania
Pora na efekty. Tutaj wkraczamy już na pole kreatywne i mu-
simy dobrze zastanowić się, na czym nam najbardziej zale-
ży. Część rozwiązań narzuci nam styl, w którym dany utwór 
ma zaistnieć, ale reszta to kwestia wyborów artystycznych  

i kreatywnych. Współczesna muzyka pop lubi mocne i zwięzłe 
przekazy, więc pogłos jest zazwyczaj krótki i zwarty. To samo 
tyczy się chórków, choć często możemy pozwolić sobie w nich 
na więcej przestrzeni, chociażby po to, aby harmonia oddaliła 
się od głównego wykonu. Ma to sens, gdyż podobnie sprawa 
wyglądałaby na prawdziwej scenie. Dlatego najczęściej nie 
warto wysyłać chórków na ten sam pogłos, a raczej na spe-
cjalnie utworzony kanał Aux, gdzie umieszczamy inny reverb  
i możemy na nim pracować bez obawy, że wpłyniemy na wo-
kal główny. Warto rozpocząć od pogłosu typu Room, a jeśli 
będzie mało, to Plate. Wszelkie typy jak Chamber, Ambience 
czy nawet Hall są jak najbardziej dozwolone i warte wypróbo-
wania. Kanał Reverb warto okrasić korektorem i upewnić się, 
że panujemy nad dołem. 

Oczywiście przy chórkach można poszaleć z delayem, 
efektami modulacyjnymi (chorus, flanger) oraz wszelkimi 
dublerami czy odstrajaczami. Nie ma być prawdziwie. Ma być 
atrakcyjnie!

Poza chórkami śpiewającymi „prawdziwe” słowa mamy 
często do czynienia ze swego rodzaju partiami smyczkowymi, 
ale wykonywanymi paszczą. Wszelkie „aaa” czy „uuu” wno-
szą produkcję na wyższy poziom i mogą występować zarówno  
w charakterze harmonii, jak i jako samodzielne partie. Ich mik-
sowanie jest bardzo podobne do produkcji chórków i najczęściej 
odbywa się według tych samych zasad, czyli ma być nieinwazyj-
nie, miękko i równo. Jednak – powtarzam to do znudzenia – eks-
perymenty są wręcz niezbędne i czasem, nawet przypadkiem, 
możemy uzyskać bardzo interesujące efekty.

W muzyce pop, RnB czy w hip-hopie furorę robią tak 
zwane adlibs, czyli krótkie zaśpiewy, które często nie mają 
wiele sensu w sensie językowym, ale podkreślają przekaz 
emocjonalny. Każdy chyba wie, o czym mowa: najróżniejsze 
„yee”, „baby”, „cmon”, a w hip-hopie „aha” czy „check it out”  
(w polskiej wersji „sie-kie-ra”), a nawet „madafaka” to stałe 
elementy współczesnej muzyki. Miksuje się je stosunkowo 
prosto, a jest to połączenie wokalu głównego i chórków. Naj-
częściej nie stosujemy przesadnej kompresji ani korekcji, za to 
„oddalamy” głos za pomocą efektów – choć w przypadku, gdy 
głos główny i adlib współistnieją na zasadzie pytanie-odpo-
wiedź, ich role wyrównują się.

Jak nie raz stwierdzałem: wokal to król. A król ma rzą-
dzić. Ważne jest więc, aby potraktować go priorytetowo  
i w zasadzie cały miks obudować wokół. Współczesna mu-
zyka wymaga silnej sekcji rytmiczno-basowej, ale wszystko, 
co wyżej, ma podlegać wokalowi. A jeśli zdecydujemy się na 
więcej wokalu w postaci chórków i głosowych dodatków, 
tym więcej miejsca musimy mu zapewnić. Można pomyśleć, 
że to ograniczenie, ale można też potraktować to jako spore 
ułatwienie, bo aranż będzie lżejszy i łatwiejszy. Do roboty!

Wujek Piotrek

Jeśli wokalista umie zaśpiewać tę samą melodię  
kilka razy, nagrajmy kilka ścieżek, które po wstępnej  
obróbce (strojenie, kompresja, EQ) nałożymy na siebie.

1. Typowy układ kanałów do miksowania chórków. Od lewej wokal główny  
(por. AudioPlay 2/2017, str. 56), a potem po cztery głosy w kanale prawym  
i lewym (BV1–BV8). Na kanałach filtr górnoprzepustowy, a wszystko wysłane  
na ścieżkę podsumy BV Aux.

2. Pogłos ze ścieżki BV Aux. W tym przypadku Plate/Ambient z czasem około  
2,5 sekundy. Trochę dużo, więc w razie kłopotów nie zaszkodzi skrócić.  
Zwraca uwagę obcięcie dołu i dodanie góry – w sam raz na chórki.

3. Kompresja i korekcja na kanale BV Aux. Kompresja głęboka (Ratio 7,7:1),  
stosunkowo krótkie czasy ataku i odpuszczania. Korekcja typowa dla chórków:  
brak niskiego dołu, ograniczenie niskiego (około 400 Hz) i wysokiego  
(2,2 kHz) środka, spore dodanie góry (+6 dB powyżej 8 kHz).
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WW pierwszym odcinku naszego nowego cyklu przyjrzeliśmy 
się strukturze i organizacji dźwięków na skalach muzycz-
nych. Nie było trudno, prawda? Dzisiaj zaczniemy sprawy 
komplikować, co jednak nie znaczy, że porzucimy główną 
ideę przyświecającą naszym rozważaniom – ma być mniej 
naukowo, a bardziej życiowo.

Jeśli spróbowałeś/spróbowałaś wykonać ćwiczenie, 
jakie zasugerowałem pod koniec artykułu w poprzednim 
numerze, wiesz już, że skale muzyczne porządkują dźwięki 
i powodują, że ich następowanie po sobie podlega prawom, 
które nawet niewprawione ucho odbiera jako swoiste napię-
cie i odpuszczanie. A to z kolei sprawia, że podświadomie 
odczuwamy, że melodia do czegoś dąży, a potem wraca.  
A im jesteśmy lepsi w układaniu (przepraszam: kompono-
waniu) melodii, tym bardziej przypomina ona opowiadanie 
lub nawet powieść ze wstępem, rozwinięciem i zakończe-
niem. Tego oczekuje słuchacz i nie ma powodu, aby mu tego 
nie dostarczyć.

Monofonia i polifonia
Kiedyś było łatwo. Melodia występowała w przyrodzie jako 
samoistny twór w postaci piosenki nuconej przez matki przy 
usypianiu dzieci, pieśni wojennej śpiewanej przez nacierają-
cą armię lub podniosłego chorału wykonywanego przez gru-
pę braciszków w habitach. Wspólną cechą tych działań arty-
stycznych było to, że cały utwór składał się z samej melodii 
właśnie bez żadnych elementów towarzyszących. Wspo-
mniani żołnierze lub zakonnicy śpiewali wspólnie tę samą 
linię melodyczną, czyli jedynie wprowadzali inną barwę lub 
uzyskiwali większą głośność (co dwa głosy to nie jeden). Me-
lodia była jedna i w takim przypadku mówimy, że mamy do 
czynienia z utworem jednogłosowym. Jak, nie przymierzając, 
melodyjka w Nokii 3210. 

Od czasów średniowiecza muzyka rozwinęła się  i – nie 
wdając się w szczegóły – możemy powiedzieć, że dzisiaj ma-
my do czynienia z utworami wielogłosowymi czy też polifo-
nicznymi (choć muzykolodzy mogą się na to nieco obruszyć, 
bo zaraz zażądają rozgraniczeń na polifonię i homofonię, ale 
na razie dajmy temu spokój). Tak czy siak, pojedyncze me-
lodie bez żadnych dźwięków towarzyszących już niemal nie 
występują, więc musimy zmierzyć się i z tym zagadnieniem.

Wprowadzenie dodatkowych dźwięków (głosów) to 
nie tylko dodatkowe komplikacje, ale też możliwości. Wy-
nikają one z powstających zależności między dźwiękami  
i idącymi za tym narzędziami do uzyskania kolejnych wra-
żeń i nastrojów. Różne dźwięki skali grane w tym samym 

momencie wywołują u słuchacza jeszcze większe emocje 
niż tylko te wynikające z następstw kolejnych nut. A po-
wstanie polifonii wynika podobno z przypadku (i tu znowu 
trochę historii – sorry!).

Do mniej więcej okresu średniowiecza obowiązywała 
głównie muzyka monofoniczna. Najpierw z braku wiedzy,  
a potem z przyczyn ideologicznych – żołnierze śpiewają jed-
nym głosem, podobnie jak rozmodlony lud, bo przecież Bóg 
jest jeden. Legenda głosi, że podczas wykonywania jednego 
z chorałów przeor zauważył, że w wyniku bardzo długiego 
pogłosu, jaki przecież jest oczywisty w kościele, wybrzmie-
wające głosy nakładają się na siebie, tworząc bardzo cieka-
we zjawiska akustyczne. Pogłos powodował, że gdy śpiewa-
cy zamykali usta słuchacz wciąż słyszał ostatnie nuty me-
lodii, ale razem! Efekt się spodobał i kompozytorzy zaczęli 
eksperymentować z drugą melodią śpiewaną jednocześnie. 
I tak powstała polifonia. Nikt nie wie, czy ta opowieść jest 
prawdziwa, ale brzmi atrakcyjnie i sensownie. 

Z początku każdy głos śpiewał co innego (stąd często 
trudno zrozumieć tekst w muzyce średniowiecza lub re-
nesansu), ale z czasem tak zwany drugi głos (oraz trzeci, 
czwarty itd.) zaczął występować jednocześnie z głosem 
pierwszym i efekcie powstały akordy (nareszcie jakiś znajo-
my termin!). Porozmawiajmy więc o akordach.

Akordy: dysonanse i konsonanse
Technicznie rzecz biorąc, akord składa się z trzech lub więcej 
dźwięków, ale na razie ograniczmy się do dwóch i porozma-
wiajmy o różnych współbrzmieniach. Grając lub śpiewając 
dwa dźwięki o różnych wysokościach, generujemy pewne 
zjawiska akustyczne, ale tworzymy też wrażenia muzyczne. 
Najprostszym interwałem, czyli odległością od siebie, jest 
oktawa, czyli dwie nuty o tej samej nazwie oddalone od sie-
bie o oktawę właśnie. Na przykład C. W zasadzie trudno tu 

Wstęp do polifonii:  
dysonanse i konsonanse
W tym odcinku praktycznych rozważań o teorii muzyki dowiemy się, skąd się wzięła 
polifonia, jak Nokia dogoniła średniowiecze, gdzie szukać dysonansów i konsonansów 
oraz jakie brzmienie było uważane przed wiekami za narzędzie szatana

Teoria muzyki (2)

kwinta

sekunda

seksta

tercja

septyma

kwarta

oktawa
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mówić o tworzeniu nowej jakości, może poza wzmacnianiem 
dobitności dźwięku, co często stosuje się, aby podkreślić do-
niosłość przekazu (wspomniani żołnierze lub lud pracujący) 
lub surowość wynikającą z braku nowych współbrzmień. 
Przejdźmy więc dalej. Po kolei. Wszystko na przykładzie ga-
my C-Dur, czyli jedziemy po białych (klawiszach).

Najmniejszym możliwym interwałem jest sekunda, czyli 
dwa dźwięki z kolejnych kroków skali, na przykład C i D. Se-
kunda może być wielka (czyli pomiędzy dźwiękami jest pół-
ton – lub inaczej czarny klawisz) lub mała (na przykład E–F). 
Sekunda jest tak zwanym dysonansem, czyli uznawana jest 
za współbrzmienie dość zgrzytliwe i nieharmonijne. Wciśnij-
my dwa klawisze znajdujące się obok siebie i sami usłyszy-
my. Ale to, że coś jest dysonansem, wcale nie znaczy, że jest 
bezużyteczne i nie powinno się pojawiać. Skoro muzyka to 
ciąg napięć i rozluźnień, to dysonanse właśnie najlepiej na-
dają się do wywoływania wrażeń mniej przyjemnych i powo-
dujących, że tym bardziej oczekujemy ich zniknięcia. Do tego 
tematu na pewno jeszcze wrócimy i to nie raz.

Kolejnym współbrzmieniem jest tercja, czyli na przykład 
C i E (E to w gamie C-Dur trzeci stopień, stąd tercja). Jest to 
typowy konsonans, czyli brzmienie miękkie, harmonijne  
i przyjemne. Tercja może być wielka (jak w tym przypadku) 
lub mała (na przykład D–F), a wynika to z liczby półtonów 
znajdujących pomiędzy jej składowymi (3 przy wielkiej,  
2 przy małej). Tercja wielka ma charakter durowy (radosny, 
majorowy), a mała molowy (smutny, minorowy). Zaczyna-
my dokądś dochodzić, szczególnie w kontekście poprzednie-
go odcinka cyklu.

Pora na kwartę, czyli na przykład C i F. Jest to w zasadzie 
konsonans, ale nie taki znowu przyjazny jak tercja. Brzmi 
dość surowo i nie określa nastroju współbrzmienia. Może 
oczywiście wpływać na charakter harmoniczny, ale raczej  

w kontekście innych elementów kompozycji. C–F to tak zwa-
na kwarta czysta – jest też powiększona i pomniejszona, ale 
nie kombinujmy zbyt wcześnie.

Po kwarcie przychodzi kwinta, w naszym przypadku C  
i G. Kwinta jest bardzo czystym współbrzmieniem, w swym 
charakterze zbliżonym do oktawy, ponieważ jest bardzo 
neutralna harmonicznie. Nie powoduje pojawienia się szcze-
gólnych emocji i najczęściej jest po prostu składnikiem bar-
dziej rozbudowanej konstrukcji, czyli akordu. Oczywiście jej 
możliwości się na tym nie kończą, o czym wiedzą wszyscy 
słuchający muzyki antycznej, ludowej oraz niektórych ga-
tunków rocka, metalu czy elektroniki. I znowu, C–G to kwinta 
czysta, a inne kwinty na razie zostawmy z nosem na kwintę. 

Zostały już tylko dwa współbrzmienia, za to bardzo cie-
kawe. Najpierw seksta, czyli pierwszy i szósty stopień gamy, 
w naszym przykładzie C i A. Seksta, podobnie jak tercja, mo-
że być mała lub wielka. Zresztą, gdyby jej się przyjrzeć, jest 
ona swoistym odwróceniem tercji właśnie, bo C–A w odwró-
ceniu to A–C, czyli tercja mała, a C–A jest sekstą wielką. Zaś 
tercja wielka (na przykład C–E) w odwróceniu to E–C, czyli 
seksta mała. To taka ciekawostka, z której wynika, że także 
seksta nadaje brzmieniu silnego charakteru i z tej możliwo-
ści bardzo często korzystamy.

Na koniec septyma (u nas C–H). Septyma jest dysonan-
sem, co łatwo stwierdzić, posługując się analogią do po-
przedniego akapitu. Sekunda C–D jest dysonansem, a dźwię-
ki odwrócone, czyli D–C, leżą od siebie w odległości septymy 
właśnie i podobnie jak w przypadku tercji i seksty możemy 
mówić o septymie małej lub wielkiej. I znowu podobnie jak 
przy sekście septyma wielka odpowiada sekundzie małej  
i na odwrót. W dodatku sekunda mała brzmi bardziej zgrzy-
tliwie niż wielka, a przy septymie odwrotnie. Ot, taka mała 
matematyka muzyczna. >>
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mówić o tworzeniu nowej jakości, może poza wzmacnianiem 
dobitności dźwięku, co często stosuje się, aby podkreślić do-
niosłość przekazu (wspomniani żołnierze lub lud pracujący) 
lub surowość wynikającą z braku nowych współbrzmień. 
Przejdźmy więc dalej. Po kolei. Wszystko na przykładzie ga-
my C-Dur, czyli jedziemy po białych (klawiszach).

Najmniejszym możliwym interwałem jest sekunda, czyli 
dwa dźwięki z kolejnych kroków skali, na przykład C i D. Se-
kunda może być wielka (czyli pomiędzy dźwiękami jest pół-
ton – lub inaczej czarny klawisz) lub mała (na przykład E–F). 
Sekunda jest tak zwanym dysonansem, czyli uznawana jest 
za współbrzmienie dość zgrzytliwe i nieharmonijne. Wciśnij-
my dwa klawisze znajdujące się obok siebie i sami usłyszy-
my. Ale to, że coś jest dysonansem, wcale nie znaczy, że jest 
bezużyteczne i nie powinno się pojawiać. Skoro muzyka to 
ciąg napięć i rozluźnień, to dysonanse właśnie najlepiej na-
dają się do wywoływania wrażeń mniej przyjemnych i powo-
dujących, że tym bardziej oczekujemy ich zniknięcia. Do tego 
tematu na pewno jeszcze wrócimy i to nie raz.

Kolejnym współbrzmieniem jest tercja, czyli na przykład 
C i E (E to w gamie C-Dur trzeci stopień, stąd tercja). Jest to 
typowy konsonans, czyli brzmienie miękkie, harmonijne  
i przyjemne. Tercja może być wielka (jak w tym przypadku) 
lub mała (na przykład D–F), a wynika to z liczby półtonów 
znajdujących pomiędzy jej składowymi (3 przy wielkiej,  
2 przy małej). Tercja wielka ma charakter durowy (radosny, 
majorowy), a mała molowy (smutny, minorowy). Zaczyna-
my dokądś dochodzić, szczególnie w kontekście poprzednie-
go odcinka cyklu.

Pora na kwartę, czyli na przykład C i F. Jest to w zasadzie 
konsonans, ale nie taki znowu przyjazny jak tercja. Brzmi 
dość surowo i nie określa nastroju współbrzmienia. Może 
oczywiście wpływać na charakter harmoniczny, ale raczej  

w kontekście innych elementów kompozycji. C–F to tak zwa-
na kwarta czysta – jest też powiększona i pomniejszona, ale 
nie kombinujmy zbyt wcześnie.

Po kwarcie przychodzi kwinta, w naszym przypadku C  
i G. Kwinta jest bardzo czystym współbrzmieniem, w swym 
charakterze zbliżonym do oktawy, ponieważ jest bardzo 
neutralna harmonicznie. Nie powoduje pojawienia się szcze-
gólnych emocji i najczęściej jest po prostu składnikiem bar-
dziej rozbudowanej konstrukcji, czyli akordu. Oczywiście jej 
możliwości się na tym nie kończą, o czym wiedzą wszyscy 
słuchający muzyki antycznej, ludowej oraz niektórych ga-
tunków rocka, metalu czy elektroniki. I znowu, C–G to kwinta 
czysta, a inne kwinty na razie zostawmy z nosem na kwintę. 

Zostały już tylko dwa współbrzmienia, za to bardzo cie-
kawe. Najpierw seksta, czyli pierwszy i szósty stopień gamy, 
w naszym przykładzie C i A. Seksta, podobnie jak tercja, mo-
że być mała lub wielka. Zresztą, gdyby jej się przyjrzeć, jest 
ona swoistym odwróceniem tercji właśnie, bo C–A w odwró-
ceniu to A–C, czyli tercja mała, a C–A jest sekstą wielką. Zaś 
tercja wielka (na przykład C–E) w odwróceniu to E–C, czyli 
seksta mała. To taka ciekawostka, z której wynika, że także 
seksta nadaje brzmieniu silnego charakteru i z tej możliwo-
ści bardzo często korzystamy.

Na koniec septyma (u nas C–H). Septyma jest dysonan-
sem, co łatwo stwierdzić, posługując się analogią do po-
przedniego akapitu. Sekunda C–D jest dysonansem, a dźwię-
ki odwrócone, czyli D–C, leżą od siebie w odległości septymy 
właśnie i podobnie jak w przypadku tercji i seksty możemy 
mówić o septymie małej lub wielkiej. I znowu podobnie jak 
przy sekście septyma wielka odpowiada sekundzie małej  
i na odwrót. W dodatku sekunda mała brzmi bardziej zgrzy-
tliwie niż wielka, a przy septymie odwrotnie. Ot, taka mała 
matematyka muzyczna. >>
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>> Zmęczyliśmy się trochę tymi liczbami, więc zrób-
my jeszcze trudniej. OK, za chwilę, teraz ponownie 
troszkę historii.

Narzędzie szatana
Choć wielogłosowość zaczęła wreszcie pojawiać się w muzy-
ce, następowało to opornie, a w dodatku nie do końca demo-
kratycznie, przynajmniej z punktu widzenia harmonii. Otóż 
jedne współbrzmienia uznawano początkowo za bardziej 
dopuszczalne, inne mniej, a niektóre były wręcz zabronione. 
Mówimy tu głównie o muzyce religijnej (cóż, tam najłatwiej 
o zakazy), ale głównie takowa istniała w czasach średnio-
wiecznych. Na początku zgodzono się na kwarty i kwinty, 
jako współbrzmienia dość neutralne i w zasadzie wyzute  
z emocji. W końcu nie powinno się przesadzać z nimi pod-
czas mszy. Pierwsze utwory polifoniczne to w zasadzie 
proste przeniesienie drugiego głosu o kwartę lub kwintę w 
górę lub w dół wobec głosu podstawowego i takie swego 
rodzaju „jechanie drugim pasem” przez cały utwór. W koń-
cu troszkę się to braciom znudziło i zaczęto zamieniać te 
relacje między sobą, a potem dokładać tercje i seksty, które 
wciąż pozwalały zachować względną czystość emocjonalną,  
a jednocześnie wprowadzać lekkie wahania nastroju. Zresz-
tą układanie się współbrzmień wynikało wtedy bardziej 
przy okazji, ponieważ – jak wspominałem wcześniej – czę-
sto komponowano dwie lub więcej melodii jednocześnie (ich 
zależności określały zasady tak zwanego kontrapunktu),  
a współbrzmienia układały się „same”, choć wciąż pamięta-
no o zasadach, czyli nakazach i zakazach. 

Najbardziej diabelskim interwałem był tak zwany 
tryton, czyli kwarta zwiększona (lub jak kto woli kwinta 
zmniejszona), występująca w naszej przykładowej gamie 
C–Dur między dźwiękami F i H. Tryton był narzędziem 
szatana i użycie go groziło sczeźnięciem w otchłani pie-
kieł. Potem zaczęto powoli się z nim bratać (choć kobiety 
wciąż mdlały na jego dźwięk), a dzisiaj nie jest niczym 
nadzwyczajnym i ma często funkcje bardzo praktyczne 
w postaci wprowadzania sporego napięcia, które później 
elegancko uspokajamy przez zejście dolnego dźwięku  
o półton niżej, a górnego półton w górę – i już mamy słyn-
ne Aaaaa-meeen. Odkładając żarty na bok i pozostając 
w nastroju praktycznym, przejdźmy do klawiatury i po-
bawmy się współbrzmieniami. Wypróbujmy każde z opi-
sanych, w różnych oktawach, może też przy użyciu róż-
nych barw (fortepian, organy, smyczki itd.). Zacznijmy od 
C–E, określając w ten sposób tonację, a potem po prostu 
eksperymentujmy i postarajmy się skończyć na C–E (al-
bo E–C). Następnie zacznijmy od A–C, sugerując tonację 
a-moll (pamiętamy z poprzedniego odcinka?) i zastanów-
my się, czy te same interwały nie zmieniły swego charak-
teru względem współbrzmienia początkowego. 

Co dalej? Dalej będzie jeszcze ciekawiej! Dołączymy ko-
lejne dźwięki (pojawią się prawdziwe akordy), a następnie 
zaczniemy dodawać niuanse czasowe i tonalne. Nasz warsz-
tat zacznie się wzbogacać.

Z życzeniami udanych stosunków harmonicznych że-
gnamy się do następnego razu.

Piotr Dygasiewicz
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>> Zmęczyliśmy się trochę tymi liczbami, więc zrób-
my jeszcze trudniej. OK, za chwilę, teraz ponownie 
troszkę historii.

Narzędzie szatana
Choć wielogłosowość zaczęła wreszcie pojawiać się w muzy-
ce, następowało to opornie, a w dodatku nie do końca demo-
kratycznie, przynajmniej z punktu widzenia harmonii. Otóż 
jedne współbrzmienia uznawano początkowo za bardziej 
dopuszczalne, inne mniej, a niektóre były wręcz zabronione. 
Mówimy tu głównie o muzyce religijnej (cóż, tam najłatwiej 
o zakazy), ale głównie takowa istniała w czasach średnio-
wiecznych. Na początku zgodzono się na kwarty i kwinty, 
jako współbrzmienia dość neutralne i w zasadzie wyzute  
z emocji. W końcu nie powinno się przesadzać z nimi pod-
czas mszy. Pierwsze utwory polifoniczne to w zasadzie 
proste przeniesienie drugiego głosu o kwartę lub kwintę w 
górę lub w dół wobec głosu podstawowego i takie swego 
rodzaju „jechanie drugim pasem” przez cały utwór. W koń-
cu troszkę się to braciom znudziło i zaczęto zamieniać te 
relacje między sobą, a potem dokładać tercje i seksty, które 
wciąż pozwalały zachować względną czystość emocjonalną,  
a jednocześnie wprowadzać lekkie wahania nastroju. Zresz-
tą układanie się współbrzmień wynikało wtedy bardziej 
przy okazji, ponieważ – jak wspominałem wcześniej – czę-
sto komponowano dwie lub więcej melodii jednocześnie (ich 
zależności określały zasady tak zwanego kontrapunktu),  
a współbrzmienia układały się „same”, choć wciąż pamięta-
no o zasadach, czyli nakazach i zakazach. 

Najbardziej diabelskim interwałem był tak zwany 
tryton, czyli kwarta zwiększona (lub jak kto woli kwinta 
zmniejszona), występująca w naszej przykładowej gamie 
C–Dur między dźwiękami F i H. Tryton był narzędziem 
szatana i użycie go groziło sczeźnięciem w otchłani pie-
kieł. Potem zaczęto powoli się z nim bratać (choć kobiety 
wciąż mdlały na jego dźwięk), a dzisiaj nie jest niczym 
nadzwyczajnym i ma często funkcje bardzo praktyczne 
w postaci wprowadzania sporego napięcia, które później 
elegancko uspokajamy przez zejście dolnego dźwięku  
o półton niżej, a górnego półton w górę – i już mamy słyn-
ne Aaaaa-meeen. Odkładając żarty na bok i pozostając 
w nastroju praktycznym, przejdźmy do klawiatury i po-
bawmy się współbrzmieniami. Wypróbujmy każde z opi-
sanych, w różnych oktawach, może też przy użyciu róż-
nych barw (fortepian, organy, smyczki itd.). Zacznijmy od 
C–E, określając w ten sposób tonację, a potem po prostu 
eksperymentujmy i postarajmy się skończyć na C–E (al-
bo E–C). Następnie zacznijmy od A–C, sugerując tonację 
a-moll (pamiętamy z poprzedniego odcinka?) i zastanów-
my się, czy te same interwały nie zmieniły swego charak-
teru względem współbrzmienia początkowego. 

Co dalej? Dalej będzie jeszcze ciekawiej! Dołączymy ko-
lejne dźwięki (pojawią się prawdziwe akordy), a następnie 
zaczniemy dodawać niuanse czasowe i tonalne. Nasz warsz-
tat zacznie się wzbogacać.

Z życzeniami udanych stosunków harmonicznych że-
gnamy się do następnego razu.

Piotr Dygasiewicz
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DDo dyspozycji uczestników była wielka sala, 
na której znajdowało się kilkadziesiąt instru-
mentów klawiszowych. Ponieważ większość 
przybyłych stanowili członkowie zespołów 
grających na weselach, dużą część ekspozycji 
zajmowały aranżery. Jednak przybyli miłośni-
cy instrumentów klawiszowych znaleźli także 
piana, syntezatory analogowe i klawiatury 
sterujące. Wszystkiego można było dotknąć, 
posłuchać, na wszystkim pograć, a także do-
pytać specjalistów służących pomocą na sto-
iskach poszczególnych dystrybutorów sprzętu. 
Oprócz samych klawiszy, były także stoiska  
z oświetleniem i dymami, dzięki czemu lepiej 
czuło się atmosferę sceny.

Testowanie możliwości zgromadzone-
go sprzętu wzbogacono prezentacjami wy-
stawców. Były one równie cenne, jak bliskie 
obcowanie z instrumentami, ponieważ po-
kazywały w pełni ich możliwości i zwracały 

Nowości w zasięgu 
palców
To nie Prima Aprilis: 1 kwietnia hotel Eden w Rzgowie 
stał się mekką dla miłośników instrumentów  
klawiszowych. Uczestnicy mogli wypróbować  
wszystkie najnowsze instrumenty

 X Ogólnopolski Zlot Miłośników Instrumentów Klawiszowych

To było dziesiąte, jubileuszowe  

wydanie tej imprezy. Ponieważ  

zaczęliśmy od instrumentów  

klawiszowych, w tym roku wróciliśmy 

do korzeni. Tegorocznymi  

wystawcami byli głównie  

dystrybutorzy. Sami zdecydowali, 

uwagę na szczególnie interesujące cechy, 
których potem można było samodzielnie 
doświadczyć. Audiostacja zaprezentowa-
ła klawiaturę Akai Advance 49, która wraz  
z programem VIP 2.0 pozwala przygotować 
występ przez zapisanie presetów instrumen-
tów i efektów do poszczególnych utworów,  
a potem w prosty sposób grać je podczas 
eventu (więcej o programie VIP 2.0 i jego 
współpracy z klawiaturą Advance na str. 27). 
Na życzenie publiczności zademonstrowano 
także nowatorską klawiaturę sterującą Roli 
Seaboard Rise 25, umożliwiającą artykulację 
znaną dotąd z gitary. Samą klawiaturę można 
było także wypróbować na stoisku, gdzie wy-
stawiono także piana Nord Stage 2EX, Nord 
Lead 4 i syntezator analogowy Moog Sub 37. 

Na uczestników czekały także dodatkowe 
atrakcje. Po pierwsze każdy z wystawców przy-
gotował nagrody, które pod koniec zlotu zosta-
ły rozlosowane wśród zgromadzonych. Po dru-
gie organizatorzy zadbali o godne zakończenie 
jubileuszowej imprezy. Na wieczornym koncer-
cie wystąpił wybitny klawiszowiec Sławomir 
Łosowski, któremu towarzyszył nie mniej zna-
komity perkusista Tomasz Łosowski.

Komplety na sali podczas prezentacji i kło-
pot ze znalezieniem miejsca do parkowania  
w okolicy hotelu Eden świadczyły o sukce-
sie spotkania. Wydaje się, że po tak udanej  

Marcin Baer

czym chcą się pochwalić. Przywieźli to, co jest najlepsze 

na rynku. Staraliśmy się, by przekrój prezentowanych 

instrumentów był jak najszerszy, dlatego mieliśmy  

i analogi, i stage piana, i aranżery. Uczestnikami imprezy 

są w przeważającej części muzycy grający na imprezach 

okolicznościowych, korzystający głównie z aranżerów,  

ale pojawiają się na niej także członkowie zespołów  

muzycznych oraz miłośnicy instrumentów  

klawiszowych, którzy z aranżerów nie korzystają.  

To jedno z niewielu miejsc, gdzie jest tak bogaty wybór 

najnowszych instrumentów w jednym miejscu i na 

każdym z nich można pograć. Tego nie da się zrobić 

w żadnym sklepie muzycznym. Poza tym przez 10 lat 

zyskaliśmy wierne grono uczestników, którzy zżyli się ze 

sobą. Dzięki temu atmosfera jest znakomita. Zawsze 

po prezentacjach mamy część integracyjną. W tym roku 

uświetnił ją koncert Sławomira Łosowskiego, postaci 

legendarnej dla osób interesujących się instrumentami 

klawiszowymi.

Michał Michalski i Marcin Baer – przedstawiciele  
stowarzyszenia organizującego zlot.

Advance dla niezaawansowanych – prezentacja 
Mikołaja Dygasiewicza.

Koncert Kombi w składzie: Sławomir i Tomasz Łosowscy.

W chwilę po prezentacji Audiostacji nastąpiło  
oblężenie jej stoiska. 

Rozdanie nagród – losowanie interfejsu M-Track 2X2M.

imprezie organizatorzy zlotu mogą spodziewać się 
podobnych zjawisk podczas przyszłorocznej edycji.

Sebastian Łoś
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Magia ustawienia
19 kwietnia w warszawskim Teatrze Kamienica odbyły się 
warsztaty z omikrofonowania instrumentów, na których 
pojawili się nie tylko zawodowi realizatorzy dźwięku, 
ale też studenci kierunków muzycznych

Warsztaty DPA

W pierwszej części Rune opowiedział o hi-
storii marki, czyli jak poprzedniczka DPA, firma 
Brüel & Kjær – zajmująca się produkcją mikro-
fonów pomiarowych – odpowiedziała na za-
potrzebowanie rynku i opracowała urządzenie 
dla artystów ceniących sobie prawdziwą barwę 
głosu. Przedstawił też specyfikę mikrofonów  
i proces produkcji. W drugiej części czekało da-
nie główne: praca z mikrofonami i instrumen-
tami. Najpierw mikrofony były ustawiane przy 
pojedynczych instrumentach i nagrywane. 
Później każdy z uczestników mógł zapropono-
wać inne ustawienie i porównywano brzmienie 
instrumentu w nagranych próbkach. Na koniec 
nagrywano miks całego zespołu.

Przy okazji wyszły na jaw pewne cieka-
wostki o bardzo praktycznym znaczeniu. Na 
przykład w fortepianie próbowano trzech par 
mikrofonów: 4099, 2011 i 4011 przy klapie za-
mkniętej i otwartej, z zespołem i bez niego. 
Okazało się, że o ile w występach solowych 
słychać różnice w brzmieniu fortepianu na-
grywanego mikrofonami 2011 i 4011, to pod-
czas gry w zespole są one w zasadzie nie-
zauważalne. W obu przypadkach otrzymuje 
się naturalny dźwięk, ładny i dobrze siedzący  
w miksie. A różnica w cenie urządzeń jest 
bardzo zauważalna: mikrofony 4011 kosztują 
ponad dwa razy więcej niż 2011.

Ostatnia część warsztatów była poświę-
cona zagadnieniom ogólnym. Prowadzący  

zademonstrował na przykład, jak wpływa 
na zmysł słuchu biały szum, czyli prze-
chodzący przez wszystkie częstotliwości,  
i możliwości związanej z tym manipulacji.  
Z początku puścił dźwięk o określonej czę-
stotliwości, potem biały szum przez 4 se-
kundy (czas pamięci brzmienia u człowieka), 
a potem podbił częstotliwość w okolicach  
2–4 kHz i wrócił do częstotliwości pier-
wotnej. Nikt nie miał wrażenia, że jest to 
brzmienie początkowe.

Uczestnicy zwracali uwagę, że mogli  
w spokoju zrobić to, na co nigdy nie mają 
czasu w pracy: popracować z mikrofonem 
bez equalizacji. Okazało się, że dobór wła-
ściwych mikrofonów o liniowej charakte-
rystyce i powtarzalnym brzmieniu oraz 
decyzje dotyczące ich ustawienia znacznie 
ułatwiają późniejszą pracę przy realizacji 
czy miksowaniu. Przy okazji prowadzący 
zwrócił uwagę na ważny parametr pod-
czas czytania specyfikacji: liniowość pracy. 
Każdy mikrofon kierunkowy ma określoną 
odległość od źródła, w której zbiera dźwięk 
najbardziej naturalnie. Gdy się ją zmniejsza, 
dźwięk dostaje więcej dołu. Niby wszyscy 
uczestnicy o tym wiedzieli, ale warsztaty  
o tym przypomniały. Tak jak inną starą 
prawdę: nawet profesjonalista może dowie-
dzieć się czegoś nowego.

Sebastian Łoś 

Celem warsztatów było uzyskanie jak najpeł-
niejszego brzmienia tylko za pomocą usta-
wienia mikrofonu względem instrumentu, 
bez użycia equalizerów i kompresorów. Dzięki 
takiemu podejściu otrzymuje się brzmienie 
bardziej naturalne, otwarte i pozbawione 
zniekształceń. Wtedy można także wyko-
rzystać zalety mikrofonów DPA, które zbie-
rają dźwięk bardzo liniowo zarówno w osi, jak  
i poza nią. W tym drugim przypadku są jedy-
nie cichsze. Dzięki temu w miejscach, gdzie 
jest dużo mikrofonów, powodują niewiele 
problemów fazowych i przesłuchów. Nawet 
gdy te ostatnie się pojawiają, są bardziej na-
turalne, co sprawia, że tak nagrany materiał 
znacznie łatwiej miksować.

Warsztaty prowadził Rune Slot, duński 
realizator studyjny i koncertowy. Ma na swo-
im koncie współpracę z takimi muzykami  
i zespołami, jak Glenn Hughes, California Bre-
ed, Black Country Communion, Anne Linnet, 
a do tego należy do grona realizatorów DPA 
Master Class. W prezentacjach towarzyszyli 
mu trzej znakomici muzycy: Tomasz Filipczak 
(fortepian), Konrad Kubicki (kontrabas, bas), 
Przemysław Kuczyński (perkusja), a pomoc 
techniczną zapewnili Maciej Słowikowski  
i Kamil Dec z Teatru Kamienica.
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Magia ustawienia
19 kwietnia w warszawskim Teatrze Kamienica odbyły się 
warsztaty z omikrofonowania instrumentów, na których 
pojawili się nie tylko zawodowi realizatorzy dźwięku, 
ale też studenci kierunków muzycznych

Warsztaty DPA

W pierwszej części Rune opowiedział o hi-
storii marki, czyli jak poprzedniczka DPA, firma 
Brüel & Kjær – zajmująca się produkcją mikro-
fonów pomiarowych – odpowiedziała na za-
potrzebowanie rynku i opracowała urządzenie 
dla artystów ceniących sobie prawdziwą barwę 
głosu. Przedstawił też specyfikę mikrofonów  
i proces produkcji. W drugiej części czekało da-
nie główne: praca z mikrofonami i instrumen-
tami. Najpierw mikrofony były ustawiane przy 
pojedynczych instrumentach i nagrywane. 
Później każdy z uczestników mógł zapropono-
wać inne ustawienie i porównywano brzmienie 
instrumentu w nagranych próbkach. Na koniec 
nagrywano miks całego zespołu.

Przy okazji wyszły na jaw pewne cieka-
wostki o bardzo praktycznym znaczeniu. Na 
przykład w fortepianie próbowano trzech par 
mikrofonów: 4099, 2011 i 4011 przy klapie za-
mkniętej i otwartej, z zespołem i bez niego. 
Okazało się, że o ile w występach solowych 
słychać różnice w brzmieniu fortepianu na-
grywanego mikrofonami 2011 i 4011, to pod-
czas gry w zespole są one w zasadzie nie-
zauważalne. W obu przypadkach otrzymuje 
się naturalny dźwięk, ładny i dobrze siedzący  
w miksie. A różnica w cenie urządzeń jest 
bardzo zauważalna: mikrofony 4011 kosztują 
ponad dwa razy więcej niż 2011.

Ostatnia część warsztatów była poświę-
cona zagadnieniom ogólnym. Prowadzący  

zademonstrował na przykład, jak wpływa 
na zmysł słuchu biały szum, czyli prze-
chodzący przez wszystkie częstotliwości,  
i możliwości związanej z tym manipulacji.  
Z początku puścił dźwięk o określonej czę-
stotliwości, potem biały szum przez 4 se-
kundy (czas pamięci brzmienia u człowieka), 
a potem podbił częstotliwość w okolicach  
2–4 kHz i wrócił do częstotliwości pier-
wotnej. Nikt nie miał wrażenia, że jest to 
brzmienie początkowe.

Uczestnicy zwracali uwagę, że mogli  
w spokoju zrobić to, na co nigdy nie mają 
czasu w pracy: popracować z mikrofonem 
bez equalizacji. Okazało się, że dobór wła-
ściwych mikrofonów o liniowej charakte-
rystyce i powtarzalnym brzmieniu oraz 
decyzje dotyczące ich ustawienia znacznie 
ułatwiają późniejszą pracę przy realizacji 
czy miksowaniu. Przy okazji prowadzący 
zwrócił uwagę na ważny parametr pod-
czas czytania specyfikacji: liniowość pracy. 
Każdy mikrofon kierunkowy ma określoną 
odległość od źródła, w której zbiera dźwięk 
najbardziej naturalnie. Gdy się ją zmniejsza, 
dźwięk dostaje więcej dołu. Niby wszyscy 
uczestnicy o tym wiedzieli, ale warsztaty  
o tym przypomniały. Tak jak inną starą 
prawdę: nawet profesjonalista może dowie-
dzieć się czegoś nowego.

Sebastian Łoś 

Celem warsztatów było uzyskanie jak najpeł-
niejszego brzmienia tylko za pomocą usta-
wienia mikrofonu względem instrumentu, 
bez użycia equalizerów i kompresorów. Dzięki 
takiemu podejściu otrzymuje się brzmienie 
bardziej naturalne, otwarte i pozbawione 
zniekształceń. Wtedy można także wyko-
rzystać zalety mikrofonów DPA, które zbie-
rają dźwięk bardzo liniowo zarówno w osi, jak  
i poza nią. W tym drugim przypadku są jedy-
nie cichsze. Dzięki temu w miejscach, gdzie 
jest dużo mikrofonów, powodują niewiele 
problemów fazowych i przesłuchów. Nawet 
gdy te ostatnie się pojawiają, są bardziej na-
turalne, co sprawia, że tak nagrany materiał 
znacznie łatwiej miksować.

Warsztaty prowadził Rune Slot, duński 
realizator studyjny i koncertowy. Ma na swo-
im koncie współpracę z takimi muzykami  
i zespołami, jak Glenn Hughes, California Bre-
ed, Black Country Communion, Anne Linnet, 
a do tego należy do grona realizatorów DPA 
Master Class. W prezentacjach towarzyszyli 
mu trzej znakomici muzycy: Tomasz Filipczak 
(fortepian), Konrad Kubicki (kontrabas, bas), 
Przemysław Kuczyński (perkusja), a pomoc 
techniczną zapewnili Maciej Słowikowski  
i Kamil Dec z Teatru Kamienica.
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GGorzycki ośrodek kultury ma co prawda sce-
nę, ale prowadzącym zależało na kontakcie 
z uczestnikami, dlatego rozłożyli sprzęt na 
widowni. Warsztaty zostały podzielone na 
części o gitarze akustycznej, elektrycznej  
i basowej.

Pierwszą część poprowadził Piotr Słapa, 
prekursor stylu fingerstyle w Polsce, laureat 
wielu festiwali, który uczył się gry w Nashville 
i koncertował z Tommym Emmanuelem. Pre-
zentował właśnie technikę fingerstyle, czyli 
sposób gry łączący akordy z linią melodyczną. 
Najpierw wytłumaczył, na czym ona polega,  
a później demonstrował jak operować kciukiem, 
jak trzymać rękę, grać linię melodyczną razem  
z akordami. Bawił się rytmem i pokazywał, jak  
z gitary uczynić instrument perkusyjny. To był 
występ efektowny, a zarazem pouczący.

Krzysztof pARTyzant Toczko, mistrz 
tappingu, demonstrował swój kunszt na 
dwugryfowej gitarze. Tapping polega na 
wzbudzaniu dźwięku nie przez klasyczne 
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Chlebem i fasolą
Gościnne podsandomierskie Gorzyce były dotąd  
znane głównie smakoszom miejscowej specjalności: 
uprawianej w okolicy fasoli wrzawskiej „Piękny Jaś”.  
21 kwietnia poznali je także miłośnicy gitarowego grania, 
którzy stawili się w gminnym ośrodku kultury,  
by wziąć udział w bezpłatnych warsztatach  
prowadzonych przez znakomitych instrumentalistów: 
Piotra Słapę, Krzysztofa Ścierańskiego  
i Krzysztofa Toczko

Warsztaty Guitar Experience Night

szarpanie strun, ale przez ich dynamiczne 
przyciskanie do gryfu. Na jednym gryfie grał 
harmonię, czyli akordy, na drugim melodię. 
Na cajónie, czyli pudle perkusyjnym, przygry-
wał mu jego syn Mikołaj, perkusista. Pod-
czas przerw w graniu pARTyzant zachęcał 
uczestników, by oderwali się od kompute-
rów oraz elektronicznych podkładów i grali 
z kolegami, nawet jeśli tamci nie mają zbyt 
dużych umiejętności. Właśnie z takiej inte-
rakcji rodzi się prawdziwa muzyka i czerpie 
się przyjemność. Radził jak szukać inspiracji  
i podkreślał, by nie zniechęcać się do nauki, bo 
trudno stać się wirtuozem w miesiąc czy dwa. 
W pewnym momencie potraktował swoją 
gitarę unikatowo: Mikołaj Toczko zaczął grać 
pałeczkami przy mostku, a Krzysztof grał 
melodię z akordami na jednym gryfie. To był 
znakomity pokaz, do czego można dojść, gdy 
człowiek nie zniechęci się do ćwiczeń.

Część warsztatową zamykał Krzysztof 
Ścierański, znakomity basista i gitarzysta, 

który jako jeden z niewielu potrafi zagrać so-
lowy koncert na basówce i zachwycić słucha-
czy. Dla niepoznaki rozpoczął od stwierdzenia 
„Dzień dobry, z zawodu jestem piłkarzem”. 
Jednak później kopał głównie efekty podło-
gowe oraz strzelał solówki i improwizacje. 
Przerwy w graniu wykorzystywał na opowia-
daniu o używanym przez siebie sprzęcie na-
głośnieniowym i gitarach. Warto podkreślić, 
że Krzysztof jest wirtuozem nie tylko gitary 
basowej. Jego pokaz gry na ,,szóstce’’ wprawił 
w zdumienie wielu przybyłych adeptów gitary.

Po części warsztatowej odbył się jam, 
rozpoczęty przez prowadzących utworami 
„Little Wing” i „Hey Joe”. Trwał dwie godziny 
i zakończył się o 22:30, co świadczy o tym, 
że uczestnicy spotkania – od dzieci przypro-
wadzonych przez rodziców po dojrzałych 
mężczyzn – bawili się znakomicie. Większość  
z nich przybyła z własnymi instrumentami, 
jednak każdy chętny mógł wypróbować gi-
tary elektryczne, akustyczne i basowe marek 
Vintage czy Guild. 

Udana zabawa nie zakończyła się jed-
nak wraz z opuszczeniem ośrodka kultury 
w Gorzycach. Dzięki współpracy sklepu Czak 
Music każdy z uczestników otrzymał 20-pro-
centowy rabat ważny przez 30 dni na gitary 
Vintage i Guild, nagłośnienie marek Aguilar  
i Laney, struny Rotosound oraz osprzęt, inter-
fejsy i akcesoria BluGuitar, IK Multimedia i L.R. 
Baggs. Z tak dobrym sprzętem można dalej 
świetnie się bawić, choć już w innym gronie. 

Sebastian Łoś 

Prowadzący wraz z uczestnikami. W pierwszym rzędzie od lewej: Piotr Słapa,  
Krzysztof pARTyzant Toczko, Mikołaj Toczko, Krzysztof Ścierański
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PPierwsze warsztaty tegorocznego cyklu PreSonus PA Tour 
odbyły się w warszawskiej Akademii Realizacji Dźwięku. 
W trakcie zajęć prowadzonych przez Lee Boylana, specjali-
sty z PreSonusa, uczestnicy zapoznali się z możliwościami 
nowego sprzętu. Było zapisywanie występu za pomocą 
pokładowego rejestratora SD, edytowanie zarejestrowa-
nego materiału w Studio One 3, dogrywanie podkładów 
wokalno-instrumentalnych w wykorzystaniem kart Stu-
dio 26 i Studio 68 oraz miksowanie – kompresja, EQ, FX –  
z wykorzystaniem Studio One 3 (SO3). Występ live był mik-
sowany na żywo i zarejestrowany w programie Capture 2,  
a potem edytowany w SO3. Pokazano również, jak FaderPort 8  
ułatwia obsługę DAW-u, ze szczególnym uwzględnieniem 
Studio One 3.

W trakcie tego spotkania ogłoszono także wyniki kon-
kursu na trzyminutowy utwór skomponowany z użyciem 
Studio One 3. Należało skorzystać w nim ze wszystkich 
mediów, minimum dwóch pętli z biblioteki tego DAW-u  
i użyć tylko wtyczek efektowych i instrumentów, jakie oferu-
je program. W uszach jury, któremu przewodniczył Krzysztof 
Maszota, dyrektor Akademii Realizacji Dźwięku, największe 
uznanie zyskała praca Igi Martin, którą nagrodzono stypen-
dium Akademii Realizacji Dźwięku. Drugie miejsce ex aequo 
zajęli Łukasz Machnicki (otrzymał głośniki Eris E44) oraz 
Michał Rusnarczyk (otrzymał interfejs Studio 192 Mobile). 
Wyróżnienia przyznano Marcelowi Gajoszowi (Studio One 3 
Professional), Sebastianowi Tomkiewiczowi i Piotrowi Nie-
cieckiemu (słuchawki PreSonus HD-7). 

Kolejne spotkania cyklu odbyły się w sklepach muzycz-
nych Music Express w Kucharach koło Krzyżanowa, Music 
Center w Łodzi, Music Store w Poznaniu i Lightning Center 
w Będzinie.

Sebastian Łoś

StudioLive 32 III 
już w Polsce

Pod koniec marca miała miejsce 
polska premiera najnowszego  
miksera PreSonusa, kontrolera  
FaderPort 8 oraz interfejsów  
Studio 26 i Studio 68. Przy okazji 
odbył się cykl bezpłatnych  
warsztatów pokazujący integrację  
nowego sprzętu z DAW-em  
Studio One 3

PreSonus PA Tour

O warsztatach. Bardzo dobrze zetknąć się na żywo ze sprzętem. 
Dowiedzenie się, że istnieje sprzęt porównywalny z Apogee  
w niższej cenie z dobrymi preampami, jest bezcenne. Możliwo-
ści tego stołu są imponujące. Można przydzielić wielu osobom 
mobilny dostęp do urządzenia, dzięki czemu artysta sam kon-
troluje odsłuch na scenie. Może oczekiwałbym formuły bardziej 
praktycznej, bo podczas tego spotkania była bardziej wykłado-
wa, ale i tak warto było pojawić się na tych warsztatach. 

Michał Rusnarczyk, lektor  
i realizator, laureat konkursu
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O warsztatach.  Prezentacja dość ciekawa. Cyfrowy mikser 
bardzo fajny, kompaktowy, o dużych możliwościach komu-
tacji, łączenia sygnałów. Kontrola sprzętu z odległości jest 
przydatna w sytuacjach live. Jeśli chodzi o Studio One 3 Pro-
fessional, to bardzo ciekawe rozwiązanie. Wcześniej nie mia-
łem styczności z tym programem. Widać, że jest rozwojowy. 
Paru rzeczy, które wydają mi się przydatne podczas pracy  
w studiu, nie pokazano. Może są schowane gdzieś głębiej. 

O udziale w konkursie. Zaczęło się od jednej barwy. Prak-
tycznie codziennie pracuję nad różnymi presetami i jedna  
z barw przypadła mi bardzo do gustu. Pomyślałem, że 
skoro Audiostacja organizuje konkurs, a szkoła zachęca do 
wzięcia udziału, to je rozbuduję. Kompozycję zrobiłem na 
ostatnią chwilę – wysłałem pracę wieczorem ostatniego 
dnia. Jej przygotowanie zajęło mi 1,5 tygodnia, głównie no-
cami, bo dnie miałem zajęte. 

Wojciech Moczulski,  
słuchacz ARD

Łukasz Machnicki, laureat 
konkursu

Mikser PreSonus StudioLive 32 zaprezentowany na warsz-
tatach zaciekawił mnie z uwagi na możliwości, jakie oferu-
je przy jednoczesnej łatwości obsługi i przejrzystości. Jako 
największy mikser z tej serii ma liczbę kanałów wystar-
czającą do wielu zastosowań scenicznych oraz studyjnych. 
Na uwagę na pewno zasługuje elastyczność urządzenia, 
pozwalająca w prosty sposób dokonywać przyporządko-
wań do grup czy wysyłek przy jednocześnie przemyślanym 
układzie wizualnym (zmienne kolory przycisków dla kana-
łów różnego typu, czytelne opisy na wyświetlaczach kana-
łowych). Pozwala to szybko orientować się, co aktualnie 
widać na aktywnej warstwie. Ciekawą funkcją jest warstwa 
użytkownika umożliwiająca zestawienie różnego typu ka-
nałów – na przykład wejścia fizyczne miksera, powroty  
z efektów, szyny – w  przywoływanym jednym przyciskiem 
układzie User. Dzięki temu ograniczono konieczność prze-
łączania się między widokami i szukania kanału, którego 
ustawienia chcemy zmienić. 

Dodatkowo szybki powrót do widoku wszystkich 32 ka-
nałów wejściowych miksera wykonuje się również jednym 
przyciskiem. Prostota użytkowania, idąca w parze z szero-
kim wachlarzem możliwości, to myśl przewodnia, która kie-
rowała firmą PreSonus przy projektowaniu tego urządzenia. 
Inne unikatowe funkcje StudioLive 32, które uważam za 
warte uwagi, to rejestracja na kartę SD w formie wielośla-
dowej. W innych mikserach często jest możliwość rejestra-
cji wyłącznie sumy. Zarejestrowany wielośladowo występ 
można następnie przenieść do studia, gdzie sesja w forma-
cie .capture otworzy nam się w PreSonus Studio One 3 z ta-
kimi ustawieniami kanałów, jak miało to miejsce na stole. 
Uwzględnione będą nawet odpowiednie efekty wtyczkowe 
dla danych torów. Pozwala to na płynną integrację środowi-
ska live ze studiem, co ma niebagatelne znaczenie dla reali-
zacji na przykład albumów koncertowych. Funkcjonalność 
rejestratora wielośladowego pozwala także na przeprowa-
dzenie wirtualnego sound checku poprzez odtworzenie śla-
dów w czasie próby przed koncertem i dokonanie niezbęd-
nych korekt, nawet bez obecności zespołu!

W sekcji efektów dla kanałów wykorzystano technologię 
Fat Channel znaną ze Studio One 3, jednakże rozbudowaną 
w stosunku do tego, co znajdziemy w DAW-ie PreSonusa. 
Efektami zawiaduje jeden duży panel na mikserze, gdzie 
zgrupowane są ustawienia bramki, kompresji, korekcji czy  

limitera. Parametry tych procesorów są dostępne pod 
ośmioma enkoderami obrotowymi. Co ważne, mają wła sne 
miniwyświetlacze edytowanych parametrów w wybranym 
przez użytkownika układzie. Dobrym rozwiązaniem jest to, 
że podglądy ustawień wszystkich procesorów dostępne są  
w jednym widoku również na ekranie dotykowym, co pozwa-
la na zorientowanie się w aktualnych ustawieniach toru. Po 
stuknięciu w podgląd wybranej sekcji otwiera się ona w wi-
doku pełnoekranowym, gdzie możliwa jest precyzyjna edy-
cja na przykład krzywej korekcji. Presety ustawień kanałów 
mogą być zapisywane, co ciekawe, z pominięciem pewnych 
parametrów, na przykład wzmocnienia na wejściu. Efekty 
dostępne w stole są wysokiej jakości i stanowią emulację 
znanych i cenionych analogowych kompresorów, korekto-
rów czy pogłosów stworzone od podstaw przez inżynierów 
firmy PreSonus. Sprawia to, że ten mikser z powodzeniem 
sprawdzi się również w studio. Wszystko to czyni StudioLive 
32 bardzo interesującą pozycją do rozważenia przez kogoś, 
kto poszukuje elastycznego urządzenia na scenę i do studia.

Lee Boylan poświęcił również chwilę na prezentację 
środowiska PreSonus Studio One 3. Z uwagi, że większość 
przybyłych stanowili studenci Akademii Realizacji Dźwięku, 
gdzie DAW ten jest wykorzystywany w procesie kształcenia, 
Lee skupił się na unikatowych funkcjach, takich jak tworze-
nie łańcuchów efektów równoległych, panelu Macro pozwa-
lającym na grupowanie ustawień instrumentów wirtualnych  
i efektów insertowych dla danego toru, jak również na możli-
wościach aranżacji z użyciem widoku Scratch Pad.

Na warsztatach zaprezentowany został również kontro-
ler PreSonus FaderPort 8, który szczególnie przypadł mi do 
gustu. Osiem zmotoryzowanych tłumików oraz doskonała 
integracja ze Studio One 3 sprawiają, że praca z tym urzą-
dzeniem jest przyjemnością. Poza standardową dla tego ty-
pu urządzeń kontrolą poziomów i panoramy poszczególnych 
ścieżek, jak również wysyłek, grup VCA itp. tłumiki mogą 
edytować także parametry efektów wtyczkowych dla dane-
go toru, a także ustawień zgrupowanych we wspomnianym 
wcześniej panelu Macro. Kontroler ten sprawdzi się przede 
wszystkim w pracy osób, które często korzystają z nagrań 
automatyki na śladach.

Warsztaty uważam za udane. Sam poznałem kilka roz-
wiązań, których wcześniej nie znałem oraz miałem możli-
wość zapoznania się z ciekawymi urządzeniami. 

Pierwsze wrażenia z kontaktu z nowymi rozwiązaniami PreSonusa prezentuje  
Adam Pietruszko, wykładowca Akademii Realizacji Dźwięku
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Zamknij oczy!
Zmysł wzroku dostarcza 75–80 procent informacji  
o świecie. A ile mówi nam o interesującym nas 
świecie dźwięku? No właśnie…

Każdy fan serii filmów Obcy zna na pamięć 
złowieszcze motto pojawiające się zaraz po 
napisach początkowych: „In space nobody 
can hear your scream”. Technicznie odnosi 
się do próżni, gdzie nie roznosi się dźwięk,  
a praktycznie do tego, że mało kogo obcho-
dzi, co się z tobą stanie, gdy skonfrontujesz 
się z zabijaką z kosmosu.

Cytat ten dowcipnie sparafrazował je-
den z producentów pluginów, firma Airwin-
dows: „In mix nobody can see your screen”, 
co – znowu technicznie rzecz biorąc – infor-
muje, że potencjalny słuchacz nie widzi two-
jego monitora komputerowego, a praktycz-
nie, że gdy skonfrontujesz swój miks z Ob-
cym, czyli odbiorcą muzyki, nikt nie zapyta, 
jak wygląda ekran Twojego DAW-u.

Airwindows w ten sposób tłumaczy się 
poniekąd z bardzo oszczędnych (delikatnie 
mówiąc) interfejsów graficznych swoich 
pluginów. Jeśli jednak spojrzeć na sprawę 
szerzej, uderza nas głęboki sens tego zda-
nia. Muzyki słucha się uszami, a nie oczami 
(teledyski chwilowo pomijamy). Tymczasem 
producenci oprogramowania muzycznego 
zachowują się, jakby oferowali aplikacje dla 
grafików: okna wtyczek pełne są idealnie 
odwzorowanych paneli kontrolnych najróż-
niejszych urządzeń studyjnych z przeszło-
ści, z ich wielkimi bakelitowymi pokrętłami, 
dźwigniowymi przełącznikami i monstru-
alnymi miernikami VU. Niektórzy dodają 
wirtualne zadrapania, odchodzącą farbę czy 
drewniane „boczki”. Ma to oczywiście na  

celu stworzenia wrażenia, że obcujemy  
z „wintydżowym” sprzętem, który brzmi 
ciepło i analogowo, a nie sterylnie i cyfrowo.

To rzecz jasna marketing i chęć podkre-
ślenia walorów brzmieniowych (prawdzi-
wych lub… wirtualnych), ale po pierwsze 
takie panele bywają niepraktyczne (po co 
komu tuziny małych gałeczek jak na stole 
SSL-a, skoro łatwiej byłoby operować cho-
ciażby suwakami), a po drugie odwracają 
NASZĄ uwagę od dźwięku! W dodatku, po-
nieważ każdy DAW ma przepiękną kolorową 
grafikę, idealne wykresy, mrugające lampki 
i całą masę innych graficznych smaczków, 
wielką część uwagi poświęcamy na analizę 
wrażeń wzrokowych.

Czy ktoś to zauważy lub doceni? Oczy-
wiście, że nie. Nikt nie wie, co nastąpi za 
sekundę (a my to widzimy z wyprzedzeniem 
w oknie aranżacji), nikt nie ma pojęcia, jakich 
emulacji użyliśmy, jakich instrumentów (wir-
tualnych, prawdziwych), preampów czy mi-
krofonów. Odbiorca tylko słyszy. Tylko i aż. 
Musimy więc „spojrzeć” na naszą produkcję 
uszami i zapomnieć o innych zmysłach (po-
za oczami dochodzi też na przykład zapach 
grzejących się lamp…). Całe ciepło, prze-
strzeń, charakter utworu czy dramaturgię 
musimy namalować dźwiękiem, zapomina-
jąc, że mamy oczy. 

Kiedyś sprawa była łatwiejsza, po-
nieważ miksowano na stole mikserskim, 
dźwięk zapisywano na taśmie i po prostu 
nie było go widać! Miks wykonywaliśmy, 
patrząc co najwyżej na suwaki i pokrętła 
miksera. Niemal cała uwaga skupiona by-
ła na tym, co dochodziło z monitorów (od-
słuchowych, nie komputerowych). Dzisiaj, 
paradoksalnie, mamy po prostu trudniej. 
Co więc robić?

Zamknąć oczy. Robić to jak najczęściej. 
Pozwolić, żeby zadziałała wyobraźnia. Do 
tego słuchać ciszej, czasem na kiepskich 
głośnikach, na których część odbiorców 
będzie odbierać nasze produkcje. Jeden 
z największych w branży, Michael Brauer 
(miksował chociażby Coldplay), mówi, że 
jego najlepszą inwestycją był zakup używa-
nego radyjka Sony, które stoi w kącie studia 
i pokazuje, co przeciętny słuchacz będzie… 
słyszał. Duże monitory są do zrobienia 
wrażenia i znalezienia punktów do obróbki 
i naprawy. 

Nie wierzmy naszym oczom. Nie jeste-
śmy architektami czy malarzami. Musimy 
zapomnieć o kolorowym ekranie, pięknych 
retrogałkach czy blasku wirtualnych lamp. 
Nikt tego nie zobaczy ani nie usłyszy. Liczyć 
się będzie tylko dźwięk, więc musimy wejść 
w skórę Obcego i zrobić wszystko, żeby nas 
nie pożarł.

Piotr Dygasiewiczry
s.
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