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Pierwsze wejście na prawdziwą scenę  
i pierwsza wydana płyta stanowią  

marzenie wielu spośród tych, którzy  
na poważnie zaczynają przygodę z muzyką.  
Poprosiliśmy o spojrzenie na ten pierwszy raz 
trzy osoby mające różne perspektywy. Daria  
Zawiałow (str. 12) w marcu wydała swoją  
debiutancką płytę „A kysz!” i teraz z ogniem  
w butach krąży po scenach całej Polski. Ten Typ 
Mes (str. 18) ma na swoim koncie 10 płyt, w tym 
sześć solowych, ale pamięta początki i uważa, 
że nie wszyscy trafiający na scenę powinni  
zajmować się muzyką. Marcin Kindla (str. 24) 
bywa wokalistą, ale jest przede wszystkim  
producentem. Z tej perspektywy wskazuje 
błędy popełniane przez osoby stojące u progu 
kariery. A dla debiutantów, kandydatów na 
debiutantów oraz kandydatów na kandydatów 
mamy poradniki doboru gitary akustycznej  
(str. 48) oraz elektrycznej i basowej (str. 50). Dla 
początkujących producentów przygotowaliśmy 
lekcję obsługi Studio One 3 poświęconą  
masteringowi (str. 41) i pierwszą część cyklu  
o budowie studia (str. 56). Na niezwykle  
niezaawansowanych muzyków czeka kolejny 
odcinek teorii muzyki (str. 60). Tym razem  
o akordach.

Oczywiście szanujemy stanowisko tych, 
którzy nie myślą o coming oucie, grając  
w zacisznych salach prób lub w domach,  
oraz potrzeby tych, którzy debiut mają już 
dawno za sobą. Dla nich przygotowaliśmy 
między innymi garść interfejsów na każdą 
okazję: nowe studyjne konstrukcje PreSonusa 
(str. 28), rocznicową wersję ADI-2 Pro (str. 32) 
oraz przenośne iRig Pro I/O (str. 38)  
i DPA d:vice (str. 40). Przedstawiamy monitory 
Kii, które zadziwiają technologią gwarantującą  
krystaliczne brzmienie i… ceną (str. 44).  
Pokazujemy wrażenia z pracy z całkowicie  
samodzielnym przenośnym samplerem MPC 
Live (str. 52) oraz możliwości wygodnych  
klawiatur sterujących Code (str. 54),  
zaopatrzonych w nieprzyzwoicie bogaty  
zestaw oprogramowania. Na koniec  
zabieramy głos w odwiecznej wojnie:  
hardware czy software (str. 62),  
bezkompromisowo rozprawiając się  
z racjami jednej i drugiej strony.

Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!

Audiostacja

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

uderz w klawisz

 52  Akai MPC Live: Powrót króla 
Przenośna wersja najnowszego samplera 
przekonuje rozwiązaniami. Nawet tymi, 
które na pierwszy rzut oka wydają się 
kontrowersyjne.
 54  M-Audio Code:  
  Swoboda tworzenia 
Przedstawiamy nowoczesny kontroler, 
który ma wszystko do produkcji muzyki. 
Nawet bogatą bibliotekę  
oprogramowania.

z poradnika wujka Piotrka
 56  Jak zbudować studio w domu (1)
Na początek o sercu studia, czyli  
o doborze interfejsu zależnie od tego,  
co zamierzamy robić.

przynucanie z taktem
 60  Teoria muzyki. Granie na akord
Tym razem przedstawiamy połączenia 
trzech i więcej dźwięków w wersji na 
klawisze i gitarę. 

nie na żarty
 62  Ile sprzętu w sprzęcie?
Zabieramy głos w odwiecznym sporze: 
sprzęt czy oprogramowanie. Wyrażamy 
swoje zdanie, które zadowoli wszystkich 
lub nikogo, po czym oddalamy się  
z godnością, by strony mogły dalej  
okładać się argumentami. 

co słychać
Nowości sprzętowe i nie tylko.
 6  M-Audio Hammer 88, Chain  
Ensemble, Crystal Viper, M-Audio M-Track 
2X2 Vocal Studio Pro
 7  Aguilar AG 700, HeadRush  
Pedalboard, M-Audio BXD3,  
Vintage VSA500
 8 IK Multimedia ARC System 2.5,  
Nord Stage 3, ROLI Blocks

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

 

nagraj muzę
 28  PreSonus Studio 26 i 68:  
  Dwa centralne punkty
Najnowsze interfejsy mają audiofilskie 
przetworniki cyfrowe i półprzewodnikowe 
przedwzmacniacze XMAX pracujące  
w klasie A, dzięki czemu można  
miksować i nagrywać dźwięk  
z rozdzielczością do 192 kHz.

 32  RME ADI-2 Pro Anniversary 
  Edition: Inżynierowie i audiofile
Dotąd ten produkt ceniły osoby  
zajmujące się brzmieniem. Edycja  
rocznicowa nie tylko znakomicie brzmi, 
ale i wygląda. 
 36  Strasznie dynamiczne 
  rozważania (3)
W podróży przez efekty dynamiczne  
zatrzymujemy się przy ekspanderach  
i procesorach transjentów.   

 38  iRig Pro I/O: Łączy ze wszystkim
Niewielki, a przez to poręczny interfejs, 
który pozwala podłączyć cały sprzęt  
studyjny do iPhone’a, telefonu  
z Androidem lub komputera Mac/PC.
 40  DPA d:vice: Studio w smartfonie 
Skromny interfejs, który czyni  
ze smartfona narzędzie do rejestracji  
w jakości emisyjnej lub studyjnej.   

 41  PreSonus Studio One 3. Lekcja 11: 
  Mastering 
Poznajemy funkcje programu, które 
pozwalają na końcu zapisać płytę jako 
projekt do wypalenia lub jako publikację 
cyfrową. 

przejdź na odbiór
 44  Kii Three: Perfekcja w przeciwfazie
W akcji sześć głośników w kolumnie  
i zaawansowany układ DSP zapewniający 
kontrolę fazową i liniowość dźwięku  
w całym paśmie.
 47  IK Multimedia iLoud: 
  Wystudiowany plener
Lekkie i poręczne nagłośnienie, które  
zapewni dobrą jakość w każdych  
                                                     warunkach.

szarpnij strunę
 48  Akustyczna na początek
Podpowiadamy, na co należy zwrócić  
podczas wyboru pierwszej gitary  
akustycznej. Doradzamy też dobór 
                     strun i akcesoriów.

 50  Instrument przede wszystkim 
Wskazujemy, jak należy podzielić budżet 
między instrument a nagłośnienie  
podczas zakupu pierwszej gitary  
elektrycznej lub basowej. 

rwący temat
 12 Dojrzewanie do debiutu
Daria Zawiałow mówi  
o zwycięstwie, które nie okazało 
się sukcesem, znaczeniu talent 
show i prawdziwym debiucie.
 18  Wyrażaj się!
Ten Typ Mes wskazuje konieczność 
określenia powodu, dla którego 
wokalista chce się znaleźć  
na scenie, wyjaśnia różnicę  
w pchaniu się na afisz kiedyś  
i teraz oraz dowodzi przewagi  
feromonów nad matematyką.
 24  Nie próbuj być 
  supermanem!
Marcin Kindla zachęca do pracy  
zespołowej, przestrzega przed 
ciężką pracą i wskazuje błędy  
debiutantów po debiucie.
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co słychać

M-Audio Hammer 88

Grający z młotkami 
Połączenie świata klasycznego fortepianu z obsługą instrumentów wirtualnych i MIDI  

w wersji M-Audio przybrało kształt klawiatury sterującej Hammer 88. Pod tą nieco ciężką 
nazwą kryje się dynamiczna, w pełni ważona klawiatura młoteczkowa z kółkiem pitch bend 
oraz osobnym kółkiem modulacji do efektów portamento i glissando. Można do niej podpiąć 
pedały wybrzmiewania, ekspresji i soft. Suwak Master Control pozwala regulować intensyw-
ność występu lub zmapować MIDI do dowolnego parametru z DAW-u lub instrumentu wir-
tualnego, by zapewnić artyście jego ręczną regulację. Do przypisywalnych klawiszy Up i Down 
podpina się dowolne programy, efekty, komunikaty MMC czy skoki między oktawami. Umoż-
liwia także skonfigurowanie wielu warstw czy podział klawiatury oraz granie czteronutowych 
akordów jednym klawiszem. By jeszcze bardziej zwiększyć możliwości, pięciopinowe gniazdo 
MIDI pozwala na podłączenie syntezatorów sprzętowych, modułów dźwiękowych i automa-
tów perkusyjnych zgodnych z tym standardem. Pozostaje tylko spróbować w dobrych sklepach 
muzycznych, jak udało się firmie M-Audio połączyć klasykę z nowoczesnością.

Crystal Viper

Żelazne 
serce żmii 
Najnowsza płyta „Queen of the Witches” 

polskiego heavymetalowego zespołu  
Crystal Viper stoi pod znakiem twórczości 
jego założycielki Marty Gabriel oraz brzmienia 
Laneya. Na szóstym studyjnym krążku grupy 
liderka zespołu napisała wszystkie teksty, 
skomponowała całą muzykę, a nawet zapro-
jektowała kostiumy, w których zespół pojawia 
się na scenie podczas europejskiej trasy  
koncertowej promującej album. Podczas każde-
go występu odpowiednio ciężkie brzmienie  
gitar zapewniają wzmacniacze i kolumny Laney 
Ironheart, a o bas dba Laney Nexus.

Chain Ensemble 

Dodatkowy 
akcent współczesności 
27 czerwca w warszawskim Teatrze Nowym przy nadkomplecie publiczności zainau-

gurowano cykl koncertów przedstawiających utwory z ostatnich dziesięcioleci, które 
zasługują na obecność w kanonie muzyki współczesnej. Podczas koncertu orkiestra kame-
ralna Chain Ensemble pod batutą Andrzeja Bauera stworzona pod patronatem Towarzystwa  
im. Witolda Lutosławskiego wykonała utwory postmodernisty Pawła Szymańskiego oraz 
klasyka współczesności Györgyego Ligetiego, a także przedstawicieli awangardy młodszego 
pokolenia, których oryginalne propozycje zdobyły w ostatnich latach szerokie uznanie: France-
sca Filidei i Raphaëla Cendo. Wieczór otworzył utwór Witolda Lutosławskiego, który stanowił 
hołd dla twórcy patronującego poczynaniom zespołu Chain Ensemble od chwili jego powsta-
nia. Wśród klasycznych instrumentów znalazł się Nord Electro 5. Skąd się tam wziął? – W par-
tyturze arcydzieła Györgyego Ligetiego są organy Hammonda i czelesta – tłumaczy Andrzej 
Bauer. – Organy Hammonda są dziś w zasadzie instrumentem zabytkowym. Czelesta z kolei 
jest instrumentem akustycznym bardzo ciężkim, kosztownym i trudnym w transporcie. Oba 
mają świetną emulację w instrumentach marki Nord.

Najbliższe spotkania z Chain Ensemble i arcydziełami muzyki współczesnej odbędą się  
w październiku i listopadzie w Nowym Teatrze w Warszawie. Cykl potrwa jeszcze dwa i pół 
roku. Planowane są cztery koncerty rocznie.
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M-Audio M-Track  
2X2 Vocal Studio Pro

Zestaw 
na start 
M-Audio przygotowało propozycję dla 

wszystkich, którzy zaczynają nagrywanie 
wokalu. Pakiet zawiera interfejs M-Track 2X2, 
słuchawki HDH40, mikrofon Nova Black, 
uchwyt sztywny, osłonę przeciwwietrzną, 
zestaw niezbędnych kabli (XLR, USB C ->  
USB C i USB C -> USB A) oraz pakiet  
oprogramowania. Znajdują się w nim Cubase 
LE, AIR Mini Grand, AIR Expand2, AIR  
Creative FX Collection oraz AIR Strike o łącznej 
wartości 480 USD. Interfejs i oprogramowanie 
współpracują z systemem Windows i OS.  
Z takim zestawem można wyśpiewać  
wszystko!
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co słychać

M-Audio Hammer 88

Grający z młotkami 
Połączenie świata klasycznego fortepianu z obsługą instrumentów wirtualnych i MIDI  

w wersji M-Audio przybrało kształt klawiatury sterującej Hammer 88. Pod tą nieco ciężką 
nazwą kryje się dynamiczna, w pełni ważona klawiatura młoteczkowa z kółkiem pitch bend 
oraz osobnym kółkiem modulacji do efektów portamento i glissando. Można do niej podpiąć 
pedały wybrzmiewania, ekspresji i soft. Suwak Master Control pozwala regulować intensyw-
ność występu lub zmapować MIDI do dowolnego parametru z DAW-u lub instrumentu wir-
tualnego, by zapewnić artyście jego ręczną regulację. Do przypisywalnych klawiszy Up i Down 
podpina się dowolne programy, efekty, komunikaty MMC czy skoki między oktawami. Umoż-
liwia także skonfigurowanie wielu warstw czy podział klawiatury oraz granie czteronutowych 
akordów jednym klawiszem. By jeszcze bardziej zwiększyć możliwości, pięciopinowe gniazdo 
MIDI pozwala na podłączenie syntezatorów sprzętowych, modułów dźwiękowych i automa-
tów perkusyjnych zgodnych z tym standardem. Pozostaje tylko spróbować w dobrych sklepach 
muzycznych, jak udało się firmie M-Audio połączyć klasykę z nowoczesnością.

Crystal Viper

Żelazne 
serce żmii 
Najnowsza płyta „Queen of the Witches” 
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Crystal Viper stoi pod znakiem twórczości 
jego założycielki Marty Gabriel oraz brzmienia 
Laneya. Na szóstym studyjnym krążku grupy 
liderka zespołu napisała wszystkie teksty, 
skomponowała całą muzykę, a nawet zapro-
jektowała kostiumy, w których zespół pojawia 
się na scenie podczas europejskiej trasy  
koncertowej promującej album. Podczas każde-
go występu odpowiednio ciężkie brzmienie  
gitar zapewniają wzmacniacze i kolumny Laney 
Ironheart, a o bas dba Laney Nexus.

Chain Ensemble 

Dodatkowy 
akcent współczesności 
27 czerwca w warszawskim Teatrze Nowym przy nadkomplecie publiczności zainau-

gurowano cykl koncertów przedstawiających utwory z ostatnich dziesięcioleci, które 
zasługują na obecność w kanonie muzyki współczesnej. Podczas koncertu orkiestra kame-
ralna Chain Ensemble pod batutą Andrzeja Bauera stworzona pod patronatem Towarzystwa  
im. Witolda Lutosławskiego wykonała utwory postmodernisty Pawła Szymańskiego oraz 
klasyka współczesności Györgyego Ligetiego, a także przedstawicieli awangardy młodszego 
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sca Filidei i Raphaëla Cendo. Wieczór otworzył utwór Witolda Lutosławskiego, który stanowił 
hołd dla twórcy patronującego poczynaniom zespołu Chain Ensemble od chwili jego powsta-
nia. Wśród klasycznych instrumentów znalazł się Nord Electro 5. Skąd się tam wziął? – W par-
tyturze arcydzieła Györgyego Ligetiego są organy Hammonda i czelesta – tłumaczy Andrzej 
Bauer. – Organy Hammonda są dziś w zasadzie instrumentem zabytkowym. Czelesta z kolei 
jest instrumentem akustycznym bardzo ciężkim, kosztownym i trudnym w transporcie. Oba 
mają świetną emulację w instrumentach marki Nord.

Najbliższe spotkania z Chain Ensemble i arcydziełami muzyki współczesnej odbędą się  
w październiku i listopadzie w Nowym Teatrze w Warszawie. Cykl potrwa jeszcze dwa i pół 
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M-Audio M-Track  
2X2 Vocal Studio Pro

Zestaw 
na start 
M-Audio przygotowało propozycję dla 

wszystkich, którzy zaczynają nagrywanie 
wokalu. Pakiet zawiera interfejs M-Track 2X2, 
słuchawki HDH40, mikrofon Nova Black, 
uchwyt sztywny, osłonę przeciwwietrzną, 
zestaw niezbędnych kabli (XLR, USB C ->  
USB C i USB C -> USB A) oraz pakiet  
oprogramowania. Znajdują się w nim Cubase 
LE, AIR Mini Grand, AIR Expand2, AIR  
Creative FX Collection oraz AIR Strike o łącznej 
wartości 480 USD. Interfejs i oprogramowanie 
współpracują z systemem Windows i OS.  
Z takim zestawem można wyśpiewać  
wszystko!
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M-Audio BXD3

Witamy w sweet spocie 
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Aguilar AG 700

Tuzy grają 
W gronie użytkowników najnowszego 

wzmacniacza Aguilara znaleźli się już 
Oskar Cartaya (Jennifer Lopez), Al Carty (Ed 
Sheeran), Stu Brooks (Matisyahu) i Aidan 
Carroll (Lisa Fischer). Wszyscy razem nagrali 
próbki brzmienia z wykorzystaniem kolumn 
SL 410x. AG 700 ma elastyczną sekcję EQ  
z przyciskami Deep i Bright, szeroki zakres 
dynamiki i odpowiedź na transjenty, które 
dziedziczy po AG 500, a przy tym zapewnia 
niższy dół i większy headroom. I to wszystko 
przy wadze zaledwie 2,22 kg.

Co łączy ciepły lampowy wzmacniacz  
w stylu vintage, szeroki, wypełniają-

cy przestrzeń delay i najcięższe brzmienie 
heavymetalowe? HeadRush Pedalboard, 
zdaniem jego twórców. Zapewniają, że 
współpraca czterordzeniowego procesora  
z oprogramowaniem DSP Eleven HD Expan-
ded pozwoliła stworzyć najbardziej reali-
styczne symulacje wzmacniaczy, kolumn 
i efektów, jakich dotąd dotykały stopy  
w multiefekcie gitarowym. W dodatku czę-
ści z nich nie da się znaleźć gdzie indziej. 
Do dyspozycji mamy 33 wzmacniacze, 15 
kolumn, 10 mikrofonów, 6 przesterów,  

HeadRush Pedalboard Kombajn pod butem
5 procesorów dynamiki/korektorów,  
11 efektów modulacyjnych, 7 efektów re-
verb/delay, 8 efektów rotary i 5 pedałów 
ekspresji. Jeśli jednak chcemy dołożyć wła-
sne pliki IR z odpowiedziami impulsowymi 
głośników, jest taka możliwość. W nawiga-
cji po bogactwie brzmień pomaga 7-calowy 
wyświetlacz LCD, choć drobne zmiany 
nie wymagają odkładania gitary 
dzięki trybowi Hands-Free. Moż-
na w nim bezzwłocznie zmieniać 
presety z zachowaniem wybrzmie-
wania reverbu i delaya po zmianie, ma 
wbudowany looper z 20-minutowym  

nagrywaniem oraz 12 przełączników noż-
nych, każdy z własnym przypisywanym ko-
lorem podświetlenia. Z takim urządzeniem 
można dać taki one man show, że wokaliści 
zapomną tekstu (czego im oczywiście nie 
życzymy).

Tradycja z nowoczesnością 

W nowej serii dwudrożnych monitorów 
BXD3 każdy z głośników ma swój 

dedykowany wzmacniacz pracujący  
w klasie A/B, co zapewnia większą  
precyzję brzmienia niż użycie wzmacniacza 
szerokopasmowego. Dokładne dostrojenie 
zwrotnicy sprawia, że głośniki grają tylko 
w pasmach, w których są najbardziej 
efektywne. Jednak na wierne przekazanie 
dźwięku mają wpływ także: płaska  
charakterystyka częstotliwościowa  
i znikome zniekształcenia – według pro-
ducenta są to również cechy wyróżniające 
monitory nowej linii. Głośniki niskotonowe 
wykonano z Kevlaru, co zapewnia dobre 
przenoszenie transjentów, a wysokotonowe 
z jedwabiu, co zapobiega powstawaniu 
słyszalnych rezonansów. Warto też  
wspomnieć o odpowiednio dobranym  
systemie bass-reflex, dającym głęboki, 
zdecydowany bas o maksymalnie  
poszerzonym pasmie. Jeśli monitory  
zostaną ustawione blisko ściany, można  
skorzystać z pokrętła Acoustic Space, 

które tłumi częstotliwość 85 Hz o 2 lub 
4 dB. Monitory pomagają także ustalić, 
czy słuchacz znajduje się w sweet spocie. 
Jeśli widzi dobrze obie świecące się diody 
umieszczone na monitorach, jest  
w dobrym miejscu. 

Vintage VSA500

 
Nowa seria gitar elektroakustycznych marki Vintage łączy klasyczny wygląd z łatwością  
grania, jaka powinna cechować nowoczesne instrumenty. Zwężone pudło rezonansowe  

wykonane z klonu i idealnie dopasowane do gryfu z mahoniu zostało głęboko wcięte,  
by zapewnić łatwy dostęp do wyższych progów. Wyposażenie instrumentów w parę  

klasycznie brzmiących humbuckerów Wilkinson WVC Alnico V zapewnia szeroki zakres 
brzmień jazzowych, bluesowych i rockowych. Serię VSA500 zaopatrzono w siodełko  

Graph Tech NuBone i mostek Wilkinson Tune-o-Matic. Gitary są dostępne w trzech  
rodzajach wykończenia: Cherry Red, Honey Burst lub Sunburst.
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Nord Stage 3

Gruntowna zmiana 
Najnowsza inkarnacja instrumentu przeznaczonego na scenę zawiera mnóstwo znaczących 

zmian w każdym segmencie. Na przykład sekcje programowania i syntezatorów doczeka-
ły się osobnych wyświetlaczy OLED. Zmiana wybranego programu następuje teraz w mgnieniu 
ucha. W sekcji piano podwojono pamięć na sample, a polifonię powiększono do 120 głosów. 
Sekcja synthów mieści w sobie cały silnik Nord Lead A1 z odgrywaniem próbek, a sekcja or-
ganów zyskała nowy silnik Nord C2D i dwa nowe modele organów piszczałkowych. W sekcji 
efektów poprawiono delay z dodanym filtrem sprzężenia zwrotnego i trybem analogowym. 
To tylko niewielka część zmian obecnych w każdej z trzech wersji Nord Stage 3 (88, Compact 
i HP76), które wkrótce pojawią się w sprzedaży. Wszystkie one prowadzą jednak do jednego 
niezmiennego stwierdzenia: nadal jest to znakomity instrument. Będzie się można o tym prze-
konać jeszcze tego lata w autoryzowanych salonach sprzedaży marki Nord.

IK Multimedia ARC System 2.5

Liczy się czułość 
Ulepszona wersja systemu IK Multimedia do korekcji akustyki pomieszczenia ma teraz 

w zestawie superczuły dokoolny mikrofon pomiarowy MEMS pracujący  
z tolerancją ±0,5 dB. Wraz z oprogramowaniem pomiarowym ARC 2 opracowanym  
w technologii Audyssey MultEQ® XT32 oraz plikiem korekcyjnym zapisywanym  
w formie wtyczki do programu DAW stanowi znacznie tańszą formę poprawienia  
jakości odsłuchu w sferze częstotliwościowej i fazowej niż adaptacja akustyczna  
pomieszczenia. System zbiera w wielu punktach pomieszczenia informacje  
o odpowiedzi fazowej i częstotliwościowej. Następnie dzięki wyrafinowanemu  
algorytmowi analizuje dane i zapisuje je w formie danych korekcyjnych, dzięki  
czemu po uruchomieniu ich wraz z DAW-em otrzymujemy czysty, zrównoważony  
dźwięk. System jest zgodny z 32- i 64-bitowymi systemami OS  
(wersja 10.7 lub nowsza) i Windows (wersja 7 lub nowsza). 
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Ireneusz Dreger,  
gwiazda ubiegłorocznej edycji festiwalu.

Do urządzeń z grupy Blocks dołączyły 
dwa kolejne. Pierwszym jest klawiatura 

Seaboard Block, korzystająca z wielokrot-
nie nagradzanej technologii Seaboard. Ten 
przenośny kontroler MIDI łączy się z pozo-
stałymi klockami na tej samej zasadzie,  
a jednocześnie pozwala kształtować dźwięki 
w sposób charakterystyczny dla klawiatur 5D. 
Ma ogromną bibliotekę dźwięków od sekcji 
smyczków po pozbawione zakłóceń dźwięki 
syntezatorowe. Dzięki dołączonemu oprogra-
mowaniu do klawiatury można mieć dostęp 
na telefonie komórkowym lub komputerach 
stacjonarnych i dodawać do swojej kolekcji  

ROLI Blocks Kolejne elementy układanki
zestawy brzmień znanych artystów, jak Ste-
ve Aoki, RZA czy WondaGurl. Drugim ele-
mentem jest Touch Block, który dostosowuje 
elementy Seaboard i Lightpad do siły ude-
rzenia, prędkości i czułości ruchów palców. 
Urządzenie pozwala również usunąć wszyst-
kie ustawienia dotykowe, by Seaboard 
działał jak zwykłe pianino. Touch 
Block łączy się z urządzeniami 
przez Bluetooth i złącze  
DNA. Ma wbudowany 
akumulator zasilany z Li-
ghtpada.

Seaboard Block

Touch Block

Cekcyn Electronic  
Music Festival 2017

Jazzująca 
gwiazda 
W tym roku święto fanów muzyki  

elektronicznej przypada w dniach 18–19  
sierpnia. Właśnie w tym terminie w Cekcynie 
pod Tucholą odbędzie się festiwal, w którym 
pierwszego dnia w Gminnym Ośrodku Kultury 
wystąpią uczestnicy konkursu. Zwieńczy go 
koncert Krzysztofa Dudy, Roberta Kanaana  
i Przemysława Rudzia. Następnego dnia  
trójka laureatów konkursu odbierze nagrody 
ufundowane przez firmę Audiostacja,  
a zwycięzca zagra na dużej scenie nad  
jeziorem. Po nim publiczność będzie miała 
okazję posłuchać jeszcze Brodaczy Live Act, 
Operators, Electronic Revival oraz gwiazdy 
wieczoru – Wojciecha Konikiewicza.
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2box znów w promocji 
Od czasu do czasu pojawia się promocja na 
zestawy TrigIt Trigger (4x TrigIt Stereo,  
1x TrigIt Kick), które kosztują wtedy jedynie 
850 zł zamiast 1150 zł. I teraz właśnie 
przyszedł ten czas: czas okazji  
dla perkusistów.  
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

ROLI:  
Wtyczki taniej
We współpracy z firmą Unfiltered Audio  
ROLI wydało Instant Delay i SandMan Pro, 
dwie pierwsze wtyczki umożliwiające  
natywne wsparcie ROLI Blocks. Oznacza to 
bezproblemowe działanie w trybie plug-and-
-play podczas pracy po podłączeniu modułu 
Blocks z programem Instant Delay za  
pośrednictwem plików DAW takich jak  
Ableton Live, Logic Pro X i Bitwig oraz  
nieograniczone możliwości korzystania  
z efektów delay we współpracy z programem 
SandMan. I nietypowo firma zaczęła od 
promocji: 
 Instant Delay (o wartości 49 USD) 

jest teraz bezpłatne dla wszystkich twórców 
używających ROLI Blocks. Wtyczka ta jest 
źródłem dla efektów bazujących na  
płaszczyźnie echa i opóźnień.
 SandMan Pro jest dostępny za 29 USD  

(zamiast 99 USD) dla każdego, kto jest  
posiadaczem ROLI Blocks. Najlepszy  
produkt firmy Unfiltered Audio z takimi  
efektami stereo jak pitch shifting,  
odwrócone echo i zamrożone opóźnienie. 
Program ma potężny i intuicyjny system 
modulacji, który pozwala tworzyć i modyfi-
kować w czasie rzeczywistym dowolny efekt 
opóźnienia, jaki można sobie wyobrazić.

Oznacza to, że za dwie wtyczki  
o wartości 148 USD zapłacimy teraz jedynie 
29 USD.  
Oferty obowiązują do 25.11.2017.

Laney: Nagłośnienie  
w dobrej cenie 
W lecie ceny nagłośnienia gitarowego łagod-
nieją, dlatego do końca wakacji i wyczerpania 
zapasów wiele wzmacniaczy, kolumn  
i combo gitarowych i basowych kosztuje  
od 20 do 30% taniej. Oto przykłady:  
najnowsze combo gitarowe GH50R-212 
kosztuje teraz 4440 zł (wcześniej 5550 zł), 
lampowe combo gitarowe Lionheart L5T-112 
– 2990 zł (wcześniej 3750 zł), lampowy head 
gitarowy Ironheart IRT15H – 1750 zł  
(wcześniej 2190 zł), combo gitarowe  
LR5 – 459 zł (wcześniej 655 zł), combo  
gitarowe LX20R – 419 zł (wcześniej 599 zł), 
combo gitarowe LX120 RH – 980 zł  
(wcześniej 1399 zł), kolumna gitarowa LX412 
– 980 zł (wcześniej 1399 zł), combo basowe 
Nexus SLS112 – 3840 zł (wcześniej 4799 zł). 
To tylko niewielka część okazji. Więcej infor-
macji jest dostępne na stronie www.
audiostacja.pl/uploads/cennik/LANEY.pdf.

IK Multimedia: Mikrofon z dodatkowymi brzmieniami  

Jeśli do końca lipca kupimy jeden z mikrofonów IK Multimedia, otrzymamy dostęp do pełnej 
wersji aplikacji Mic Room zawierającej wyselekcjonowane brzmienia najpopularniejszych  
na świecie mikrofonów pojemnościowych, dynamicznych i wstęgowych. Promocją objęte są: 
iRig Mic, iRig Mic Cast, iRig Mic Lav, iRig Mic Studio (dowolny kolor), iRig Mic HD (dowolny  
kolor), iRig Mic HD-A, iRig Mic Field, iRig Voice (dowolny kolor),  
iRig Mic Studio XLR oraz wszelkie zestawy, w których  
są wymienione mikrofony. Aplikacja jest zgodna  
z platformami PC i Mac/iOS. By otrzymać  
bezpłatny dostęp do oprogramowania,  
należy zarejestrować mikrofon  
na stronie producenta.

PreSonus:  
Lepsze cyfry przy cyfrowych mikserach 
PreSonus postanowił zwrócić uwagę na swoje miksery cyfrowe 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.
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Universal Audio:  
Klasyczne brzmienie  
z kartą  
Wszyscy, którzy zdecydują się na zakup 
procesora mikrofonowo-instrumentalnego 
6176 Vintage Channel Strip, otrzymają  
bezpłatnie kartę DSP UAD-2 QUAD  
w wybranej wersji! Procesor łączy ciepło 
lampy znane z 610 Channel Strip  
ze znakomitą kompresją FET sławnego 
1176LN, dając potężne narzędzie obecne 
między innymi w studiach, gdzie nagrywa 
Adele czy Coldplay. Kartę DSP można  
odebrać w wersji PCI lub Satellite  
(Thunderbolt, USB lub FireWire) wraz  
z zestawem wtyczek UAD Analog  
Classics Plus. 
By wziąć udział w promocji, należy kupić procesor do 30.09.2017,  

wejść na stronę www.uaudio.com/6176promo, wypełnić formularz  

i załączyć dowód zakupu procesora 6176 Vintage Channel Strip.  

Producent zastrzega, że na realizację trzeba będzie  

poczekać 6–8 tygodni

M-Audio:  
Code (Black) do oprogramowania
Do 31.07 tak nowi nabywcy, jak i obecni użytkownicy klawiatur Code Black otrzymają 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. 

Adam Audio: 
Subwoofery do wyboru 
Monitory Adam A5X można kupić taniej  
w zestawie z subwooferami Sub7.  
Zestawy kosztują teraz zaledwie 4670 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.

Adam Audio:  
Głębszy dół
Jeśli ktoś potrzebuje dołu wielkości Rowu 
Mariańskiego, Adam Audio proponuje  
zestaw, w którym obok pary monitorów A5X 
jest subwoofer Sub8. Jego dolne pasmo  
zaczyna się od 28 Hz. W każdym modelu 
znajduje się regulator poziomu sygnału  
w zakresie od -60 dB do +6 dB, przełącznik 
fazowy ±180°, regulowany filtr  
dolnoprzepustowy (50–150 Hz) oraz  
przełączany filtr górnoprzepustowy  
ustawiony na 85 Hz dla wyjścia do  
monitorów satelitarnych.  
Taki zestaw można kupić teraz za 5330 zł 
(standardowa cena 6270 zł).
Oferta obowiązuje w dniach 1.07-31.08.2017 lub do wyczerpania  

produktów objętych promocją.

Adam Audio:  
Opłaca się studiować
O urokach studenckiego życia napisano wiele. 
Niewiele mówi się za to o korzyściach ze sta-
tusu studenta. Swoje trzy grosze (w rzeczywi-
stości 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 po-
czątku 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.

Akai Professional:  Stała cena
Lato sprzyja tworzeniu poza studiem. Z tego założenia wyszło Akai, które  
obniżyło cenę urządzeń bezprzewodowych: sterownika MIDI LPK25  
Wireless oraz kontrolera padowego LPD8 Wireless.  
Oba urządzenia mają funkcję Bluetooth, współpracują  
z niemal każdą aplikacją (USB MIDI) i można  
je łatwo podłączać przez USB  
do komputerów Mac i PC.  
Obecnie każde  
z tych urządzeń  
kosztuje 325 zł  
(wcześniej 419 zł).
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Universal Audio:  
Klasyczne brzmienie  
z kartą  
Wszyscy, którzy zdecydują się na zakup 
procesora mikrofonowo-instrumentalnego 
6176 Vintage Channel Strip, otrzymają  
bezpłatnie kartę DSP UAD-2 QUAD  
w wybranej wersji! Procesor łączy ciepło 
lampy znane z 610 Channel Strip  
ze znakomitą kompresją FET sławnego 
1176LN, dając potężne narzędzie obecne 
między innymi w studiach, gdzie nagrywa 
Adele czy Coldplay. Kartę DSP można  
odebrać w wersji PCI lub Satellite  
(Thunderbolt, USB lub FireWire) wraz  
z zestawem wtyczek UAD Analog  
Classics Plus. 
By wziąć udział w promocji, należy kupić procesor do 30.09.2017,  

wejść na stronę www.uaudio.com/6176promo, wypełnić formularz  

i załączyć dowód zakupu procesora 6176 Vintage Channel Strip.  

Producent zastrzega, że na realizację trzeba będzie  

poczekać 6–8 tygodni

M-Audio:  
Code (Black) do oprogramowania
Do 31.07 tak nowi nabywcy, jak i obecni użytkownicy klawiatur Code Black otrzymają 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. 

Adam Audio: 
Subwoofery do wyboru 
Monitory Adam A5X można kupić taniej  
w zestawie z subwooferami Sub7.  
Zestawy kosztują teraz zaledwie 4670 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.

Adam Audio:  
Głębszy dół
Jeśli ktoś potrzebuje dołu wielkości Rowu 
Mariańskiego, Adam Audio proponuje  
zestaw, w którym obok pary monitorów A5X 
jest subwoofer Sub8. Jego dolne pasmo  
zaczyna się od 28 Hz. W każdym modelu 
znajduje się regulator poziomu sygnału  
w zakresie od -60 dB do +6 dB, przełącznik 
fazowy ±180°, regulowany filtr  
dolnoprzepustowy (50–150 Hz) oraz  
przełączany filtr górnoprzepustowy  
ustawiony na 85 Hz dla wyjścia do  
monitorów satelitarnych.  
Taki zestaw można kupić teraz za 5330 zł 
(standardowa cena 6270 zł).
Oferta obowiązuje w dniach 1.07-31.08.2017 lub do wyczerpania  

produktów objętych promocją.

Adam Audio:  
Opłaca się studiować
O urokach studenckiego życia napisano wiele. 
Niewiele mówi się za to o korzyściach ze sta-
tusu studenta. Swoje trzy grosze (w rzeczywi-
stości 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 po-
czątku 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.

Akai Professional:  Stała cena
Lato sprzyja tworzeniu poza studiem. Z tego założenia wyszło Akai, które  
obniżyło cenę urządzeń bezprzewodowych: sterownika MIDI LPK25  
Wireless oraz kontrolera padowego LPD8 Wireless.  
Oba urządzenia mają funkcję Bluetooth, współpracują  
z niemal każdą aplikacją (USB MIDI) i można  
je łatwo podłączać przez USB  
do komputerów Mac i PC.  
Obecnie każde  
z tych urządzeń  
kosztuje 325 zł  
(wcześniej 419 zł).
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Adam Audio:  
A7X taniej 10%

PreSonus:  
CS18AI na dwa sposoby
Przy zakupie kontrolera StudioLive CS18AI 
można wybrać jedną z dwóch promocji: 
zyskać DAW Studio One 3 PL w wersji Pro-
fessional o wartości 1699 zł lub skorzystać 
z niższej ceny wynoszącej teraz 6990 zł, co 
oznacza aż 25-procentową zniżkę. Dzięki 
temu otrzymuje się potężne, uniwersalne  
i łatwe w obsłudze narzędzie, które pozwa-
la zrealizować nawet najbardziej złożone 
projekty. By skorzystać z promocji z SO3 PL, 
zakupiony kontroler należy zarejestrować 
na stronie producenta. 
Pierwsza oferta obowiązuje do końca lipca 2017, druga do wyczerpania 

zapasów promocyjnych. Promocje nie łączą się.

PreSonus:  
Interesujące przedwzmacniacze
To doskonały moment, by wyposażyć się w markowy przedwzmacniacz. Lampowy TubePRE  
z nagrodzonym układem przedwzmacniacza Dual Servo kosztuje teraz tylko 540 zł (wcześniej 
599 zł), a za 2-kanałowy przedwzmacniacz mikrofonowo-instrumentalny BlueTube DP V2  
z technologią Dual Path zapłacimy tylko 999 zł (wcześniej 1199 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

PreSonus:  
Basy schodzą niżej

Aby usłyszeć, co tak naprawdę dzieje się 
w najniższym paśmie naszych miksów, 

potrzebujemy wiarygodnego subwoofera. 
Temblor T8 zapewnia precyzyjne, zrówno-

ważone i mocne brzmienie basu, którym 
przebija znacznie droższe subwoofery. 

Z Temblorem usłyszymy, jak naprawdę 
brzmi bas w miksach, i stworzymy swoje 
najlepsze produkcje, które zabrzmią do-

skonale w całym zakresie pasma.  
Szczególnie opłaca się kupić ten subwo-

ofer właśnie teraz, ponieważ do końca 
sierpnia kosztuje on zaledwie 1319 zł 

(wcześniej 1550 zł).

PreSonus:  
Lżej znosić muzykę
Miksery StudioLive 16.0.2 łatwiej nosić, 
dzięki promocji, w której do każdego  
zakupionego urządzenia jest dodawany 
plecak o wartości 299 zł. 
Oferta obowiązuje do wyczerpania  

zapasów promocyjnych.

PreSonus:  
Cena Studio 192 i Studio 192 Mobile brzmi lepiej
Zwolenników solidnego studyjnego sprzętu powinna ucieszyć wiadomość o promocji flagowych 
interfejsów PreSonusa w wersji stacjonarnej i przenośnej. Studio 192 można teraz kupić  
za jedyne 3550 zł (regularna cena wynosi 4190 zł), a Studio 192 Mobile jest w cenie 2550 zł 
(wcześniej 2999 zł). 
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Adam Audio postanowił uprzyjemnić wakacje 
tym wszystkim, dla których w tym okresie liczy 
się przede wszystkim dobry odsłuch. Cena jego 
monitorów A7X spadła z 2550 zł na 2295 zł. 
                                                                                                               Oferta 

                                                                                                               obowiązuje 

                                                                                                               do wyczerpania 

                                                                                                               zapasów

                                                                                                               objętych 

                                                                                                               promocją.

Toontrack:  
Perkusja przystępniejsza

Tylko do końca lipca firma proponuje  
sięgające 50 procent obniżki na brzmienia 

perkusyjne! Najnowsza wersja Superior  
Drummera kosztuje teraz  

zaledwie 599 zł (wcześniej 990 zł),  
przejście z innej platformy perkusyjnej  

na SD kosztuje 380 zł (wcześniej 690 zł),  
a za biblioteki SDX przeznaczone do Supe-
rior Drummera trzeba zapłacić tylko 299 zł 
(wcześniej 599 zł). Promocja nie obejmuje 

nowości, The Progressive Foundry SDX  
oraz SDX Bundle.
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Dojrzewanie do debiutu

O wartości talent show, sukcesie, który nic nie załatwił, i wyrzucaniu utworów  
z pierwszej płyty mówi Daria Zawiałow
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Możesz powiedzieć, ile razy debiutowałaś, odkąd w wieku 
trzech lat wystąpiłaś na molo w Kołobrzegu i wygrałaś 
konkurs na zaśpiewanie piosenki z reklamy?
To zależy, co uznamy za debiut.

W samym koncercie Debiuty na festiwalu w Opolu  
wystąpiłaś dwa razy. Może pierwszy z tych występów?
Uważam, że o debiucie można mówić wtedy, kiedy płyta ujrzy 
światło dzienne, kiedy jesteś częścią tego albumu, kiedy two-
rzysz te piosenki. Kiedy wnosisz coś, a nie tylko przychodzisz 
do studia i odśpiewujesz. Dlatego uważam, że mój debiut – 
taki prawdziwy – miał miejsce w marcu tego roku wraz z uka-
zaniem się płyty „A kysz!”.

Droga do punktu, w którym się znajdujesz, trwała  
kilkanaście lat.
Często pada stwierdzenie: „Tak długo to trwało, tyle śpie-
wałaś!”. Byłam dzieckiem. Przeprowadziłam się do War-
szawy, mając piętnaście lat. Mało który dzieciak w tym 
wieku przenosi się 500 km od domu, żeby rozwijać swoje 
pasje. Byłam sama w wielkim mieście i musiałam nagle 
wszystko zrobić dookoła siebie. Nie mówię tylko o praniu, 
gotowaniu, sprzątaniu, ale także o świadomym podejmo-
waniu decyzji, ogarnianiu się życiowo. Mama była pięćset 
kilometrów ode mnie, więc nie mogłam się jej poradzić. 
Musiałam dojrzeć do tego debiutu nie tylko muzycznie, ale 
i jako kobieta. 

Ktoś ci jednak pomógł.
Cieszę się, że na swojej drodze spotkałam Michała Kusha, 
producenta albumu „A kysz!’’ i mojego przyjaciela. Zawsze mi 
doradza, trochę mnie ściąga na ziemię jak straszy brat, który 
trzyma pieczę i mówi: „Nie rób tak!”, „Nie gadaj tak głupio!”. 
(śmiech)

Aż tak?! Nie próbował delikatniej zwracać uwagi,  
sugerować?
Bywało znacznie gorzej! Po niektórych kłótniach potrafiliśmy 
nie odzywać się do siebie parę dni. Nigdy dłużej. I nie zdarza 
nam się różnica zdań na temat muzyki, za to często kłócimy 
się jak brat z siostrą. Ja buntuję się, tupię nogą i mówię: „Tak 
nie będzie!”, a on jako straszy brat mówi „Tak będzie!  Ja wiem, 
co jest dla ciebie najlepsze!”.

Na czyim zazwyczaj staje?
Na jego, bo on jest starszy, mądrzejszy i zawsze wie najlepiej. 
(śmiech) Mimo to cieszę się, że go spotkałam, bo mam teraz 

nie tylko producenta, ale i przyjaciela. Jestem chrzestną jego 
dziecka i wraz z jego żoną i z moim mężem staliśmy się rodziną. 
Według Michała największą metamorfozę przeszłam w ciągu 
ostatnich trzech lat, czyli podczas tworzenia tej płyty. Sama 
czuję, że praca nad nią mnie wykreowała i ukształtowała. 

Jak patrzę na ścieżkę twojej kariery, wydaje mi się,  
że miałaś na nią pomysł. „Szansa na sukces”, „X-Factor”  
i „Mam talent” – nie było poważnego talent show,  
w którym nie próbowałaś swoich sił.
To tylko garstka z talent-shows, które obecnie są w naszym 
kraju, dlatego nie zgodzę się z tym, że nie ma takiego progra-
mu, w którym bym nie uczestniczyła. Jako dziecko chciałam 
się sprawdzić. Podpatrywałam wówczas Anię Dąbrowską, 
moją ówczesną idolkę. Jej się udało i później mogła tworzyć 
muzykę taką, jaką chciała. Wydawało mi się, że jest w tym 
prawdziwa i myślałam sobie: „Czemu nie? Może i mi się po-
szczęści?”. 

Sprawdziłaś się z bardzo dobrym skutkiem – wygrałaś 
„Szansę na sukces”. A mimo to – skoro zadebiutowałaś 
dopiero w tym roku – nie było wtedy sławy, pieniędzy  
i zaszczytów.
Wtedy jako 16-letnia dziewczynka myślałam, że przyjdzie 
zaraz wytwórnia, producent, będzie płyta, wszystko się jakoś 
fajnie potoczy, ale nic się nie stało.

Jak sobie poradziłaś z tym niespełnionym sukcesem? 
Ciężko było.

Niektórzy myślą, że po takim osiągnięciu czeka ich  
El Dorado i reszta zrobi się sama.
Może czasami komuś udaje się tak szybko. Wtedy ma farta.
No, ale ja cieszę się, że zaraz na wstępie dostałam kopa w ty-
łek. Wiedziałam, że mogę do czegoś dojść tylko ciężką pracą, 
ale nawet jak ją wykonam, nie dostanę gwarancji sukcesu. Ry-
nek muzyczny jest okrutny i musiałam nabrać do tego dystan-
su: idę trochę obok tego wszystkiego, nie patrzę na nic, robię 
swoje i jestem sobą. Musiałam się tego po prostu nauczyć.

To skąd po takim rozczarowaniu pomysł, żeby wystąpić  
w kolejnych talent show?
Chęć sprawdzenia się. Kolejna próba.

Ale przed „X-Factorem” stwierdziłaś, że w tym talent 
show na pewno nie wystąpisz. Co się stało, że jednak tam 
się znalazłaś?
Jak typowa nastolatka zmieniłam zdanie z dnia na dzień. 

Talent show to z jednej strony wykreowany świat,  
z drugiej w niektórych programach głosuje publiczność. 
Czym te programy różnią się od prawdziwej kariery? 
Nie da się tego nawet porównać, bo to są tak dwa skrajnie róż-
ne światy, kompletnie inne bajki…

Dojrzewanie do debiutu

O wartości talent show, sukcesie, który nic nie załatwił, i wyrzucaniu utworów  
z pierwszej płyty mówi Daria Zawiałow >>

rwący temat

DARIA ZAWIAŁOW 

Wokalistka i autorka tekstów, która w marcu tego roku zadebiutowała płytą „A kysz!”. 

Po raz pierwszy wystąpiła publicznie, gdy miała trzy lata. Brała udział w wielu  

konkursach dziecięcych i młodzieżowych oraz programie „Od przedszkola do Opola”. 

Wygrała w „Szansie na sukces” (2009), konkursach „Pejzaż bez Ciebie” (2014)  

i „Byłaś serca biciem” (2016) oraz Przeglądzie Piosenki i Ballady Filmowej w Toruniu 

(2016). Dwukrotnie występowała podczas koncertu Debiuty na festiwalu w Opolu.  

W ubiegłym roku wygrała go z własną piosenką „Malinowy chruśniak”, która znalazła 

się na debiutanckiej płycie. Single „Malinowy chruśniak’’ oraz „Kundel bury’’ utrzymy-

wały się na Liście Przebojów Radiowej Trójki przez 10 tygodni, teledyski mają  

ponad 2 miliony wyświetleń na YouTube.

O debiucie można mówić wtedy, kiedy płyta ujrzy 
światło dzienne, kiedy jesteś częścią tego albumu, kiedy 
tworzysz te piosenki.
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To co ci dał talent show oprócz potwierdzenia wartości?
Męża. (śmiech)

Nie każdy o tym myśli, idąc do takiego programu.
Ja też nie myślałam. Nawet nie myślałam, że chcę wyjść za 
mąż. 

Ale myślałaś o występie. Jak on zazwyczaj wygląda?
Stajesz na scenie w stworzonej bańce mydlanej, na którą nie 
masz wpływu. Śpiewasz, co ci każą…

Czyli nawet nie wybierasz utworu?
Możesz coś sugerować organizatorom albo masz wybór z kilku-
dziesięciu piosenek. Wychodzisz, śpiewasz cover. Nie liczy się, czy 
zaśpiewałeś dobrze, czy źle. Ważniejsza jest twoja łzawa historia 
albo to, że jej nie masz. Generalnie sukces w takim programie lub 
jego brak nie świadczy o tym, czy masz talent, czy go nie masz. 

A w przypadku własnej płyty?
Oddajesz ludziom do oceny to, co stworzyłeś. Swoje dziec-
ko. To tak trochę jest. Przed premierą ludzie mówili, że je-
stem promienna, jakbym była w ciąży. Dajesz na tacy lu-
dziom coś, nad czym bardzo długo i ciężko pracowałeś, co 

sam stworzyłeś i to są zupełnie inne emocje. Cieszę się, że 
już w tym jestem i mogę tworzyć sama. To jest dla mnie 
bardzo istotne. Naprawdę.

Czy były jakieś elementy, które poprawiłaś jako  
wokalistka dzięki talent show? 
Każde wyjście na scenę i śpiewanie przed ludźmi jest dla 
mnie doświadczeniem. Nie mogę jednak powiedzieć, że 
poprawiłam jakiś konkretny element dzięki uczestnictwu  
w tych programach.

A dało ci coś liceum w klasie muzycznej?
Liceum nie. Absolutnie. To nie była szkoła jak na Bednarskiej, 
ale liceum ogólnokształcące w klasie muzycznej, w której 
śpiewałam w chórze. W trzeciej klasie przeszłam do klasy 
dziennikarsko-teatralnej.

To może skorzystałaś na warsztatach, na które jeździłaś 
do Puław czy Chodzieży?
Na warsztaty jedziesz na kilka dni, więc dostajesz jakieś wska-
zówki, jakąś pomoc. Umówmy się jednak, że pracy nad emisją 
głosu i warsztatem nie da się wykonać w kilka dni. To są lata, 
podczas których czasami do tego nie dochodzisz. Uważam, 
że mam duże braki emisyjne i muszę ćwiczyć. Teraz nie mam 
na to czasu, ale cały czas powtarzam sobie, że powinnam iść 
na jakieś lekcje, żeby dalej się doskonalić. Nigdy nie powiem: 
„Wow! Ale ja śpiewam!”.

>>

„
Cieszę się, że zaraz na wstępie dostałam kopa w tyłek. 
Wiedziałam, że mogę do czegoś dojść tylko ciężką 
pracą, ale nawet jak ją wykonam, nie dostanę 
gwarancji sukcesu.
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To jak się kształciłaś? Bo jednak jakiś poziom osiągnęłaś.
Słuchałam amerykańskich i brytyjskich wokalistek jazzo-
wych. Najpierw była wielka fascynacja Billie Holiday, później 
Julie London i Dianą Krall, a jeszcze później Amy Winehouse. 
Starałam się szkolić w domu, słuchając i śpiewając, bo uwa-
żałam, że jak czerpać warsztat, to od najlepszych. A jak od 
najlepszych, to od wokalistek jazzowych.

Przez dwa lata śpiewałaś chórki u Maryli Rodowicz  
i w wielu wywiadach podkreślasz, że one ci dużo dały.  
Co konkretnie? 
Przede wszystkim umiejętność śpiewania w chórkach, co jest 
bardzo trudne. Jestem indywidualistką, więc do tego komplet-
nie się nie nadaję. 

Lekcja pokory?
Tego też, ale przede wszystkim układania głosów. Dzięki 
temu mogłam sama nagrać chórki na swoją płytę. Two-
rzyłam harmonie, które do siebie pasowały, co jest bardzo 
trudną rzeczą. Naprawdę. Chórki były jedną z najtrudniej-
szych rzeczy na płycie. I tak uważam, że jest ich za mało. 
Na drugiej na pewno będzie ich więcej. (śmiech) Poza tym 
nauczyłam się dyscypliny, dyspozycyjności, punktualności  
i odpowiedzialności. 

A z bardziej technicznych umiejętności.
Śpiewania z odsłuchem dousznym, na dużych scenach. >>

O ENERGII ZABIERANEJ PRZEZ UCHO

Odsłuch douszny jest megakomfortowy dla muzyka, ale trochę hamuje ekspresję  

i zabiera energię ze sceny. W marcu graliśmy w klubie. Poprosiłam naszego akustyka,  

że chcę spróbować zaśpiewać z wedge’em. Na scenie trochę szaleję i odsłuch douszny 

mnie ogranicza. Boję się, że spadnie. Gdy tylko bębniarz zagrał pierwsze takty,  

powiedziałam do naszego realizatora: „Maks, to nie był dobry pomysł”. A on na to:  

„Tak czułem, ale zastanawiałem się, czy powiesz to po pięciu sekundach,  

czy po trzydziestu”. Niemniej są duże sceny, na których da się śpiewać z wedge’em. 

No właśnie: jak się odnajdujesz na takich scenach?  
W wywiadach przyznajesz, że jesteś typem domatorki  
i romantyczki. Tłum ludzi przed sceną to chyba mało 
komfortowa sytuacja dla domatorki. 
Zawsze mam tremę. Przed występem jestem zawsze zestre-
sowana. 

I jak sobie z tym radzisz?
Ciężko, bo mam problem z kontaktem z publicznością. To mój 
największy kłopot jako wokalistki na scenie. Często śpiewam 
z zamkniętymi oczami. A jak ludzie stoją blisko, pozostaje tyl-
ko potrzeć w podłogę albo w niebo. Chyba że scena jest na-
prawdę duża i publiczność znajduje się gdzieś dalej. Gdy sup-
portowaliśmy grupę The Neighbourhood w B90 w Gdańsku, 
mieliśmy przed oczami ogromny klub wypełniony po brzegi 
ludźmi. To był nasz pierwszy koncert i było super! Publiczność 
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świetnie reagowała i to był sztos. Jestem głodna koncertów. 
Jak powiedział pewien ceniony przeze mnie dziennikarz mu-
zyczny: „Odkryłem, że płyta jest dla ciebie pretekstem do 
grania koncertów”. W punkt trafione. Jestem głodna grania, 
ognia w butach!

Teraz masz napięty grafik, bo od czerwca zaczęłaś koncerty 
letnie, a jesienią ruszasz w trasę klubową. Czyli do końca 
roku będziesz się spełniała na scenie. Dobrze myślę?
Taką mam nadzieję.

A wspomniałaś, że myślisz o kolejnej płycie.
Rozpoczęliśmy pracę nad drugą płytą wraz z Michałem. Te-
raz jest presja drugiej płyty. Wszyscy mi mówią: „Teraz masz 
tak przerąbane. Będą wymagania, presja. Podołasz, czy pole-
gniesz?”.

Czujesz się zestresowana?
Zaraz po wydaniu „A kysz!” myślałam: „A tam, druga płyta. 
Damy radę!”. Niedługo potem dotarło do mnie, że mam prze-
kichane. Musimy robić drugą płytę. Ani wytwórnia nie chce 
zwlekać, ani my. Możemy ją wydać, jak tylko będzie gotowa. 
Oczywiście nie zamierzamy się spieszyć, bo wtedy nic dobrego 
nie napiszemy. 

Z jednej strony w trasie, z drugiej strony płyta.
Będzie na pewno ciężko, ale ważne, że mam obok siebie Mi-
chała. Trudno mi sobie wyobrazić, bym kiedykolwiek mogła 
współpracować tak na stałe z kimś innym.

W ubiegłym roku pokazały się teledyski zapowiadające 
premierową płytę. Zostały bardzo dobrze przyjęte, miały 

dużo odsłon i like’ów. Natomiast ty stwierdziłaś, że coś 
byś zmieniła w tym materiale. 
Cieszę się, że rzutem na taśmę – pół roku po masterze płyty – 
weszły na nią dwa nowe utwory, bez których nie wyobrażam 
sobie tego albumu. Zwłaszcza bez „Króla Lula”.

Nie bałaś się? Miałaś przemyślany, zmasterowany  
materiał. 
I ja, i Michał mieliśmy podobne odczucia w stosunku do tych 
dwóch utworów – one nie powinny się znaleźć na tej płycie. 
Dostaliśmy zielone światło od wytwórni i zaledwie 2 tygodnie 
na nagrania.

Nie szkoda było nerwów?
Absolutnie nie. (śmiech)

I nie żal ci, że nie dodaliście nowych utworów zamiast 
podmienić?
Właśnie uważam, że to strzał w dziesiątkę. Cieszę się, że 
tamtych utworów nie ma na płycie.

Czyli publiczność nigdy ich nie usłyszy?
Absolutnie nie. (śmiech)

Chciałem, żebyś na koniec powiedziała, co aspirujący do 
debiutu muzycy czy wokaliści powinni robić, a czego unikać. 
Ty jednak niczego nie żałujesz, więc uzyskanie rady  
w kwestii błędów wygląda na mission impossible.
Nie powiem, czego nie polecam, bo dla każdego będzie coś in-
nego dobre, a coś innego złe. Dlatego każdy musi nauczyć się 
na swoich błędach i na swojej własnej skórze, czego chce. Za-
wsze jednak mogę polecić najważniejszą rzecz: zawsze bądź 
sobą na sto procent. Trzeba pamiętać, kim się jest, i robić to, co 
naprawdę się czuje. Dla mnie to jest najważniejsze.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

O ŚLEPEJ ULICZCE Z DOŁEM

Pięć lat temu ukazał się w sieci teledysk „Half Way to Heaven”. Nie napisałam tej  

piosenki. Między innymi dlatego ten projekt nie ujrzał nigdy światła dziennego.  

Był jeden utwór wrzucony do sieci, który przeszedł bez echa. Mała wytwórenka  

splajtowała zaraz po tym, jak podpisałam z nią kontrakt. Miałam chwilę doła,  

ale w końcu zaczęliśmy z Michałem wspólnie tworzyć. Nie poddaliśmy się. 

>>

„
W talent show wychodzisz, śpiewasz cover. Nie liczy się,  
czy zaśpiewałeś dobrze czy źle. Ważniejsza jest twoja  
łzawa historia albo to, że jej nie masz.

rwący temat

W najbliższym czasie piosenek  
z debiutanckiej płyty Darii Zawiałow  
będzie można posłuchać  
w następujących miastach:
14.07 Kraków – Miejskie Granie
15.07 Wrocław – Męskie Granie
22.07 Poznań – Miejskie Granie
28.07 Opole – Letnia Scena
05.08 Warszawa – Miejskie Granie
12.08 Olsztyn – Green Festival
19.08 Warszawa – Męskie Granie

lipiec–sierpień 2017 17 audioplay
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Wyrażaj się!
O zagłębianiu tajników zawodu,  
ustaleniu motywacji do śpiewania  
i małej wielkiej zmianie  
mówi Ten Typ Mes

Masz na koncie dziesięć płyt, w tym sześć solowych  
i 62 płyty, na których wystąpiłeś gościnnie w 65 utworach. 
Pamiętasz jeszcze, jakie były początki?
Tak, absolutnie. Były związane z tym, co z przerwami kulty-
wuję do dziś, czyli z home recordingiem. W moim rodzinnym 
mieszkaniu na warszawskim Śródmieściu przymocowaliśmy 
z kolegami mikrofon koncertowy bardzo lichej jakości do re-
gału i umieściliśmy go pomiędzy książkami. Mieliśmy coś do 
powiedzenia i było to bardziej istotne niż wszelkie problemy 
techniczne. Poza tym to, że mieliśmy coś do powiedzenia, 
sprawiało nam frajdę. Operowanie rytmem i słowem nie 
oznaczało dla nas bólu, a przygotowywanie brzmienia utwo-
ru nie kojarzyło nam się z orką, tytaniczną pracą, tylko z dużą 
radością. I tak zagłębiliśmy się w świat pełnej niezależności. 
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Jak wyglądało to pławienie się w niezależności?
Zacząłem robić bity, zaczęliśmy uczyć się realizacji wokali. 
Dowiedzieliśmy się, dlaczego czasem warto, żeby była jed-
na ścieżka lead wokalu, dlaczego warto, żeby były chórki  
w refrenie czy w innych miejscach. Wszystko to szło nam dość 
sprawnie mimo ograniczeń sprzętowych. Naszym jedynym 
nośnikiem wiedzy był amerykański hip-hop.

Słuchaliście muzyki i usiłowaliście dołożyć swoją treść?
Usiłowaliśmy zrozumieć, dlaczego to nasze coś brzmi ciągle 
tak źle. (śmiech) Wychwytywaliśmy pojedyncze różnice: aha, 
to może jednak ciszej bas; aha, to może refren powinien być 
prosty, bo wtedy wpada w ucho, a nie powinien być najbardziej 
skomplikowaną częścią utworu; aha, może warto nagrywać po  

kawie, a nie kiedy chce się spać. Sami odhaczaliśmy każdy  
z takich pojedynczych patentów, które składają się na set-
ki większych patentów. Raczkujący internet pomógł nam 
nawiązać kontakty z innymi producentami rapowymi i oni  
w następnej fazie uczyli nas, który program warto zdobyć, bo 
będzie się na nim lepiej składało.

Czyli zaczynaliście od studia i nagrywania, a nie  
od wychodzenia na scenę i śpiewania?
Zaczęliśmy od komputera osobistego, który stopniowo prze-
kształcaliśmy w studio. Dopiero kiedy mieliśmy coś na kształt 
repertuaru – na początku około pięciu piosenek – mierzyliśmy 
się z tym na scenach różnych undergroundowych miejscówek 
warszawskich.

Jesteś kojarzony z hip-hopem, ale nie jesteś mu do końca 
wierny. Kiedy doszedłeś do tego, że czasem chcesz nie tylko 
porecytować, ale i pośpiewać?
To było na pierwszym, najwcześniejszym demo zespołu 
Flexxip. Byłem fanem amerykańskiego hip-hopu i w tym ame-
rykańskim hip-hopie najbardziej ceniłem surowość nowojor-
skiego brzmienia, kiedy u nas w Polsce było szaro, brzydko  
i faktycznie trochę jak w Nowym Jorku potrafi być zimą. Nato-
miast kompletnie nowym otwarciem było dla mnie odkrycie 
kalifornijskiego hip-hopu, który ma w sobie mnóstwo melo-
dii, gdzie jest współpraca raperów z wokalistami soulowymi 
i instrumentalistami. To znacznie lepiej brzmiało latem. Nie 
umiałem robić takich surowych, zdołowanych, wu-tangowych 
piosenek w środku sierpnia. Te kalifornijskie są dla mnie tak 
samo piękne! 

Czyli masz dwie pory roku: rapu kalifornijskiego 
i nowojorskiego?
Można tak powiedzieć. W surowości hip-hopu nowojorskiego 
jest piękno absolutne, ale moim zdaniem nie rozciąga się na 
cały rok. 

Zdaniem twoich niefanów powinno się rozciągać.  
Z tego powodu miałeś z nimi przykre spotkanie.
Miałem kilka.

Ale jedno wyjątkowo przykre, skoro skończyło się  
testowaniem usług placówki ochrony zdrowia. Jak do tego 
doszło? 
To była część warszawskiego życia nocnego. Doszło do scysji, 
która przerodziła się w awanturę z użyciem ciężkiego narzędzia.

TEN TYP MES

Raper, producent muzyczny i autor tekstów, felietonista. Karierę zaczął z zespole Flexxip, 

jest współzałożycielem zespołu 2cztery7, występuje solowo. Otrzymał nagrody Superhiro 

2011 i Sztos 2014 w kategorii Album roku za płytę „Trzeba było zostać dresiarzem”.  

Trzy z ostatnich czterech jego płyt osiągnęły status złotej.

Dla wielu początkujących artystów,
którzy szybko osiągnęli sukces i popularność,
muzyka jest niekoniecznie tym,
czego ci ludzie naprawdę chcą i potrzebują

„
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Teraz można łatwo znaleźć własną niszę, rozszerzyć ją
i przeorać w wielką rzekę przez YouTube’a,
nie konfrontując się z ulicą rozumianą jako chodnik,
stacja metra, przystanek autobusowy, bar w klubie,
kolejka do kibla, gdzie faktycznie weryfikujesz swoje
relacje z ludźmi, którzy słyszeli twoje utwory

„

Nie zdążyłeś przedstawić swoich racji?
Nie. Poza tym nie miałem dość sił w pojedynkę. Ogólnie 
już tak na chłodno: były to czasy ciągłego udowadniania, 
że zasługuje się na miejsce pośród raperów. Teraz moż-
na łatwo znaleźć własną niszę, rozszerzyć ją i przeorać  
w wielką rzekę przez YouTube’a, nie konfrontując się z uli-
cą. Ulicą rozumianą nie jako kodeks gangstaprzestępczy, 
ale jako chodnik, stację metra, przystanek autobusowy, bar 
w klubie, kolejkę do kibla, gdzie faktycznie weryfikujesz 
swoje relacje z ludźmi, którzy słyszeli twoje utwory. To były 
po prostu takie czasy.

Czyli obecnym debiutantom to nie grozi?
Jest znacznie mniej prawdopodobne. Wtedy obowiązywało 
powiedzenie: „Pchasz się na afisz? Pokaż, co potrafisz!”. Nie 
dotyczyło to kwestii muzycznej, a weryfikacji przez ludzi, 
którzy piją alkohol i nie podoba im się, że pchasz się na afisz. 
Teraz z reguły ludziom się to podoba. Samo pchanie może 
generować popularność i pieniądze, a brak jakichkolwiek 
umiejętności w tym nie przeszkadza. Natomiast wtedy było 
to zupełnie inne społeczeństwo, pokłosie lat komunizmu,  
a wcześniej zaborów. Musiałeś się liczyć z tym, że jeżeli pod-
nosisz rękę i za bardzo się różnisz od reszty, ktoś ci tę rękę 
utnie. Jeżeli ktoś był zbyt kolorowy i wychodził na ulicę, był 
z kolorowych ubrań okradany i już więcej ich nie nosił. A jak 
nosił, to znowu był okradany. Ja reprezentowałem ludzi, 
którzy nie godzili się na prowadzenie kariery jak stu innych 
ziomeczków w kapturach przede mną. Chciałem być kimś 
innym, bo chciałem wyrażać siebie. 

O swoje musiałeś też walczyć z Mezo, by obronić swoje 
terytorium. Zaczął skracać swój pseudonim do Mez.
Broniłem terytorium językowego. Ale to już jest tak bardzo 
zamierzchłe, że historia pokazała, kto miał w etosie pew-
ną oryginalność i prawdziwą miłość do muzyki, a kto był 
jakiegoś rodzaju przedsiębiorcą/zagubioną osobą, potrze-
bującą atencji innych.

Uważasz to za próbę zwrócenia na siebie uwagi?
Myślę, że dla wielu początkujących artystów, którzy szybko 
osiągnęli sukces i popularność, muzyka jest niekoniecznie 
tym, czego ci ludzie naprawdę chcą i potrzebują. Część 
oczekuje adoracji, inni są obdarzeni pewnego rodzaju cha-
ryzmą. Niektórzy z tych ludzi powinni być prezenterami te-
lewizyjnymi. Inni są bardzo sumienni i przez tę sumienność 
nagrywają jeden i ten sam utwór, który im kiedyś wyszedł. 
Znajdują swoich odbiorców, ale absolutnie nie można po-
wiedzieć, że są muzyczni. Odnieśli sukces, bo udało im się 
sumiennie złożyć ingrediencje jakiegoś patentu na utwór, 
posiedli umiejętność zrobienia tego jednego utworu i wciąż Allan Rich,Jud Friedmann

go odtwarzają. Wcale nie zamierzam uwierzyć, że ich cią-
gnie do muzyki. Natomiast to są ludzie, których ciągnie do 
popularności i bogactwa. 

Zatem kandydat na debiutanta powinien wiedzieć,  
po co mu ta muzyka?
Powinien szczerze odpowiedzieć sobie na pytania: czego  
w związku z nią oczekuje, co z siebie chce przekazać innym, 
dla kogo i jaką swoją cechę chce wydobyć. Jeżeli celem jest 
wyrażanie własnych poglądów, to super – niech nie boi się 
tego robić w piosenkach. Niechaj się tego trzyma. Widzi 
jakąś misyjność w swoim poglądzie i chce go rozpropago-
wać? W porządku. Chce robić to dla dziewczyn? Niech za-
stanowi się, jakiej muzyki słuchają dziewczyny, czego po-
trzebują, co je poruszy. Może jako wokalistka chce znaleźć 
najatrakcyjniejszego samca poprzez zaprezentowanie się 
szerokiej publiczności? Niech sobie szczerze odpowie na 
to pytanie! Bo coś sprawia, że człowiek chce wyrazić siebie  
i idzie do ludzi ze swoją twórczością. Można też przez se-
lekcję negatywną: jakie cechy chce ukryć. Może wyjdzie  
z tego lepszy produkt popowy, bo na pewno nie bardziej 
szczery artysta. Jeżeli jednak ma tylko wizję like’ów i pie-
niędzy, niech odpuści.

O ZMIANIE BRZMIENIA NA KOLEJNYCH PŁYTACH

Postanowiłem nagrywać muzykę nie tylko i wyłącznie dla siebie, ponieważ postanowiłem 

zainteresować ludzi, którzy lubią niespodzianki. Nie lubią ciepłego głosu większości.  

Szybko się nudzą. I myślę, że wszystko od mojego debiutanckiego numeru przez  

debiutancki album po różne projekty, w które byłem zaangażowany, potwierdza to,  

że „Będziesz zaskakiwana/y, jeżeli chcesz wybrać się ze mną w muzyczną podróż,  

w którą chętnie cię zabiorę, ponieważ uważam, że moje piosenki są dobre, interesujące  

i z radością ci je dam za darmo”. Tak było od początku.
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„
Po 2,5 roku grania z bandem czuję, że to jest absolutnie
to miejsce, w którym chcę pozostać mimo lukratywnych
ofert zachęcających do powrotu do gry z DJ-em

Allan Rich,Jud Friedmann

O FAŁDOWANIU FEROMONAMI

W pracy nie przydało mi się wykształcenie ani średnie, ani liźnięte wyższe. Przydały  

mi się różne książki, które przeczytałem w życiu, przydały się relacje, które nawiązałem 

w szkołach. Natomiast nie sądzę, by kiedykolwiek przydała mi się jakakolwiek partia 

wiedzy, którą przyjąłem z matematyki na przykład w szkole średniej. A był to drastyczny 

wpierdol dla mnie i dziesiątki godzin korepetycji, żebym przeskakiwał z klasy do klasy.  

Nie sądzę też, by to wpłynęło w jakikolwiek sposób na mój rozwój, jeśli chodzi o fałdy  

w mózgu. Bo wtedy te fałdy były głównie modyfikowane przez dziewczyny, które  

siedziały w klasie i rozsiewały feromony. Nie sądzę, by utworzyły się jakieś połączenia 

nerwowe względem matematyki, która mnie wtedy bardzo stresowała. 

A jak sobie odpowie: bo lubię?
Będzie na pewno łatwo nim sterować, ale może się to skoń-
czyć nieszczęśliwym dobieganiem 30. urodzin.

Nie wypominając,  
masz je dawno za sobą, a są jeszcze pola,  
na których do niedawna byłeś debiutantem.  
Dwa lata temu po raz pierwszy wystąpiłeś  
z instrumentalistami na scenie. Jak było?
Z każdym występem lepiej. Debiut zaliczyliśmy na festiwalu 
Spring Break. Wydawało nam się, że było to pełne energii  
i czystej radości granie, ale na pewno nie było to superprofe-
sjonalne. (śmiech) Teraz po 2,5 roku grania z bandem czuję, że 
to jest absolutnie to miejsce, w którym chcę pozostać mimo 
lukratywnych ofert zachęcających do powrotu do gry z DJ-em. 
Zdecydowanie wolę dzielić się tym tortem ze swoją ekipą  
i czuć muzykę w inny sposób. Szczególnie, że z DJ-ami grałem 
jakieś 12 lat.

Przecież DJ wprowadza pewien porządek, spokój,  
pewność, stabilność…
Można tak powiedzieć. Jednak jako słuchacz idący na 
koncert rapera ze sprawnym DJ-em widzę to tak, jakbym 
puścił płytę w towarzystwie innych ludzi i przy okazji do-
wiedział się, jak ten typ wygląda. To jest oczywiście bar-
dzo ciekawe, bo w przypadku wielu raperów, którzy byli 
kręceni od dołu i wydawali mi się jakimiś gigantami, dwu-
metrowymi gangsterami, okazywało się, że są małymi, 
nieruchawymi Afroamerykanami. I właściwe dostawa-
łem to, czego chciałem – bawiłem się przy kawałku, który 
był bardzo zbliżony do słyszanego na płycie. Bądź nie! Bo 
ten raper za dużo krzyczał. Koncert z DJ-em też można 
naprawdę spierd…lić. 

Jak?
Czasami utwór bronił się, ponieważ cicho nagrany wokal 
rzężącego rapera, który był blisko ucha, miał dużo śladów 
w studiu i był bardzo głośny. Gdy jest wielka hala z tysią-
cami ludzi, ten raper chce być usłyszany i popełnia pod-
stawowy błąd – zaczyna krzyczeć. Zapomina, jaką miał 
barwę głosu i flow w oryginale, chce sam siebie słyszeć,  
a w związku z tym wydaje mu się, że żeby wszyscy go usły-
szeli, musi drzeć mordę. Nie jest to prawda. Trzeba grać wię-
cej prób. Trzeba zatrudniać więcej speców od nagłośnienia. 
Można kupić sobie tak zwane uszko, z którym ja gram już 
dobrych parę lat, i to całkowicie zmienia grę, jeśli chodzi  
o panowanie nad krzykiem.

 

Masz podobnie prosty patent na śpiewanie w studiu?
Jeżeli w miarę czysto zaśpiewa się górę i dół, to przy odpo-
wiednim miksie i rozłożeniu tego na panoramę jesteśmy  
w stanie uzyskać efekt pijackiego nucenia, które może aspi-
rować do miana śpiewu. Zajęło mi to parę lat. Potem odkry-
wałem różne harmonie. Starałem się melodię, którą mam  
w głowie, przez niedoskonały głos przekazać słuchaczowi 
przez patenty à la George Clinton. 

Skąd ta inspiracja?
Kiedyś świetny producent Praktik zwrócił mi uwagę: „Posłu-
chaj, jaka w tym Parliament-Funkadelic jest ściana wokali. 
Tak naprawdę on i te jego ziomki nie śpiewają superczysto, 
ale nagrają 20 swoich śladów, dołożą ze cztery Murzynki, 
które śpiewają dużo czyściej, i z jakiegoś powodu brzmi to 
totalnie wspaniale”. Tak jak chcielibyśmy, żeby ludzie śpie-
wali na imprezie, kiedy się napierd…lą. Oczywiście w Polsce 
nigdy tak to nie brzmi, bo Polacy znają dwie piosenki. Są 
jednak również patenty dla ludzi, którzy nie umieją śpiewać,  
a chcą się na to porwać, bo jakaś melodia gra im w duszy  
i nie należy ich ograniczać. Również to nie znaczy, że trzeba 
zaraz sięgać po jakiegoś Auto Tune’a lub Melodyne. Ja po nie 
nie sięgam.

Ale oprócz radzenia sobie na poziomie studia brałeś  
jakieś lekcje śpiewu?
Tak, w ostatnim czasie. Nie powiem, jak długim, ale dość 
długim. 
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Po 2,5 roku grania z bandem czuję, że to jest absolutnie
to miejsce, w którym chcę pozostać mimo lukratywnych
ofert zachęcających do powrotu do gry z DJ-em

Allan Rich,Jud Friedmann

O FAŁDOWANIU FEROMONAMI
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Czujesz różnicę?
Absolutnie tak.

Powiedziałeś kiedyś, że nie lubisz ludzi, którzy mają tylko 
jedną umiejętność w swoim zawodzie. Sam zacząłeś od 
home recordingu i rapowania. Czy są takie umiejętności, 
które posiadłeś niezależnie od swojego zawodu, ale  
okazały się przydatne w jego wykonywaniu?
Żeby to nie zabrzmiało megalomańsko, będę trzymał się su-
chych faktów. Stawiałem na słowo, więc zacząłem wkręcać 
się w pisanie tekstów dla innych ludzi: wokalistów, wokalistek. 
Piszę prozę, co też jest ciekawe, bo pozwala inaczej wyrazić 
siebie. Publikowałem w „T-Mobile Music”, „Red Bullu”, „Gaze-
cie Magnetofonowej”, „Wyborczej” w wersji „Co jest grane?”.

A bliżej studia?
Udało mi się w tym mieszkaniu, w którym jesteśmy, zreali-
zować płytę Eldoki, po części Pezeta, szereg utworów, które 
realizowałem jako emocjonalny przewodnik. Zupełnie nie 
techniczny, ponieważ rzeczy wychodzące ode mnie ze studia 
są niezmiksowane. Bywają wyrównane, ale bez żadnych efek-
tów. Ale udało mi się nagrać tutaj trochę osób, które twier-
dziły, że wydobywam z nich jakąś lepszą wersję, ponieważ 
słyszę i wiem, co można zrobić przed mikrofonem. Jak bardzo 
warto się nie ograniczać, warto pozostać otwartym. Czasem 
krzyknąć, czasem zapiszczeć – cokolwiek, co sprawi, że wyj-
dzie się poza swoje klasyczne umiejętności. No i ogólnie myślę  
o piosence jako o całości. Ona właściwie jest już w mojej gło-
wie wcześniej. Po tylu latach nagrywania w studiu u Noona,  
u DJ-a Zero, u Szychy na Bemowie, który mnie dużo nauczył  
o empatycznej realizacji wokali, nie jestem dzieckiem we 
mgle. Kiedy myślę, że potrzebuję danej piosenki, słyszę ją 
w głowie i jestem w stanie ją wyprodukować. Jeśli będzie to 
bardziej elektroniczny numer, jestem w stanie zadzwonić do 
odpowiednich ludzi i to spreparować, jeśli bardziej jazzowy, 
również mam nielichą ekipę od tego gatunku.

Czy jest coś, czego się teraz uczysz?
Pracy na prostych samplerach, na odświeżonym sprzęcie  
w studiu po renowacji czy też uwspółcześnieniu tego studia, 
które miałem. Chcę sobie przypomnieć znów, czym jest total-
na samowystarczalność. Trochę jak w czasach, gdy zaczyna-
łem i rapowałem do regału.

Chcesz powiedzieć, że ostatnio nie byłeś  
samowystarczalny?
Wydana w ubiegłym roku płyta „Ała.” wynikała z niesamo-
wicie skomplikowanej sieci połączeń telefoniczno-mailowo-
-spotkaniowych z dziesiątkami muzyków, z którymi współ-
pracowałem.

Stwierdziłem, że skoro mam ogromne możliwości
i mnóstwo muzyków w telefonie, głupio byłoby, żeby
strzelił we mnie piorun i bym w ostatnich swoich
chwilach na tej ziemi pomyślał: „K…rwa, znałem
tylu utalentowanych ludzi, a nigdy z nimi
nic nie zrobiłem!”

„

>>

O DOBRYM TRAKTOWANIU

Nowy mikrofon został przetestowany z moim współpracownikiem „Szogunem”  

w bardzo prosty sposób: nawijałem ciągle tę samą zwrotkę na różnych mikrofonach.  

Była to zwrotka z płyty „Ała.”, więc wiedzieliśmy, jak może brzmieć po masteringu  

i ewidentnie Gemini II moją barwę głosu traktuje najlepiej. Nie wiem, z czego to wynika,  

ale przeszedł najprostszy i z mojego punktu widzenia najbardziej skuteczny tekst.  

Teraz nagrywam tylko na nim. Bywają zmiany czułości, bywają zmiany w mojej pracy  

z głosem, natomiast mikrofon, czyli wielka, rozdęta puszka piwa – bo tak on wygląda –  

jest teraz stałym elementem mojego studia.
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Dość niezwykłe jak na rapera.
Przy poprzedniej płycie stwierdziłem, że skoro mam ogrom-
ne możliwości i mnóstwo muzyków w telefonie, głupio 
byłoby, żeby strzelił we mnie piorun i bym w ostatnich 
swoich chwilach na tej ziemi pomyślał: „K…rwa, znałem 
tylu utalentowanych ludzi, a nigdy z nimi nic nie zrobiłem!”.  
I bojąc się tego, zaprosiłem do współpracy wszystkich: od 
kompozytorów przez bitmakerów od muzyki elektronicznej, 

O WYWIADZIE ŚRODOWISKOWYM

Po koncertach zawsze wychodzę do ludzi (100 na 100 przypadków)  

i dowiaduję się, co w trawie piszczy w danym regionie. W związku  

z tym nawet jak mówię w piosenkach o sobie, odbijają się we mnie  

obserwacje współczesnej Polski.

dziewczyny, które dograły mi chórki, saksofonistę, który do-
grał mi free jazz, współpracowników niestałych czy stałych, 
takich jak Monika Borzym. Było dużo menedżerskiej roboty. 
Pomogli mi wspólnicy z Alkopoligamia.com, ale i tak było to 
wyczerpujące. Dało mi wielką radość i mam to już odhaczo-
ne. Naturalną zmianą jest tworzenie czegoś znacznie prost-
szego: sampler na baterię, z którym wyjadę sobie na Mazury 
i tam sobie zrobię bit.

Wspomniałeś o uwspółcześnieniu swojego studia.
Wybacz, ale z twoich tekstów nie wyłania się obraz  
człowieka, który wstaje z rana z pomysłem: „Dziś  
zmodernizuję swoje studio!”. Jak często to robisz?
Za rzadko. Chyba trzeci raz w ciągu dziesięciu lat. Gdybym wie-
dział, co da mi to odświeżenie sprzed dosłownie czterech mie-
sięcy – że kilkoma ruchami uda się wprowadzić tak rewolucyj-
ne zmiany – na pewno zdecydowałbym się na to wcześniej.

Pojawił się interfejs RME Fireface i mikrofon sE Electronics 
Gemini II. Kto zagrał rolę suflera?
Mój serdeczny współpracownik Bartosz „Szogun” Pietrzak, 
który miksuje moje wokale od lat. Powiedział mi „Słu-
chaj, możesz kupić taką kartę dźwiękową, że będziesz miał 
wszystko wpięte naraz”. Ale że co?! „Nie będziesz musiał 
wtedy przestawiać kablami, czy chcesz korzystać z gramo-
fonu, czy chcesz korzystać z klawisza, czy chcesz korzystać 
z samplera. Zrobisz to trzema kliknięciami myszki”. Kiedy to 
się zmaterializowało, byłem tak wzruszony, jak nie zdarzy-
ło mi się od lat. Nie byłem w stanie pojąć, że nie muszę się 
schylać do tych wszystkich kabli, a mam naprawdę ch…jowy 
kręgosłup. Tak że rewolucja, która się wydarzyła, ewident-
nie zachęca mnie do pracy solo i do jeszcze głębszej podróży  
w posiadane instrumenty. Na przykład Yamahę MOTIF mam 
od dobrych paru lat, ale w momencie, gdy nie trzeba grzebać 
jej w dupie, żeby ją podłączyć, bo jest podłączona constans, 
od razu chce mi się sięgać po jakieś tutoriale, porady, patenty, 
które są do znalezienia w internecie.

Wcześniej nie byłeś w stanie korzystać ze wszystkich 
instrumentów?
Stosowałem je wybiórczo. Robiłem sobie wieczór pod ha-
słem dobrego cygara i Yamahy MOTIF albo trzech red bulli 
i wyłącznie pracy wokalnej. Tak było wygodniej. Jest to tak-
że dla mnie spora nauka, bo ja mam tak, i to jest kwestia 
rodzinna, że łatwo się adaptuję do jakiegoś nieszczęścia. 
Świat nie zawsze dostosowuje się do ciebie. No cóż, coś się 
zepsuło, coś cię boli, coś ci nie pasuje – to nie jest powód, 
żeby popaść w wielką depresję. Zaakceptujmy to i idźmy da-
lej. Ta cecha była u mnie zbyt daleko posunięta, jeżeli chodzi 
o studio. Przywykłem do topornych rozwiązań. Teraz mam 
takie, które są wygodne. 

Chyba czas na morał.
Gdyby przed renowacją studia pracownik naszej wytwórni 
Alkopoligamia.com powiedział, że potrzebuje jakiejś małej 
zmiany w swoim otoczeniu, na przykład krzesła pod innym 
kątem, żeby lepiej mu się pracowało, stwierdziłbym: „Są 
ludzie, którzy pracują w jakichś norach za pół dolara, a ty 
o jakimś kącie krzesła?!”. Teraz myślę, że mała zmiana  
w środowisku pracy to jest gigant w skali większego zada-
nia, a dla mnie zawsze większym zadaniem jest album.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

W najbliższym czasie Tego Typa Mesa

będzie można posłuchać  

w następujących miejscach:

22.07 Gdańsk – Gdańsk Dźwiga Muzę

29.07 Gdańsk – Męskie Granie

5.08 Płock – Polish Hip-Hop TV Festival

12.08 Olsztyn – Olsztyn Green Festival

13.08 Augustów – Augustoff Festival
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Nie próbuj  
być supermanem!

MARCIN KINDLA 

Producent, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista i wokalista, który 

karierę muzyczną zaczynał w założonym z bratem zespołem Kindla, a potem 

kontynuował ją jako basista w zespole Jacka Stachurskiego. Na swoim koncie ma 

współpracę z Ewą Farną, Rafałem Brzozowskim, Piotrem Kupichą, Krzysztofem 

Kiljańskim, Kasią Popowską i Andrzejem Rybińskim. Współpracuje z Universal Music 

Publishing. Wraz z Piotrem Kupichą skomponował piosenkę „Więcej, jeśli się da”  

na potrzeby serialu Rodzinka.pl. Jako wokalista wydał dwie płyty. W duecie  

z Piotrem Kupichą jest laureatem opolskiego koncertu SuperPremiery  

oraz zwycięzcą Festiwalu Piosenki Krajów Nadbałtyckich w 2012 roku w Karlshamn. 

Rok później indywidualnie zdobył Brązowy Samowar na Festiwalu Piosenki  

Rosyjskiej w Zielonej Górze.

Do czego potrzebny jest producent w dobie internetu  
i studiów domowych, kiedy można sobie samodzielnie 
utwór skomponować, nagrać, zmiksować, zmasterować  
i umieścić w serwisie YouTube?
Śledzę to, co dzieje się w internecie. Często pojawiają się no 
name’y, czyli produkcje niewspierane przez żadną wytwór-
nię ani szerszą promocję. Stoją za nimi osoby, które rzeczy-
wiście są w stu procentach samowystarczalne, przez lata 
w domu uczyły się różnych technik produkcyjnych, aranża-
cyjnych, mają wizję końcowego produktu i w pewnym mo-
mencie postanawiają to dać do zaopiniowania w internecie. 
Jednak z tego mnóstwa produkcji duży sukces odniosło 
zaledwie kilka. Cały czas w większości przypadków spraw-
dza się system, w którym całość prac nadzoruje producent. 
Oczywiście nie jest to dyktator narzucający swoje zdanie, bo 
takie osoby szybko giną na rynku. Producent stara się być 
partnerem dla artystów i całej ekipy. Pełni funkcję łączni-
ka między wytwórnią i zespołem. Właściwie powinien być 
kolejnym członkiem zespołu i wtapiać się w środowisko,  
w które wchodzi.

A jak ty wtopiłeś się w środowisko producentów? W koń-
cu zaczynałeś karierę jako basista.
Równolegle z graniem na basie pisałem piosenki. Kompono-
wanie zawsze dawało mi mnóstwo radości i stanowiło mo-
je podstawowe zajęcie. Przy tej okazji zaczęły pojawiać się 
sytuacje, gdy trzeba było coś zaaranżować. Nazywało się to 
szumnie produkowaniem. Wzięło się to z tego, że chyba tak 
jak wszyscy zachłysnąłem się przemianą i rewolucją tech-
niczną w produkcji muzyki. Jestem jeszcze z rocznika, który 
przygotowywał się do wejścia do studia. Pamiętam czasy, gdy 
studia nagrań reklamowały się: „U nas możesz nagrać 24 śla-
dy!” i to było coś ekskluzywnego. Jestem świadkiem i ofiarą 
tej rewolucji, czyli zamykania dużych studiów nagrań, ponie-
waż pojawiły się komputery, systemy DAW i możliwości takie, 
że można było sobie właściwie nagrywać w domu. Choć mam 
własne studio w Katowicach, często korzystam z gościnności 

innych miejsc w Warszawie. Ostatnio miałem przyjemność 
nagrywać ślady na album Krzysztofa Kiljańskiego, którego 
jestem producentem, w legendarnym S-4, a nagrania realizo-
wał Leszek Kamiński. W takim miejscu i z takim człowiekiem 
zupełnie inaczej podchodzisz do muzyki. Dlatego też właśnie 
warto wyjść czasami na zewnątrz i uczyć się od innych lub po-
oddychać „innym” powietrzem.

Jednak chyba nic lepszego od komputera muzykom nie 
mogło się zdarzyć? W końcu łatwość i dostępność  
tworzenia muzyki wzrosła.
Z jednej strony cenię sobie, że w małym pomieszczeniu 
można coś fajnego wykreować. Z drugiej strony staram się 
bronić brzmienia analogowego i teorii, że nie da się wszyst-
kiego zrobić idealnie in the box. Wtedy zachłysnąłem się no-
wą techniką, możliwością zrobienia jednoosobowo utworu 
od A do Z na 15 m2 z kartą Sound Blaster. W pewnym mo-
mencie zrozumiałem jednak, że to stanowi tylko funda-
ment, ponieważ absolutnie nie ma osób na świecie, które 
jednoosobowo zrobią wszystko najlepiej. 

Ostatnio bywasz w USA w celach publishingowych.  
Czy przy okazji przyjrzałeś się, jak wygląda tam 
produkcja?
To zupełnie inna mentalność, inne spojrzenie na powstawanie 
piosenki. Odwiedziłem tam wiele miejscowości i wiele studiów. 
Zawsze – czy chodziło o kompozycję, czy o produkcję – brał  
w tym udział zespół. Byłem zaskoczony, kiedy przyjechałem po 
raz pierwszy do małego studia w Los Angeles i tam już czekało 
kilka osób, które chciały ze mną tworzyć piosenkę od podstaw. 
Każda z nich dzieliła się swoim doświadczeniem, jeśli chodzi  
o brzmienie, prezentowała swoje pomysły na utwór. Nikt nie 
narzucał drugiej osobie swojego pomysłu, ale starał się wycią-
gnąć złoty środek z każdej wizji. Dzięki takiemu podejściu na 
końcu powstawał utwór bardzo nowoczesny, świeży i nie była 
to wizja jednego człowieka. Natomiast cały czas z boku stał 
producent, który pilnował, żeby z piosenki rockowej nie zrobił 
się alternatywny jazz. 

Pamiętasz, jak wyglądał twój debiut w roli producenta?
Podczas niego uczyłem się bardzo wielu rzeczy.  Wtedy pra-
cowałem jeszcze na Nuendo. Projektu chyba nie warto przy-
pominać dla mojego dobra. (śmiech) Jakiś czas później mój 
przyjaciel Michał Kuczera, gitarzysta i inżynier dźwięku, poka-
zał mi Logica. Zakochałem się bez pamięci i tak zostało, a on  
z Logica przeskoczył na Cubase’a. (śmiech)

Teraz sam współpracujesz z debiutantami.  
Jakie zauważasz błędy przed debiutem i po nim?
To ważne rozgraniczenie. Przed debiutem wiele moż-
na wybaczyć. Człowiek jeszcze nie wie, uczy się, nabiera  
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O zespołowej pracy  
nad projektami muzycznymi,  
znaczeniu słowa „sukces”  
i budowaniu kariery od debiutu  
rozmawiamy z Marcinem Kindlą

doświadczenia. Natomiast jest reguła, do której należy 
się stosować za każdym razem. Jeśli jesteś artystą, któ-
ry aspiruje do występowania na scenie i wydawania płyt, 
musisz przygotować warsztat i pracować nad sobą. Je-
żeli oczekujesz czegoś od kompozytora, od producenta, 
od wytwórni płytowej, musisz być przygotowany na sto 
procent i wiedzieć, że zrobiłeś wszystko, aby do debiu-
tu się przygotować. Absolutnie nie wolno liczyć na to, że 
wszystko za ciebie zrobi producent czy wytwórnia. My-
ślenie „W masteringu się to naprawi” jest podstawowym 
błędem. Przede wszystkim pracuj nad sobą, bo wszystko 
jest w twoich rękach. Ja to porównuję do zwykłej pracy. 
Budowanie kariery, czyli start z debiutem, jest jak pójście 
do nowej pracy. Jeśli będziesz źle wykonywał pracę i szef 
to zobaczy, to cię zwolni. Podobnie jest z budowaniem 
kariery artystycznej. Szefem jest publiczność. Jeśli będzie 
widziała, że artysta nie pracuje nad sobą, nad nowymi 
piosenkami, nie rozwija się, to go zwolni. Nie będzie go 
słuchać i nie będzie kupować jego płyt.

Co masz na myśli, mówiąc o pracy nad sobą? Warsztat 
wokalny, kompozycję, dobór tekstów?
Przede wszystkim warsztat wokalny. Jeśli wchodzę do stu-
dia, nie liczę, że nagram dwa take’i i oni zrobią za mnie resz-
tę. Wchodzę i daję z siebie sto procent, żeby zainspirować 
innych ludzi. Może dzięki temu dłużej posiedzą nad utwo-
rem, więcej dołożą od siebie, a nie skupią się na naprawianiu 
tego, co położyłem na samym początku. Osoby pracujące 
nad piosenką mają mieć poczucie, że przygotowany przez 
nas materiał zasługuje na poświęcenie mu czasu. I warto 
mieć świadomość, że wraz z debiutem wchodzi się w ma-
chinę ciężkiej pracy. Sukcesy mogą przyjść lub nie, ale trzeba 
być przekonanym, że ze swojej strony zrobiło się wszystko. 
Gorzej jest po debiucie.

Dlaczego? Wydawałoby się, że wtedy czekają pieniądze, 
sława…
Artyści przed debiutem są bardzo pokorni, chcą pracować, 
ufają wszystkim dookoła, chłoną pomoc z zewnątrz. W mo-
mencie debiutu są dwie drogi. Powiedzmy, że debiutancki 
singiel zyskuje popularność radiową, medialną.

Sukces?
Dla mnie nie. Do sukcesu jeszcze daleka droga. Ale załóżmy, 
że artysta ma piosenkę na pierwszym miejscu polskiego Air-
playa, grają ją wszystkie stacje radiowe, wzrasta widownia 
na Facebooku, pojawiają się pierwsze oznaki popularności, 

Myślenie „W masteringu się to
naprawi” jest podstawowym błędem

„

O PORADNICTWIE BUDOWLANYM

Pracuję w tym momencie nad dwoma albumami debiutantów i powtarzam im to, 

co wiem o budowaniu kariery. Proszę już nawet, żeby zapisywali, aby mogli do tych 

notatek kiedyś wrócić. (śmiech)
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>> O KARIERZE SZEFA KUCHNI

Jako wokalista nagrałem dwie płyty, odnosiłem sukcesy na festiwalach, natomiast ta 

aktywność nigdy nie była dla mnie priorytetem. Zawsze wiedziałem, że praca w muzycznej 

kuchni, czyli pisanie piosenek i ich produkowanie, jest dla mnie zdecydowanie lepszym 

miejscem. Dlatego w ubiegłym nagrałem płytę podsumowującą i od tego roku odpuściłem 

sobie aktywność koncertową i wykonawczą. Może kiedyś do tego wrócę, natomiast jedno 

jest pewne: nie da się być jednocześnie w restauracji szefem kuchni i klientem. Przyszedł 

taki moment, że musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, kim chcę być. Postawiłem zde-

cydowanie na szefa kuchni. 

O PRACY ZESPOŁOWEJ
Od nie dawna w Polsce zaczynają być organizowane writing campy na wzór tego, co dzieje 

się na świecie od lat. Zawsze powtarzałem, że te campy to nic innego jak kopia tego, co 

robiły największe na świecie zespoły. Zamykali się w sali wspólnie i razem tworzyli piosenki. 

Ponadczasowe rozwiązanie. Pracujmy wspólnie! Dzielmy się z innymi tym, co mamy do 

powiedzenia.

W Polsce budowanie  
stabilnej kariery trwa pięć lat.  
To nie kończy się  
po pierwszej płycie. 

„

zaczynają się pierwsze koncerty. Najczęstszym błędem de-
biutanta jest wrażenie, że to jest to. Że to jest punkt kulmi-
nacyjny jego kariery. Że teraz może rozdawać karty, a ludzie, 
którzy pomagali mu przez ostatni czas, nie są mu właściwie 
potrzebni. Że tak naprawdę ci ludzie podpinają się pod jego 
sukces. Absolutnie nie! To jest początek drogi i wtedy artysta 
jeszcze ciężej powinien pracować nad nowymi piosenkami, 
nad sobą, powinien budować relację z ludźmi, z którymi pra-
cuje, by ten sukces był większy za rok, dwa, trzy. W Polsce 
budowanie stabilnej kariery trwa pięć lat. To nie kończy się 
po pierwszej płycie. Następuje po drugiej, może nawet po 
trzeciej. I jeśli będziemy zmieniać co chwilę ludzi: menedże-
rów, muzyków, producentów, całą ekipę, to właściwie tego 
sukcesu nigdy nie osiągniemy.

Zamiast nad własnym rozwojem pracuje się wtedy  
nieustannie nad budowaniem zespołu?
Dokładnie. Ale jeśli udało się stworzyć już dobry początek  
z konkretnymi osobami, to dlaczego kombinować za bardzo? 
Dlatego na tym etapie największym błędem jest brak konse-
kwencji i pokory wśród debiutantów. Nie myślą długofalowo. 
Oczywiście mogą cieszyć się sukcesikami, ale powinni my-
śleć: „Teraz poświęcam pięć lat na to, żeby budować swoją 
karierę po to, by po tym czasie sprzedać kilka koncertów bi-
letowanych”. I wtedy będą wiedzieli, czy mają publiczność, 
czy nie. Bo nie jest sztuką osiągnąć sukces z jednym singlem 
i pograć koncerty na otwartych festynach czy plenerach. 
Sztuką jest utrzymać taki stan przez kilka lat. Ludzie przyjdą 
na taki koncert, zaśpiewają tę jedną piosenkę, ale za rok już 
będzie następny artysta, który ma nową piosenkę. Myślenie 
długofalowe, pokora, konsekwencja i ciężka praca to są moje 
rady po debiucie, gdy pierwszy singiel zyska popularność. 

A gdy nie zyska?
To zdarza się najczęściej. Żyjemy w kraju, gdzie wszystkie ze-
społy są zależne od jednej lub dwóch stacji radiowych. Czasa-
mi jesteśmy zdani na to, że radio nie gra, bo utwór źle wypada 
w badaniach, albo że nie, bo nie. To absolutnie nie znaczy, że 
wszyscy ludzie dookoła mnie są nieodpowiedni, że ja jestem 
do niczego i że skoro teraz radio powiedziało mi, że nie zagra 
piosenki, należy się pakować i koniec. Znam takie przypadki, 
że niektórzy w takiej sytuacji chcieliby zmieniać wszystko. 
Uważają, że wszyscy zawinili łącznie z wytwórnią. Ja wiem, 
że wytwórnie w Polsce nie są święte, i sam mam wiele uwag 
do ich pracy, ale naprawdę nie zwalajmy wszystkiego na nie! 
Jeśli podpisujemy kontrakt z dużą wytwórnią płytową, to 
nie myślmy, że w trzy dni od złożenia podpisu staniemy się 
wielkimi gwiazdami. Czy będziemy wielkimi artystami, zale-
ży głównie od nas i odrobiny szczęścia.

Co zatem radzisz?
Tym bardziej należy ciężej pracować, konsekwentnie nagry-
wać, pokazywać się i być artystą, który cały czas próbuje. Po 

W studiu w Santa Monica  
podczas sesji pisania piosenek wraz  
z Allanem Richem i Judem Friedmanem,  
których utwory znalazły się w repertuarze  
między innymi Whitney Houston, Raya Charlesa,  
Roda Stewarta, Barbry Streisand i Tiny Turner.

pierwsze duże radio nie jest jedyną drogą, aby odnieść suk-
ces, bo mamy także inne możliwości, choćby internet. Po 
drugie, jeśli liczymy na jeden strzał, czyli że nagramy piosen-
kę, radio zagra i jesteśmy w domu, to już przegrywamy. Kon-
sekwencja, pokora, ciężka praca i zaufanie do ludzi, z którymi 
się pracuje, to są moje podstawowe rady dla debiutanta. In-
ne rzeczy można dograć, dopieścić. 

Mógłbyś przytoczyć jakieś spektakularne odwrócenie 
trendu dzięki pracy z tymi samymi ludźmi  
po niepowodzeniu? 
Najlepszym przykładem na polskim rynku jest Margaret. 
Nie każdy pamięta, że w 2012 roku wystartowała z piosenką 
„Thank you very much” na festiwalu Top Trendy. Jedna z dużych 
rozgłośni radiowych zaczęła ją grać. Na festiwalu wokalistka 
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Jeśli podpisujemy kontrakt z dużą wytwórnią płytową, to 
nie myślmy, że w trzy dni od złożenia podpisu staniemy 
się wielkimi gwiazdami.

O MYLENIU BYTÓW

Należy rozdzielić dwie funkcje: producenta muzycznego i aranżera, które często  

są mylone. Producent muzyczny kojarzy się z osobą, która i sama sobie zaaranżuje,  

i zmasteruje. Tymczasem jest to ktoś, kto odpowiada za całość. Jeżeli ktoś zleca nadzór 

nad powstawaniem projektu, w obowiązku wybranego producenta jest znalezienie  

odpowiedniej kompozycji, muzyków, którzy ją zagrają, ewentualnie aranżera,  

oczywiście o ile sam nie jest jednym z aranżerów. Natomiast jego główną  

odpowiedzialnością jest zbudowanie całego zespołu, by powstało to,  

o co zleceniodawcy chodzi.

nie odniosła sukcesu, piosenka przepadła w radiu i właściwie 
nikt nie pamiętał o takiej artystce jak Margaret. Nie poddała się 
po jednym nieudanym festiwalu. Dwa lata później ponownie 
startowała z tym samym singlem, z tą samą piosenką, z tym 
samym menedżerem, z tą samą ekipą i odniosła spektakularny 
sukces, który cały czas pięknie się rozwija. Wszystko zaczęło 
wracać w postaci szacunku artystycznego, ale też w postaci 
wymiernej, czyli życia z tego, co się robi. Stała się gwiazdą, ma 
międzynarodowy kontrakt, pokazuje się w Europie i na świecie, 
ma kontrakty reklamowe. I cały czas pracuje z tymi samymi 
producentami, choć działamy na rynku, gdzie krąży dużo „do-
brych wujków”, którzy po sukcesie artysty pojawiają się znikąd  
i mówią: „Choć do mnie, będzie ci lepiej”. Oczywiście pojawiają 
się przy niej inni producenci, żeby nadać kolor produkcji. Jednak 
dla mnie najważniejsze jest to, że menedżer pozostał ten sam. 
To dla mnie najlepszy przykład.

Cały czas mówisz o dawaniu z siebie stu procent  
i o pracy zespołowej. A jeżeli ktoś mimo włożenia  
wszystkich umiejętności w utwór jest chorobliwie  
nieśmiały i nie uważa, by jego pomysły były godne uwagi  
i czasu zespołu specjalistów od tworzenia muzyki?
Poznałem wiele osób, które robią genialne rzeczy, ale 
wydaje im się ciągle, że jest to niefajne, ktoś się będzie  
z nich śmiał. Rada dla nich: nie bać się pokazywać swojej 
twórczości! Gdyby bali się tego Martin Garrix czy Avicii, na-
dal siedzieliby w domach, a nie latali swoimi prywatnymi  

odrzutowcami po świecie. I jeszcze raz do tego wrócę: nie 
próbujmy wszystkiego robić sami, bo w Stanach czy Szwe-
cji, gdzie rynek muzyczny jest mocno rozwinięty, pracuje 
się prawie zawsze zespołowo. Zawsze znajdzie się lepszy 
gitarzysta, który coś wniesie do nagrania, specjalista od 
miksu czy masteringu. Jeśli dobierzemy lepszych twórców, 
powstanie lepszy jakościowo utwór, który będzie miał 
większą szansę na sukces.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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 Karty Studio 26 i 68 doskonale sprawdzą się  
we wszystkich zastosowaniach mobilnych dzięki  
swej wytrzymałości.
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Dwa centralne punkty
Nowe karty stanowią rozwinięcie modeli 
AB VXL, które między innymi umożliwiały 
odsłuch bez opóźnień nawet z włączonymi 
efektami. Zaskakują designem,  
nietuzinkowymi funkcjami oraz kompletem 
użytecznego oprogramowania  
w zestawie

PreSonus Studio 26 i 68 

NNiebiesko-stalowa kolorystyka nowych interfejsów ame-
rykańskiego producenta nawiązuje do flagowego modelu 
Studio 192. Obie karty Studio 26 i 68 (Mac/PC) zyskują stu-
dyjny sznyt również dzięki miernikom umieszczonym na 
przednim panelu. Wskaźniki LED ułatwiają kontrolowanie 
poziomów na wejściach i wyjściach interfejsu. 

Audiofilskie przetworniki
Na przednim panelu kart Studio 26 i 68 znajdują się 
kombinowane wejścia mikrofonowo-liniowo-instru-
mentalne XLR/TRS. Wejścia liniowo-instrumentalne są 
przełączalne. Nie zabrakło również zasilania Phantom 
+48 V do mikrofonów pojemnościowych. Dzięki kartom 
wprowadzimy do naszego komputera sygnał z dowol-
nego instrumentu muzycznego, choćby samplera Akai. 
Od frontu znajdziemy również wygodne i trwale osadzo-
ne pokrętła poziomów wszystkich wejść (w większym  
modelu również wejść 3 i 4 z tylnego panelu), wyjścia 

sumy jak również wyjścia słuchawkowego. Na tylnym 
panelu znajdziemy odpowiednio parę wyjść głównych 
Main Out L/R, dwa symetryczne wyjścia liniowe do 
miksów monitorowych lub dodatkowych głośników.  
Z kolei wyjście i wejście MIDI umożliwia podłączenie 
klawiatury, modułu dźwiękowego albo dowolnego kon-
trolera, dzięki czemu nowe karty PreSonusa stają się 
centralnym punktem naszego studia. W przypadku kar-
ty Studio 68 z tyłu karty dodatkowo znajdziemy wspo-
mniane wejścia mikrofonowo-liniowe 3 i 4, natomiast 
złącza MIDI oraz stereofoniczne cyfrowe złącza S/PDIF 
są realizowane poprzez popularne winogrono, czyli kabel 
Breakout. Listę pozostałych gniazd uzupełniają odpo-
wiednio port USB, gniazdo zasilania 12 V i włącznik On/
Off (tylko Studio 68) oraz wyjście wydajnego wzmacnia-
cza słuchawkowego.  

Skoro o torze słuchawkowym mowa, warto zwrócić uwa-
gę, że zastosowane w kartach audiofilskie przetworniki cy-
frowe, taktowanie z najniższym jitterem i półprzewodniko-
we przedwzmacniacze XMAX pracujące w klasie A (dla Stu-
dio 26 – XMAX-L) zapewniają świetną jakość rejestrowanych 
i odtwarzanych dźwięków. Karty Studio 26 i 68 umożliwiają 
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Interfejsy są zintegrowane ze Studio One 3,  
więc konfiguracja odbywa się automatycznie  
– nie trzeba przypisywać wejść ani wyjść. 

Twardy argument: soft
Obie karty zawierają w komplecie aplikację Studio One Ar-
tist 3.5 w wersji polskiej, z którą tworzą kompletny i niedro-
gi przenośny system do rejestracji dźwięku do systemów 
Mac i Windows. Studio One 3 opracowane przez kreatyw-
nych ludzi dla kreatywnych twórców muzyki to program 
łatwy do nauczenia, który umożliwia nam komponowanie, 
nagrywanie i produkcję dzieła, ale bez rozpraszania nad-
miarem dostępnych narzędzi. Studio One 3 ma również 
oddaną w sieci społeczność użytkowników, do których 
zawsze możemy zwrócić się po pomoc. Potrzebujemy no-
wej pętli albo sampla do najnowszej produkcji? Studio One 

miksowanie i nagrywanie nawet z rozdzielczością 192 kHz! 
Na każdym wejściu i wyjściu działają wysokiej klasy konwer-
tery o zakresie dynamiki 115 dB, więc naturalnie zarejestru-
jemy każdy bogaty harmonicznie materiał muzyczny bez 
słyszalnych zniekształceń.

Pozostaje bez znaczenia czy dopiero zaczynamy przygo-
dę z nagrywaniem, czy może mamy już dziesiątki produkcji 
za sobą. Studio 26 i 68 doskonale sprawdzą się również we 
wszystkich zastosowaniach mobilnych dzięki swej wytrzy-
małości. Dodatkowo zapewniają czyste i dobrze zdefinio-
wane brzmienie, mają zasilanie USB, więc możemy je zabrać  
w trasę zawsze i wszędzie.  

>>

Przedwzmacniacze mikrofonowe XMAX w klasie A zapewniają wysoką dynamikę, 

głęboki bas, wyrównane brzmienie tonów wysokich i ogólnie bogate brzmienie  

pozwalające usłyszeć każdy oddech, transjent i szczegóły w nagraniach.  

Dzięki czemu idealnie nadają się do produkcji ścieżek wokalnych i samplingu.

umożliwia przeglądanie, przesłuchiwanie i zakup nowych 
materiałów bezpośrednio z okna, w którym… produkujemy 
muzykę. 

Inne zalety aplikacji to przejrzysta obsługa, znako-
mita przeglądarka plików z obsługą przeciągnij-i-upuść, 
zaawansowana edycja, a także Arranger Track i Scratch 
Pady pozwalające eksperymentować z aranżami bez 
utraty wcześniejszych rezultatów pracy. Program ob-
sługuje funkcje internetowe, zawiera mnóstwo efektów 
wtyczkowych, instrumentów wirtualnych i loopów. Moż-
na też rozszerzać jego funkcje o różne dodatki. Co wię-
cej, Studio One jest w pełni zintegrowane z interfejsa-
mi PreSonusa. Konfiguracja odbywa się automatycznie 
– nie trzeba przypisywać wejść ani wyjść. Można nawet 
bezprzewodowo przesyłać nagrania z aplikacji Capture 
na iPadzie do Studio One, co oznacza, że możemy na-
grywać wszędzie i kiedy chcemy, a miksować materiał 

  FUNKCJE W PIGUŁCE

 Interfejsy audio/MIDI 24 bity/192 kHz, 

 Przedwzmacniacz mikrofonowo-instrumentalny XMAX 

 w klasie A (w Studio 26 – XMAX-L preamp solid-state), 

 2 wejścia instrumentalne, 

 MIDI I/O, 

 Wysokiej klasy konwertery o zakresie dynamiki 115 dB, 

 Wybór miksu, Cue Mix A/B, 

 Wydajne wyjście słuchawkowe, 

 Funkcja monitorowania Direct Analog, 

 Solidna konstrukcja, która przetrwa każdą trasę, 

 DAW Studio One Artist 3.5 PL w zestawie, 

 Kompatybilne z innymi DAW-ami, w tym: Cubase, 

 Digital Performer, Logic, Nuendo, Sonar, Studio One i innymi, 

 Współpracują z systemami Mac oraz Windows. 
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>> SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Dane ogólne

 24-bitowe interfejsy audio; dostępne częstotliwości 

próbkowania 4,1, 48, 88,2, 96, 176,4 lub 192 kHz, 

 Dynamika konwersji analog-cyfra ADC: 114 dB, 

 Dynamika konwersji cyfra-analog DAC: 114 dB.

Wejście mikrofonowe 

 Maksymalny poziom wejściowy (symetryczny, mic gain): 

+4,5 dBu (Studio 26), +16 dBu (Studio 68),     

 Zakres kontroli wzmocnienia Gain: 70 dB (Studio 26), 80 dB (Studio 68), 

 Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz 

(±0,1 dB, minimalne wzmocnienie, 48 kHz), 

 Zakres dynamiki (minimalne wzmocnienie, a-ważone): 

110 dB (Studio 26), 114 dB (Studio 68), 

 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, unity gain): 

0,004% (Studio 26), 0,007% (Studio 68), 

 EIN (maksymalne wzm., 150 Ω na wejściu, a-ważone): 

-125 dBu (Studio 26), -130 dB (Studio 68), 

 Impedancja wejściowa: 1600 Ω, 

 Zasilanie Phantom: +48 VDC (Studio 26; 10 mA suma), 

+48 VDC (10 mA na kanał).

Wejścia liniowe

 Maksymalny poziom wejściowy (symetryczny, mic gain): 

+19 dBu (Studio 26), +22 dBu (Studio 68),   

  Zakres kontroli wzmocnienia Gain: 

70 dB (Studio 26), 40 dB (Studio 68), 

 Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz (±0,1 dB, 

minimalne wzmocnienie, 48 kHz), 

dla Studio 68: 20 Hz–20 kHz (±0,15 dB, min. wzmocnienie, 48 kHz), 

 Zakres dynamiki (minimalne wzmocnienie, a-ważone): 

110 dB (Studio 26), 113,9 dB (Studio 68), 

 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, unity gain): 0,007%, 

 Impedancja wejściowa: 10 KΩ. 

Wejścia instrumentalne

 Maksymalny poziom wejściowy (symetryczny, mic gain): 

+14 dBu (Studio 26), +15 dBu (Studio 68),     

 Zakres kontroli wzmocnienia Gain: 

70 dB (Studio 26), 80 dB (Studio 68), 

 Pasmo przenoszenia:  20 Hz–20 kHz (±0,15 dB, 

minimalne wzmocnienie, 48 kHz), 

dla Studio 68:  20 Hz–20 kHz (±0,1 dB, minimalne wzmocnienie, 48 kHz), 

 Zakres dynamiki (minimalne wzmocnienie, a-ważone): 

110 dB (Studio 26), 114,7 dB (Studio 68), 

 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, minimalne wzmocnienie): 

0,008% (Studio 26), 0,012% (Studio 68),  

 Impedancja wejściowa: 1 MΩ.

Wyjścia Main Out

 Maksymalny poziom wyjściowy: +10 dBu (symetryczne), 

dla Studio 68: +18 dBu (symetryczne), 

 Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz, ±0,2 dB, 48 kHz, 

 Zakres dynamiczny (a-ważone): 

108 dB (Studio 26), 109 dB (Studio 68), 

 THD+N (1 kHz, -1 dBFS): 

0,0015% (Studio 26), 0,001% (Studio 68).

Wyjścia liniowe 3 i 4

 Maksymalny poziom wyjściowy: +10 dBu (symetryczne), 

dla Studio 68: +18 dBu (symetryczne), 

 Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz, ±0,2 dB, 48 kHz, 

 Zakres dynamiczny (a-ważone): 

113 dB (Studio 26), 109 dB (Studio 68), 

 THD+N (1 kHz, -1 dBFS): 

0,008% (Studio 26), 0,0015% (Studio 68).

Wyjście słuchawkowe

 Maksymalny poziom wyjściowy: 30 mW/kanał przy 56 Ω, 

dla Studio 68: 150 mW/kanał przy 56 Ω,

 Pasmo przenoszenia: 20 Hz–20 kHz, ±0,2 dB, przy 56 Ω, 48 kHz, 

 Zakres dynamiczny (a-ważone; przy 56 Ω): 

104 dB (Studio 26), 107 dB (Studio 68), 

 THD+N (1 kHz, -1 dBFS, nieważone): 

0,009% (Studio 26), 0,002% (Studio 68), 

 Impedancja, zakres działania: 32 do 300 Ω.

Cena

Studio 26: 950 zł, Studio 68: 1350 zł

Zastosowane w kartach audiofilskie  
przetworniki cyfrowe, taktowanie  
z najniższym jitterem i półprzewodnikowe 
przedwzmacniacze XMAX pracujące w klasie A 
(dla Studio 26 – XMAX-L) zapewniają świetną 
jakość rejestrowanych i odtwarzanych  
dźwięków.

później. Jakość brzmienia w Studio One jest znakomita.  
To jedynie kilka z wielu powodów, dla których Studio 
One 3 stało się w krótkim czasie nowym standardem 
wśród programów DAW.  

Kompletne rozwiązanie
Nowa seria kart to znakomity wybór dla podcasterów, do 
transmisji na żywo, dla wokalistów, kompozytorów czy du-
etów gitarzystów. Można to uogólnić na muzyków nagry-
wających w studiu bądź w trasie. Funkcja wyboru miksów 
Cue Mix A/B umożliwia szybkie przełączanie między dwo-
ma miksami podczas odsłuchu na słuchawkach – coś dla 
DJ-ów i do sprawdzania miksu w odsłuchach wykonawcy. 

Nowe karty to trafny wybór dla realizatorów i muzy-
ków pracujących w małych studiach. Interfejsy Studio 26  
i 68 mają odpowiednią liczbę wejść/wyjść oraz funkcji przy-
datnych podczas nagrywania i występów. Wyposażone są  
w słynne przedwzmacniacze XMAX w klasie A, high-endo-
we konwertery oraz tor miksu monitorowego z zadziwia-
jąco głośnym wzmacniaczem słuchawkowym. Zapewniają 
brzmienie i złącza profesjonalnej jakości, jakich potrzebu-
jemy, aby stworzyć przebój i zagrać go na kolejnym wystę-
pie w jakości 24 bity/192 kHz. AudioBoxy serii Studio razem 
z dołączonym w pakiecie, nagradzanym programem wie-
lośladowym PreSonus Studio One 3.5 PL Artist do syste-
mów Mac i Windows stanowią kompletne rozwiązanie do 
nagrywania.

Patryk Korzonkowski



lipiec–sierpień 2017 31 audioplay

nagraj muzę



nagraj muzę

32

RRozwinięcie modelu RME ADI-2 to tak naprawdę kilka urzą-
dzeń w jednej obudowie, z których możemy korzystać zaraz 
po wyjęciu z pudełka. High-endowy przetwornik AC/CA (ana-
log–cyfra/cyfra–analog), podwójny wzmacniacz słuchawko-
wy, uniwersalny cyfrowo-analogowy konwerter USB, wielo-
formatowy konwerter (AES, S/PDIF, ADAT) z funkcją moni-
toringu, czy urządzenie AC/CA do pomiarów dźwięku o czę-
stotliwości próbkowania do 768 kHz cechuje najlepszy współ-
czynnik liczby funkcji do wymiarów, wyśrubowane parametry 
techniczne, kryształowe i transparentne brzmienie, o stabil-
ności sterowników czy ultraniskiej latencji nie wspominając. 
Konwerter spodoba się właścicielom studiów poszukujących 
referencyjnego konwertera AC/CA, osobom z szeroko pojętej 
branży dźwiękowej, które używają przenośnych urządzeń do 
pomiarów przy systemach nagłośnieniowych, inżynierom 
masteringowym czy wreszcie entuzjastom Hi-Fi wymagają-
cym uniwersalnego, hi-endowego wzmacniacza słuchawko-
wego. I właśnie z myślą o tej ostatniej grupie odbiorców RME 
zaprezentowało na tegorocznych targach Musikmesse wyjąt-
kową, limitowaną wersję konwertera – ADI-2 Pro Anniversary 
Edition (AE). Dostępny zaledwie w 500 sztukach model ADI-2 
Pro AE oferuje to samo brzmienie i funkcjonalność, co jego 
wersja regularna, ale ma elegancką czarną obudowę dopaso-
waną do stylu audiofilskich zestawów Hi-Fi (wszystkie różnice  
w ramce „Konwerter na galowo”).  

Analog lub cyfra 
Kilka kolejnych akapitów pozwoli zrozumieć, z jak wysu-
blimowanym urządzeniem mamy do czynienia. ADI-2 Pro/
AE wyposażono w dwa analogowe wejścia symetryzowane 
przez serwo na złączach combo XLR/TRS, dwa niezależ-
ne, symetryczne i niesymetryczne wyjścia XLR i TS, dwa 
wyjścia słuchawkowe stereo Extreme Power na panelu 
przednim, optyczny port S/PDIF I/O przetwarzający sygnał 
ADAT i koncentryczne złącza S/PDIF (RCA) oraz AES/EBU 
I/O (XLR) na przyłączanym kablu będącym w zestawie. 
Port USB 2 działa w pełnym trybie Class Compliant (UAC 2)  
i służy do podłączenia kompatybilnych urządzeń iOS, jak rów-
nież do aktualizacji firmware’u. Wyposażony w zewnętrzny 

zasilacz z blokowaną wtyczką ADI-2 Pro/AE można również 
zasilać z baterii, co umożliwia pracę w sytuacjach mobilnych 
lub gdy wymagana jest izolacja galwaniczna.

Perfekcyjny zapis i reprodukcja
Najważniejszym celem przy pracach nad konwerterem by-
ło absolutnie referencyjne brzmienie, dlatego w ADI-2 Pro/
AE każdy element dobrany został z niespotykaną pieczoło-
witością. Unikatowa 10-warstwowa płytka główna PCB ze 
specjalnymi warstwami miedzi zapewnia czyste brzmienie 
najwyższej klasy oraz znakomitą jakość sygnału na odse-
parowanych wyjściach słuchawkowych. W wewnętrznych 
stopniach zasilania i precyzyjnych regulatorach zastosowano 
superniskoszumowe układy, które nie degradują wydajności 
na torach zasilających. Selekcjonowane wzmacniacze ope-
racyjne SoundPlus gwarantują najwyższy odstęp sygnału od 
szumu SNR, najniższy poziom zniekształceń THD oraz wy-
soką szybkość zmian napięcia w każdych warunkach. Cała 
konstrukcja układu analogowego jest w pełni symetryczna 

Inżynierowie i audiofile
Wydawałoby się, że światy sprzętu do tworzenia muzyki i do jej słuchania są  
rozdzielne. Co prawda w obu przypadkach liczą się najwyższe parametry, ale już  
elegancja tylko w drugim. Tymczasem RME z okazji dwudziestolecia istnienia  
postanowiło wprowadzić na rynek konwerter łączący oba światy

RME ADI-2 Pro Anniversary Edition 

Przy typowym wyjściu RCA, z gniazdem TS  
z podłączonym adapterem, dodatkowa konwersja  
sygnału symetrycznego na niesymetryczny  
zachodzi bezpośrednio na wyjściu.

  KONWERTER NA GALOWO

Różnice między RME ADI-2 Pro a RME ADI-2 Pro AE

 Trzy pomarańczowe diody LED podświetlające obwód drukowany wraz 

 z elementami.

 Niepowtarzalna, przezroczysta pokrywa z odpornej na zarysowania plexi 

 z nadrukowanym od spodu napisem „Anniversary Edition, 20 Years of  RME”.

 Dwa gniazda TRS z tyłu z pozłacanymi złączami, podobnie jak gniazda 

 słuchawkowe na panelu przednim.

 Dodatkowa metalowa osłona optymalizująca tłumienie przesłuchów między 

 prawym i lewym wejściem XLR. Jest to taka sama osłona, jaka zapobiega 

 przesłuchom z wyjść TRS na prawe wejście XLR we wszystkich 

 konwerterach RME ADI.

 Cztery chromowane podstawki w stylu Hi-Fi zamiast czterech gumowych nóżek.

 W modelu zrezygnowano z czterech otworów do montażu w racku obecnych 

 w wersji oryginalnej. 

 Specjalne opakowanie i instrukcja obsługi (z dodatkowym tekstem 

 i odpowiednimi zdjęciami).

  KOMU SIĘ PRZYDA 

 Audiofilom i entuzjastom wysokiej klasy sprzętu Hi-Fi

 Profesjonalnym studiom nagrań 

  Użytkownikom domowym z ambicjami 

 Laboratoriom pomiarowym
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i równoważna, także jeśli chodzi o zasilanie. Jedyne konden-
satory na ścieżce sygnałowej pełnią rolę zabezpieczającą na 
gniazdach wejść analogowych i zostały dobrane tak, aby nie 
wpływać na brzmienie. Czterokanałowy przetwornik AC – ob-
sługujący częstotliwość próbkowania 786 kHz oraz rejestrację 
DSD – działa w podwójnym układzie mono i ma poprawioną  
o 3 dB wartość odstępu sygnał–szum. Dwa konwertery CA 
przypisano do dwóch separowanych wyjść stereo. Wewnętrz-
nym przetwarzaniem dźwięku (korekcja, miksowanie sygna-
łów, analiza spektralna) zajmuje się bardzo wydajny układ 
DSP 2.17 Giga FLOPS (2882 MIPS), o mocy przetwarzania 
umożliwiającej pracę nawet z częstotliwością próbkowania 
768 kHz! Aby ułatwić obsługę, w ADI-2 Pro/AE zainstalowano 
wysokiej jakości konwerter częstotliwości próbkowania (Sam-
ple Rate Converter), który można włączyć na wejściach AES/
EBU lub S/PDIF, co rozwiązuje problemy taktowania. Z kolei 
najnowsza technologia RME SteadyClock III gwarantuje ideal-
ną redukcję jittera i stabilność  zegara niezależnie od tego, czy 
korzystamy z zegara wewnętrznego czy zewnętrznego.

Jako interfejs do komputera ADI-2 Pro/AE działa w dwóch 
trybach: stereo (2 wejścia/2 wyjścia) i wielokanałowym  
(6 wejść/8 wyjść). Ponadto jest kompatybilny z systemem 
Mac OS X. Do pracy z Windows ADI-2 Pro/AE wykorzystuje 
sterownik do serii interfejsów MADI (RME MADIface), zapew-
niający pełną kompatybilność z WDM, ASIO oraz najwyższą 
wydajność.

Konwerter inny niż wszystkie
Sprzęt od RME ma wiele unikatowych funkcji, których próżno 
szukać w innych urządzeniach tego typu. Mamy więc pięcio-
pasmową korekcję parametryczną dla torów słuchawkowych 
(o samych wyjściach słuchawkowych za chwilę), dostępną 
pod ręką regulację tonów Bass/Treble, funkcję miksu binau-
ral crossfeed, regulowany filtr loudness, filtry AC/CA, cztery 
poziomy referencyjne dla dyskretnych wejść/wyjść, automa-
tyczną regulację poziomu referencyjnego, tryb automatycz-

nego balansu dla 

słuchawek i dużo, dużo więcej. Wyświetlacz nie tylko służy 
do sterownia urządzeniem, ale także pokazuje ostrzeżenia  
i przydatne informacje. Na pokładzie są dostępne profesjonal-
ne funkcje, takie jak przetwarzanie M/S, regulacja szerokości 
stereo, przełącznik fazy oraz pełna kontrola z opcją zapisu 
wszystkich parametrów. Do tego dochodzi słynny Spectral 
Analyzer, czyli 30-pasmowe narzędzie analityczne do wizuali-
zacji dźwięków, które stanowi integralny element ekranu IPS 
wysokiej rozdzielczości.

  ZALECANE SPOSOBY WYKORZYSTANIA 

 High-endowy wzmacniacz słuchawkowy 

 Uniwersalny kontroler odsłuchów 

 Wysokiej klasy przetwornik A/C

 Konwerter formatów cyfrowych 

 High-endowy interfejs audio do systemów pomiarowych wykorzystujących komputer

Extreme 
Power w słuchawce
Inżynierowie RME zaprojektowali nowy układ wyjść słu-
chawkowych dostarczający pełny sygnał z doskonałego 
konwertera CA do gniazda jack, co słychać nawet przy uży-
ciu słuchawek o niskiej impedancji. Układ Extreme Power 
wyróżnia impedancja wyjściowa 0,1 Ω, maksymalny poziom 
wyjściowy +22 dBu i maksymalna moc wyjściowa 1,5 W – na 

kanał! Dwa całkowicie oddzielne 

Standardowa 

wersja  

interfejsu 

ADI-2 Pro.
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i równoważna, także jeśli chodzi o zasilanie. Jedyne konden-
satory na ścieżce sygnałowej pełnią rolę zabezpieczającą na 
gniazdach wejść analogowych i zostały dobrane tak, aby nie 
wpływać na brzmienie. Czterokanałowy przetwornik AC – ob-
sługujący częstotliwość próbkowania 786 kHz oraz rejestrację 
DSD – działa w podwójnym układzie mono i ma poprawioną  
o 3 dB wartość odstępu sygnał–szum. Dwa konwertery CA 
przypisano do dwóch separowanych wyjść stereo. Wewnętrz-
nym przetwarzaniem dźwięku (korekcja, miksowanie sygna-
łów, analiza spektralna) zajmuje się bardzo wydajny układ 
DSP 2.17 Giga FLOPS (2882 MIPS), o mocy przetwarzania 
umożliwiającej pracę nawet z częstotliwością próbkowania 
768 kHz! Aby ułatwić obsługę, w ADI-2 Pro/AE zainstalowano 
wysokiej jakości konwerter częstotliwości próbkowania (Sam-
ple Rate Converter), który można włączyć na wejściach AES/
EBU lub S/PDIF, co rozwiązuje problemy taktowania. Z kolei 
najnowsza technologia RME SteadyClock III gwarantuje ideal-
ną redukcję jittera i stabilność  zegara niezależnie od tego, czy 
korzystamy z zegara wewnętrznego czy zewnętrznego.

Jako interfejs do komputera ADI-2 Pro/AE działa w dwóch 
trybach: stereo (2 wejścia/2 wyjścia) i wielokanałowym  
(6 wejść/8 wyjść). Ponadto jest kompatybilny z systemem 
Mac OS X. Do pracy z Windows ADI-2 Pro/AE wykorzystuje 
sterownik do serii interfejsów MADI (RME MADIface), zapew-
niający pełną kompatybilność z WDM, ASIO oraz najwyższą 
wydajność.

Konwerter inny niż wszystkie
Sprzęt od RME ma wiele unikatowych funkcji, których próżno 
szukać w innych urządzeniach tego typu. Mamy więc pięcio-
pasmową korekcję parametryczną dla torów słuchawkowych 
(o samych wyjściach słuchawkowych za chwilę), dostępną 
pod ręką regulację tonów Bass/Treble, funkcję miksu binau-
ral crossfeed, regulowany filtr loudness, filtry AC/CA, cztery 
poziomy referencyjne dla dyskretnych wejść/wyjść, automa-
tyczną regulację poziomu referencyjnego, tryb automatycz-

nego balansu dla 

słuchawek i dużo, dużo więcej. Wyświetlacz nie tylko służy 
do sterownia urządzeniem, ale także pokazuje ostrzeżenia  
i przydatne informacje. Na pokładzie są dostępne profesjonal-
ne funkcje, takie jak przetwarzanie M/S, regulacja szerokości 
stereo, przełącznik fazy oraz pełna kontrola z opcją zapisu 
wszystkich parametrów. Do tego dochodzi słynny Spectral 
Analyzer, czyli 30-pasmowe narzędzie analityczne do wizuali-
zacji dźwięków, które stanowi integralny element ekranu IPS 
wysokiej rozdzielczości.

  ZALECANE SPOSOBY WYKORZYSTANIA 

 High-endowy wzmacniacz słuchawkowy 

 Uniwersalny kontroler odsłuchów 

 Wysokiej klasy przetwornik A/C

 Konwerter formatów cyfrowych 

 High-endowy interfejs audio do systemów pomiarowych wykorzystujących komputer

Extreme 
Power w słuchawce
Inżynierowie RME zaprojektowali nowy układ wyjść słu-
chawkowych dostarczający pełny sygnał z doskonałego 
konwertera CA do gniazda jack, co słychać nawet przy uży-
ciu słuchawek o niskiej impedancji. Układ Extreme Power 
wyróżnia impedancja wyjściowa 0,1 Ω, maksymalny poziom 
wyjściowy +22 dBu i maksymalna moc wyjściowa 1,5 W – na 

kanał! Dwa całkowicie oddzielne 

Standardowa 

wersja  

interfejsu 

ADI-2 Pro.
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Użytkowanie w środowisku Hi-Fi
Przytoczone technikalia mogą przyprawić o prawdziwy ból głowy. Sprawdź-
my sobie, jak rzeczony konwerter, w tym jego piękniejsza wersja, sprawdzi 
się w domowym systemie stereo. O ile użytkownicy pracujący w studiach 
wiedzą sporo o poziomach referencyjnych i rodzajach złączy, to pozostałe 
osoby zainteresowane najwyższą jakością odtwarzanego dźwięku i jedno-
cześnie ceniące sobie „odrębność” od urządzeń produkowanych masowo 
może zaskoczyć brak złączy RCA, co powoduje wątpliwości czy ADI-2 Pro/AE 
można używać w systemie Hi-Fi. I przede wszystkim jak je podłączyć. 

Konwerter podłączymy do sprzętu ze złączami RCA, wykorzystując zwy-
kłe przejściówki z mono jack 6,35 mm do RCA (inne nazwy to Phono lub Cinch). 
Takie przejściówki możemy kupić dosłownie wszędzie. Dostępne są również 
wersje pozłacane. Standardowe wersje mają plastikową obudowę, jednak 
są dostępne też bardzo ładne metalowe wersje adapterów, choćby HOSA 
GPR-101. Adaptery podłączamy do wyjść i wejść umieszczonych z tyłu – i goto-
we. Teraz posiadane kable RCA można podłączyć do ADI-2 Pro/AE. Adaptery 
mogą pozostawać wpięte przez cały czas. Istnieją też kable ze złączami mono 
6,35 mm z jednej strony i RCA z drugiej, które również sprawdzą się doskonale 
(HOSA CPR-202, 203 i 204). Zastosowanie adapterów ma taką zaletę, że mo-
żemy używać preferowanych przez siebie przewodów RCA. 

wyjścia słuchawkowe cechuje taka sama wydajność o war-
tości 120 dBA SNR jak wyjścia liniowe, co umożliwia odsłuch 
pozbawiony zupełnie szumów i zniekształceń. Poziom znie-
kształceń THD -100 dB (0,001%) jest niski nawet przy pełnej 
mocy, więc można uzyskać najczystszy i najbardziej deta-
liczny obraz dźwiękowy, jaki tylko możemy sobie wyobrazić. 
Konstrukcja Extreme Power również ogranicza napięcie, sta-
bilizuje i chroni układ zasilania oraz zabezpiecza przed prze-
ciążeniami. Dostępne są poza tym tryby niskiej i wysokiej 
mocy, które umożliwiają dopasowanie sygnału zarówno do 
systemów dousznych, jak i słuchawek planarnych.

Przy dwóch wyjściach słuchawkowych stereo można korzy-
stać ze słuchawek w trybie symetrycznym. W innowacyjnym 
trybie Advanced Balanced symetryczny sygnał trafia z konwer-
tera CA bezpośrednio do słuchawki, z lepszym o 3 dB odstępem 
sygnału od szumu, przy minimalnym wpływie elementów 
układu, z optymalnym pasmem przenoszenia, superniską im-
pedancją wyjściową (0,2 Ω) i z maksymalnym poziomem wyj-
ściowym +28 (słownie: dwadzieścia osiem!) dBu.

Ktoś rezolutny może zapytać: a to nie spowoduje pogor-
szenia jakości dźwięku? Otóż nie. Z dwóch powodów. Wejście 
ADI-2 Pro/AE ma impedancję 9 kΩ, która jest wystarczająco 
wysoka, żeby nie przeciążyć nawet starszych urządzeń Hi-Fi  
z wyjściami o wyższej impedancji (do 1 kΩ). Kiedy mowa  
o nowszych urządzeniach z wyjściami znacznie poniżej  
1 kΩ, kwestia przestaje mieć najmniejsze znaczenie. Dodat-
kowo wejście w ADI-2 Pro/AE zostało zaprojektowane tak, 
by uzyskać takie same parametry techniczne bez różnicy, 
czy sygnał został podłączony symetrycznie (przez XLR), czy 
niesymetrycznie (złącze mono 6,35 mm). Symetryzowane 
przez serwo wejście RME zapewnia automatyczną korektę 
poziomu, więc nawet poziomy referencyjne są identyczne. 
Z kolei w przypadku wyjść adaptery nie mają żadnego wpły-
wu na sygnał – parametry techniczne i działanie nie ulegają 
zmianie. Wyjścia ADI-2 Pro/AE obsługują wejścia RCA bez 
żadnego problemu.

Wątpliwości może nasuwać również wykorzystanie  
w pełni symetrycznej konstrukcji ADI-2 Pro/AE z niesyme-
trycznymi złączami RCA. I w tym przypadku nie ma najmniej-
szych podstaw do obaw. Niesymetryczny sygnał wejściowy 
jest wewnętrznie konwertowany do formatu symetrycznego 
bezpośrednio za pierwszym stopniem wejściowym. Po stronie 
wyjścia RME zastosowało specjalnie zaprojektowany, syme-
tryzowany przez serwo filtr DAC, z którym oba tory sygnałowe 
układu symetrycznego mają najwyższy współczynnik szumu 
i zniekształceń. Dlatego deklarowane parametry techniczne 
zostają utrzymane nawet przy użyciu symetrycznych wyjść 
XLR w roli niesymetrycznych, z odłączonym jednym pinem – 
wymagana optymalizacja sygnału została już wykonana na 
poziomie sprzętowym w urządzeniu. Przy typowym wyjściu 
RCA, z gniazdem TS z podłączonym adapterem, dodatkowa 
konwersja sygnału symetrycznego na niesymetryczny zacho-
dzi bezpośrednio na wyjściu. Takie zabiegi gwarantują najwyż-
szą jakość dźwięku z ADI-2 Pro/AE przy wszystkich sposobach 
działania i z każdym rodzajem połączeń!

Zalecane ustawienia poziomu 
Jako urządzenie stworzone z myślą o profesjonalnych zasto-
sowaniach ADI-2 Pro/AE umożliwia stosowanie poziomów na 
wejściu i wyjściu do +24 dBu (12,24 V RMS), co znacznie prze-
wyższa parametry standardowego sprzętu Hi-Fi. Nie stanowi 
to żadnego problemu, ponieważ dostępne są w sumie cztery 
poziomy referencyjne. Dla sprzętu Hi-Fi zalecane jest ustawie-
nie +4 dBu (odp. +1,78 dBV lub 1,23 V RMS). W tym ustawie-
niu poziom wyjściowy ADI-2 Pro/AE odpowiada większości 
odtwarzaczy CD. W przypadku gdyby poziom sygnału był 
nadal za niski, zmieniamy ustawienie na +13 dBu (+10,8 dBV,  
3,46 V RMS). Jeśli poziom wejściowy jest ciągle zbyt niski przy 
ustawieniu +4 dBu, parametrem I/O>Analog Input >Trim Gain 
możemy ustawić poziom o 6 dB wyższy.

ADI-2 Pro/AE to najbardziej uniwersalny konwerter na 
rynku. Ma symetryczne i niesymetryczne wejścia oraz wyj-
ścia analogowe, dwa wyjścia słuchawkowe Extreme Power, 
SteadyClock III, 4-stopniową regulację sprzętową poziomu 
wejściowego i wyjściowego, procesor sygnałowy DSP, zasi-
lacz zewnętrzny, USB typu Class Compliant, zapewnia ob-
sługę częstotliwości próbkowania do 768 kHz i umożliwia 
rejestrację DSD oraz odtwarzanie Direct DSD (256/11,2 MHz). 
Konwerter ma wszystko, żeby zainteresować inżynierów 
dźwięku, ale również miłośników brzmienia high-end. 

Patryk Korzonkowski

  PRZYDATNE DODATKI

HOSA CPR-202 (2m)
Kabel przeznaczony do łączenia urządzeń 

wyposażonych w stereofoniczne,  

niesymetryczne złącza TS 6,35 mm  

(duży jack) i sprzętu wyposażonym  

w stereofonicznymi złączami typu  

phono RCA. Idealny przy podłączaniu  

profesjonalnego sprzętu audio do urządzeń

Cena: 33 zł

HOSA GPR-101
Adapter służący jako przejście  

z TS 6,35 mm (duży jack) do mono 

RCA (cinch). Złącza: wtyk  

TS 6,35 mm - gniazdo RCA

Cena: 9 zł 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEJŚCIA ANALOGOWE
XLR

 Wejście XLR, symetryzowane przez serwo

 Czułość wejścia, przełączana +24 dBu, +19 dBu,  

+13 dBu, +4 dBu przy 0 dBFS

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +13/19/24 dBu

120.x dB RMS nieważone, 124.x dBA

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +4 dBu

119 dB RMS nieważone, 123 dBA

 Pasmo przenoszenia dla 44,1 kHz, 

-0,1 dB 5 Hz–20,5 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 96 kHz, 

 -0,5 dB 3 Hz–45,5 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 192 kHz, 

 -1 dB 2 Hz–92,7 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 384 kHz,  

-1 dB  <1 Hz–124 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 768 kHz,  

-3 dB  <1 Hz–180 kHz

 Zniekształcenia THD dla -1 dBFS

-116 dB, 0,00016 %

 Zniekształcenia THD+N dla -1 dBFS

-112 dB, 0,00025 %

 Separacja kanałowa >110 dB

TRS

Tak jak wejście XLR, tylko:

 Wejście 6,3 mm TRS, symetryzowane przez serwo, 

całkowicie kompatybilne z TS i RCA

WYJŚCIA ANALOGOWE 
1/2 XLR

 Poziom wyjściowy, przełączany

+24 dBu, +19 dBu, +13 dBu, +4 dBu przy 0 dBFS

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +13/19/24 dBu

117 dB RMS nieważone, 120 dBA

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +4 dBu 

115 dB RMS nieważone, 118 dBA

 Pasmo przenoszenia dla 44,1 kHz, -0,1 dB

0 Hz–20,2 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 96 kHz, -0,5 dB 

0 Hz–44,9 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 192 kHz, -1 dB 

0 Hz–88 kHz

 Zniekształcenia THD przy -1 dBFS 

-112 dB, 0,00025 %

 Zniekształcenia THD+N przy -1 dBFS 

-110 dB, 0,00032 %

 Zniekształcenia THD przy -3 dBFS 

-116 dB, 0,00016 %

 Separacja kanałowa >110 dB

 Impedancja wyjściowa 200 Ω symetrycznie,  

100 Ω niesymetrycznie

1/2 TS (tylne)

Tak jak dla wyjścia XLR, ale:

 Gniazdo 6,3 mm TS jack, niesymetryczne

 Maksymalny poziom wyjściowy +19 dBu

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +13/19 dBu 

117 dB RMS nieważone, 120 dBA

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +4 dBu 

113 dB RMS nieważone, 117 dBA

 Impedancja wyjściowa 100 Ω

Wyjście słuchawkowe 1/2

Tak jak wyjście 1/2 TS, ale

 Gniazdo:  6,3 mm TRS jack, niesymetryczne, stereo

Impedancja wyjściowa 0,1 Ω

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +22 dBu 

117 dB RMS nieważone, 120 dBA

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +7 dBu 

114 dB RMS nieważone, 118 dBA

 Poziom wyjściowy przy 0 dBFS, poziom ref. +19 dBu,  

obciążenie 100 Ω lub większe +22 dBu (10 V)

 Poziom wyjściowy przy 0 dBFS, poziom ref. +4 dBu,  

obciążenie 8 Ω lub większe +7 dBu (1,73 V)

 Zniekształcenia THD przy +18 dBu, obciąż. 32 Ω,  

1,2 W -110 dB, 0,0003 %

 Zniekształcenia THD+N przy +18 dBu, obciąż.  

32 Ω -107 dB, 0,00045 %

 Zniekształcenia THD przy +14 dBu, obciąż. 16 Ω,  

 0,94 W: -110 dB

Wyjście słuchawkowe 3/4

Tak jak wyjście słuchawkowe 1/2, ale:

 Poziomy wyjściowe przy 0 dBFS 

Wył. Hi-Power +7 dBu, wł. Hi-Power +22 dBu

Tryb Balanced Phones 

Jak powyżej, ale:

 Poziomy wyjściowe przy 0 dBFS 

Hi-Power wył. +13 dBu (9,8 V),  

Hi-Power wł. +28 dBu (19,5 V)

 Impedancja wyjściowa 0,2 Ω

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +28 dBu

120 dB RMS nieważone, 123 dBA

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +13 dBu

118,4 dB RMS nieważone, 122 dBA

 Poziom wyjściowy przy 0 dBFS, Hi-Power wł.,  

obciąż. 150 Ω lub więcej +28 dBu (19,5 V)

 Poziom wyjściowy przy 0 dBFS, Hi-Power wył.,  

obciąż. 8 Ω lub więcej +13 dBu (9,8 V)

 Maksymalna moc przy 0,001% THD 

2,9 W na kanał

WEJŚCIA CYFROWE 
 Zakres blokowania (Lock Range) 

28 kHz–200 kHz

 Tłumienie jittera  >50 dB (2,4 kHz)

AES/EBU

 1x XLR, symetryzowane transformatorowo,  

izolowane galwanicznie, zgodne z AES3-1992

kompatybilne z SPDIF (IEC 60958)

SPDIF koncentryczne

 1x RCA, symetryzowane transformatorowo, zgodne  

z IEC 60958 kompatybilne z AES/EBU  (AES3-1992)

SPDIF optyczne

 1x optyczne, zgodne z IEC 60958

kompatybilne z ADAT

Wyjścia cyfrowe AES/EBU

 1x XLR symetryzowane transformatorowo,

  izolowane galwanicznie, zgodne z AES3-1992

Tryb Single Wire, częstotliwość próbkowania 

28 kHz do 200 kHz, SPDIF koncentryczne

 1x RCA, zgodne z IEC 60958

Tryb Single Wire, częstotliwość próbkowania 

28 kHz do 200 kHz, SPDIF optyczne

 1x optyczne, zgodne z IEC 60958

częstotliwość próbkowania 28 kHz do 200 kHz

SEKCJA CYFROWA
 Zegary wewnętrzne, AES In, SPDIF In, ADAT In

 Tłumienie jittera z zewnętrznych zegarów 

>50 dB (2,4 kHz)

 Obsługiwane częstotliwości próbkowania  

dla zewnętrznych zegarów 28 kHz do 200 kHz

 Wewnętrzne zegary 44,1 kHz do 768 kHz

DANE OGÓLNE
 Zasilacz zewnętrzny w zestawie, wewnętrznie

 przełączany układ zasilania PSU,  

100–240 V AC, 2 A, 24 W

 Pobór mocy w trybie czuwania 50 mW

 Pobór mocy w trybie bezczynności 10 W

Maks. pobór mocy 22 W

 Wymiary (SxWxG) 

215x44x130 mm

 Cena

wersja AE – 8990 zł, 

wersja regularna – 7390 zł 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WEJŚCIA ANALOGOWE
XLR

 Wejście XLR, symetryzowane przez serwo

 Czułość wejścia, przełączana +24 dBu, +19 dBu,  

+13 dBu, +4 dBu przy 0 dBFS

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +13/19/24 dBu

120.x dB RMS nieważone, 124.x dBA

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +4 dBu

119 dB RMS nieważone, 123 dBA

 Pasmo przenoszenia dla 44,1 kHz, 

-0,1 dB 5 Hz–20,5 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 96 kHz, 

 -0,5 dB 3 Hz–45,5 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 192 kHz, 

 -1 dB 2 Hz–92,7 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 384 kHz,  

-1 dB  <1 Hz–124 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 768 kHz,  

-3 dB  <1 Hz–180 kHz

 Zniekształcenia THD dla -1 dBFS

-116 dB, 0,00016 %

 Zniekształcenia THD+N dla -1 dBFS

-112 dB, 0,00025 %

 Separacja kanałowa >110 dB

TRS

Tak jak wejście XLR, tylko:

 Wejście 6,3 mm TRS, symetryzowane przez serwo, 

całkowicie kompatybilne z TS i RCA

WYJŚCIA ANALOGOWE 
1/2 XLR

 Poziom wyjściowy, przełączany

+24 dBu, +19 dBu, +13 dBu, +4 dBu przy 0 dBFS

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +13/19/24 dBu

117 dB RMS nieważone, 120 dBA

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +4 dBu 

115 dB RMS nieważone, 118 dBA

 Pasmo przenoszenia dla 44,1 kHz, -0,1 dB

0 Hz–20,2 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 96 kHz, -0,5 dB 

0 Hz–44,9 kHz

 Pasmo przenoszenia dla 192 kHz, -1 dB 

0 Hz–88 kHz

 Zniekształcenia THD przy -1 dBFS 

-112 dB, 0,00025 %

 Zniekształcenia THD+N przy -1 dBFS 

-110 dB, 0,00032 %

 Zniekształcenia THD przy -3 dBFS 

-116 dB, 0,00016 %

 Separacja kanałowa >110 dB

 Impedancja wyjściowa 200 Ω symetrycznie,  

100 Ω niesymetrycznie

1/2 TS (tylne)

Tak jak dla wyjścia XLR, ale:

 Gniazdo 6,3 mm TS jack, niesymetryczne

 Maksymalny poziom wyjściowy +19 dBu

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +13/19 dBu 

117 dB RMS nieważone, 120 dBA

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +4 dBu 

113 dB RMS nieważone, 117 dBA

 Impedancja wyjściowa 100 Ω

Wyjście słuchawkowe 1/2

Tak jak wyjście 1/2 TS, ale

 Gniazdo:  6,3 mm TRS jack, niesymetryczne, stereo

Impedancja wyjściowa 0,1 Ω

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +22 dBu 

117 dB RMS nieważone, 120 dBA

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +7 dBu 

114 dB RMS nieważone, 118 dBA

 Poziom wyjściowy przy 0 dBFS, poziom ref. +19 dBu,  

obciążenie 100 Ω lub większe +22 dBu (10 V)

 Poziom wyjściowy przy 0 dBFS, poziom ref. +4 dBu,  

obciążenie 8 Ω lub większe +7 dBu (1,73 V)

 Zniekształcenia THD przy +18 dBu, obciąż. 32 Ω,  

1,2 W -110 dB, 0,0003 %

 Zniekształcenia THD+N przy +18 dBu, obciąż.  

32 Ω -107 dB, 0,00045 %

 Zniekształcenia THD przy +14 dBu, obciąż. 16 Ω,  

 0,94 W: -110 dB

Wyjście słuchawkowe 3/4

Tak jak wyjście słuchawkowe 1/2, ale:

 Poziomy wyjściowe przy 0 dBFS 

Wył. Hi-Power +7 dBu, wł. Hi-Power +22 dBu

Tryb Balanced Phones 

Jak powyżej, ale:

 Poziomy wyjściowe przy 0 dBFS 

Hi-Power wył. +13 dBu (9,8 V),  

Hi-Power wł. +28 dBu (19,5 V)

 Impedancja wyjściowa 0,2 Ω

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +28 dBu

120 dB RMS nieważone, 123 dBA

 Odstęp sygnał – szum (SNR) przy +13 dBu

118,4 dB RMS nieważone, 122 dBA

 Poziom wyjściowy przy 0 dBFS, Hi-Power wł.,  

obciąż. 150 Ω lub więcej +28 dBu (19,5 V)

 Poziom wyjściowy przy 0 dBFS, Hi-Power wył.,  

obciąż. 8 Ω lub więcej +13 dBu (9,8 V)

 Maksymalna moc przy 0,001% THD 

2,9 W na kanał

WEJŚCIA CYFROWE 
 Zakres blokowania (Lock Range) 

28 kHz–200 kHz

 Tłumienie jittera  >50 dB (2,4 kHz)

AES/EBU

 1x XLR, symetryzowane transformatorowo,  

izolowane galwanicznie, zgodne z AES3-1992

kompatybilne z SPDIF (IEC 60958)

SPDIF koncentryczne

 1x RCA, symetryzowane transformatorowo, zgodne  

z IEC 60958 kompatybilne z AES/EBU  (AES3-1992)

SPDIF optyczne

 1x optyczne, zgodne z IEC 60958

kompatybilne z ADAT

Wyjścia cyfrowe AES/EBU

 1x XLR symetryzowane transformatorowo,

  izolowane galwanicznie, zgodne z AES3-1992

Tryb Single Wire, częstotliwość próbkowania 

28 kHz do 200 kHz, SPDIF koncentryczne

 1x RCA, zgodne z IEC 60958

Tryb Single Wire, częstotliwość próbkowania 

28 kHz do 200 kHz, SPDIF optyczne

 1x optyczne, zgodne z IEC 60958

częstotliwość próbkowania 28 kHz do 200 kHz

SEKCJA CYFROWA
 Zegary wewnętrzne, AES In, SPDIF In, ADAT In

 Tłumienie jittera z zewnętrznych zegarów 

>50 dB (2,4 kHz)

 Obsługiwane częstotliwości próbkowania  

dla zewnętrznych zegarów 28 kHz do 200 kHz

 Wewnętrzne zegary 44,1 kHz do 768 kHz

DANE OGÓLNE
 Zasilacz zewnętrzny w zestawie, wewnętrznie

 przełączany układ zasilania PSU,  

100–240 V AC, 2 A, 24 W

 Pobór mocy w trybie czuwania 50 mW

 Pobór mocy w trybie bezczynności 10 W

Maks. pobór mocy 22 W

 Wymiary (SxWxG) 

215x44x130 mm

 Cena

wersja AE – 8990 zł, 

wersja regularna – 7390 zł 
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ZZ pojęciem „procesor dynamiki” najczęściej kojarzy nam się 
kompresor właśnie, czyli urządzenie do ograniczania dynami-
ki. Z kolei dynamika to innymi słowy różnica między czymś 
małym a większym, czyli odległość, rozpiętość. W naszym 
światku audio to różnica między dźwiękami cichszymi i gło-
śniejszymi. Kompresor, poprzez atakowanie tych głośniejszych 
fragmentów, obniża ich głośność, przez co zbliża ich poziom 
do fragmentów cichszych. Skutkuje to zmniejszeniem różnicy 
pomiędzy nimi, czyli ograniczeniem dynamiki. Cóż za prosty  
i obrazowy opis. Ale skoro są sposoby na ograniczenie dynami-
ki, to może też zastanowić się nad procesem odwrotnym, czyli 
nad pogłębieniem różnic między sygnałem o niskim i wysokim 
poziomie głośności? Zapytasz: po co mielibyśmy to robić? Oka-
zuje się, że taka operacja może być przydatna.

Potrzeba ekspansji
Najpierw problem typowo inżynieryjny, czyli transmisja bez-
przewodowa w domenie analogowej. Sygnał z nadajnika 
jest zamieniany na fale radiowe, które trafiają do odbiornika  
i tam na powrót stają się sygnałem audio. Wszystko piękne, ale 
transmisja radiowa ma swoje ograniczenia i słabo radzi sobie  
z dużą rozpiętością dynamiczną: pojawiają się zniekształcenia, 
szumy i inne paskudne zjawiska. Inżynierowie wpadli więc na 
pomysł: ograniczmy rozpiętość dynamiczną kompresorem; 
wtedy dynamika sygnału będzie o wiele niższa i nasz system 
bezprzewodowy poradzi sobie ze wszystkim o wiele lepiej. 
Fajnie, tylko na wyjściu otrzymamy mocno skompresowany 
sygnał, więc aby nadawał się on do „normalnego” wykorzysta-
nia, musimy tę dynamikę przywrócić, czyli zastosować operację 
odwrotną do kompresji. Zwie się ona ekspansją, a procesor ją 
wywołujący ekspanderem. Jak on działa?

W zasadzie tak jak kompresor, tylko odwrotnie. Sy-
gnały głośniejsze nie są ściszane, a wręcz przeciwnie – ich 

głośność jest podnoszona. Podobnie z dźwiękami o niskim 
poziomie: im ciszej tym… ciszej! Jeśli parametry ekspande-
ra będą takie same jak zastosowanego wcześniej kompre-
sora, to efekt końcowy będzie… niesłyszalny. Przynajmniej  
w teorii. Przyjrzyjmy się standardowemu ekspanderowi. Jego 
główne manipulatory to  Threshold (próg zadziałania), Range 
(zakres działania) i Ratio (współczynnik ekspansji). Mamy też 
Attack, Release, a nawet Sidechain – wypisz wymaluj kom-
presor! Ale kompresor ogranicza poziom sygnału, gdy prze-
kroczy on próg zadziałania, natomiast ekspander odwrotnie. 
Dodatkowo, gdy sygnał spadnie poniżej progu wynikającego  
z zakresu działania ekspandera (górny próg zakresu to  Thre-
shold, dolny określa parametr Range), będzie on dodatkowo 
ściszany. W efekcie sygnał jest „rozciągany” i przy odrobinie 
szczęścia nasz system bezprzewodowy zadziała jak złoto.

Wracamy do świata kreacji i edycji audio. Ekspander przy-
da się wtedy, gdy zależy nam na podkreśleniu głośniejszych 
elementów sygnału. Na przykład dajmy na to taki werbel. 
Chcemy, aby wyróżniał się jego atak i część wybrzmiewania, 
ale wszystko poniżej mało nas interesuje. Dzięki ekspan-
derowi taka operacja będzie łatwa, co szczególnie dobrze 
zadziała, gdy będzie pracować z nagraniem „prawdziwych” 
bębnów, gdzie na ścieżce naszego przykładowego werbla 
znajdą się przesłuchy z innych mikrofonów. Po włączeniu 
ekspandera i wyczyszczeniu sygnału przechodzimy do kom-
presji i poddajemy sygnał dalszej obróbce. 

Gra do jednej bramki
Pewnie zaczęło Ci coś świtać. „Zaraz, zaraz, czyli jeśli naj-
cichsze fragmenty ściszymy do zera, to czy to nie będzie 
wtedy bramka szumów?”. Oczywiście! Bramka szumów 
to nic innego jak ekspander działający w bardziej zdecy-
dowany sposób. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby  
w roli bramki pracował ekspander właśnie, choć oczywiście 
na rynku istnieje milion najróżniejszych procesorów wyko-
nujących pracę bramki szumów. Typowa bramka szumów 
(zwana najczęściej Noise Gate lub po prostu Gate) może 
mieć nieco uproszczony interfejs użytkownika, ale zawsze 
znajdą się tam parametry takie jak  Threshold i Range (zwa-
ne czasem inaczej, np. Gate Open i Gate Close) oraz Attack 
i Release. Często pojawia się też Hold, bardzo przydatna 

Strasznie dynamiczne 
rozważania (3)
Pora na trzecią część naszych rozważań. A żeby nie zabrakło im dynamiki,  
dzisiaj porozmawiamy o swoistym przeciwieństwie kompresji

Efektownie zagrane

Zauroczeni możliwościami kompresorów i limiterów  
często zapominamy o procesach odwrotnych, które  
mogą dodać atrakcyjności naszym produkcjom

Ekspander firmy PreSonus w całej krasie. Parametry podobne jak w kompresorze  
(Threshold, Attack, Release), wskaźnik bardzo pomaga w obserwowaniu wpływu  
procesora na dźwięk. Sekcja Sidechain może pracować niezależnie i kontrolować  
działanie w zależności od częstotliwości lub podlegać sterowaniu przez inne źródło.
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funkcja, która umożliwia przytrzymanie otwarcia bramki 
przez zadany czas, co pomaga uniknąć „cięcia” dźwięku przy 
krótkotrwałych cichych fragmentach.

Zarówno ekspander, jak i bramka szumów mogą mieć 
zastosowania kreatywne, a nie tylko porządkujące, co z lu-
bością wykorzystują chociażby twórcy muzyki elektronicz-
nej i eksperymentalnej. Wystarczy włączyć je na bardzo 
dynamicznym sygnale – na przykład loopie perkusyjnym  
– i pobawić się wartościami Threshold, Range, Attack, Rele-
ase czy Hold. Loop ożyje, nabierze nowych barw, może także 
zmienić swój groove i na dobrą sprawę stać się całkiem nowym 
dźwiękiem. A jeśli nasza bramka wyposażona jest w wejście 
Sidechain (patrz poprzedni odcinek), to zabawa będzie jeszcze 
lepsza. Możemy na przykład włączyć bramkę na sygnale padu 
syntezatorowego lub chórków, a na Sidechain podać sygnał  
z bębnów lub basu (lub czegokolwiek!), a nasz dźwięk nabie-
rze życia, które współgrać będzie z elementem kluczującym. 
Bramkę z kluczowaniem możemy umieścić też na wysyłce  
z pogłosem (na przykład na werblu) zaraz za procesorem re-
verbu. Wejście Sidechain sterujemy z tego samego werbla. 
Dzięki temu uzyskamy efekt nagle kończącego się pogłosu, 
co przepięknie oczyści miks i spowoduje, że nabierze on nowej 
jakości. Wielkość (długość) działania pogłosu ustawimy pa-
rametrem Hold albo wielkością sygnału na wejściu Sidechain.

Transjentologia kreowana
Ostatnimi czasy furorę robią procesory, które są swego rodzaju 
połączeniem kompresji i ekspansji i zajmują się transjentami. 
Pierwszym produktem tego typu był, słynny już, Transient De-
signer niemieckiej firmy SPL. Było to ponad 20 lat temu i sprzęt 
był oczywiście niewirtualny, ale jak najbardziej realny w postaci 
pudełka z kilkoma gałkami. Dzisiaj można go kupić w postaci 
pluginu, podobnie jak setki innych procesorów tego typu.

Po co stosujemy procesor transjentowy i jak on działa? 
Transjent to początkowy fragment każdego dźwięku. 

Jest bardzo krótki, ale nasz słuch jest na niego szczególnie 
wyczulony. Co ciekawe, nie słysząc transjentu, możemy mieć 
problem ze zidentyfikowaniem tego dźwięku! Dodatkowo 
żyjemy w czasach, gdzie rytm w muzyce jest ważniejszy niż 
kiedykolwiek wcześniej, a rytm to transjenty. Podkreślanie 
lub osłabianie transjentów stało się więc niemal dziedziną 
nauki, a znajomość tematu jest niezbędna przy nowoczesnej 
produkcji muzycznej.

Procesor transjentowy jest bardzo prosty w obsłudze. 
Jego najważniejsze regulatory to Attack i Sustain. Obydwa 
mogą mieć wartość dodatnią i ujemną, a ich stan neutralny 
to środek skali. Do podkreślania lub osłabiania transjentu 
służy gałeczka Attack. Jeśli ją cofniemy w zakres ujemny, 
transjent osłabi się i uderzenie będzie łagodne, jeśli zaś 
przekręcimy pokrętło w prawo, zaczniemy podkreślać tran-
sjent i w efekcie podbijać punch. 

Z kolei parametr Release działa na drugą składową 
dźwięku, czyli jego wybrzmiewanie. Wartości ujemne bę-
dą obniżać głośność i w efekcie skracać dźwięk, a dodatnie 
odwrotnie: dźwięk stanie się dłuższy i bardziej mięsisty. Te 
dwa parametry mogą wpłynąć na brzmienie bardzo głę-
boko. Ten sam dźwięk może być krótki i ostry lub lejący się  
i długi. Transient Designer może więc być świetnym pomoc-
nikiem przy miksie i produkcji lub aranżacji. I to wszystko bez 
wpływania na samo źródło!

W sumie nie jest takie ważne, co znajduje się „pod ma-
ską” tego procesora, ale jest to zdecydowanie procesor wpły-
wający na dynamikę, więc możemy być pewni, że znajdzie-
my tam i kompresję, i ekspansję. Zresztą wystarczy chwilkę 
pokombinować: ekspander może podbijać głośniejszy frag-
ment (transjent) i skracać/ściszać fragment cichszy. Z kolei 
kompresor z krótkim czasem ataku „zetnie” pierwszy tran-
sjent. Odpowiednie połączenie tych dwóch typów obróbki 
dynamicznej stworzy procesor transjentowy. Wraz z rozwo-
jem nowoczesnej muzyki i technologii procesory transjento-
we otrzymały kolejne funkcje i możliwości, na przykład nie-
zależną obróbkę niskich i wysokich częstotliwości, podobnie 
jak ma to miejsce w wielopasmowych kompresorach.

Zauroczeni możliwościami kompresorów i limiterów  
często zapominamy o procesach odwrotnych, które  
mogą dodać atrakcyjności naszym produkcjom

Waves C1 Gate, czyli bramka szumów, czyli ekspander skoncentrowany na  
ograniczaniu szumów i przesłuchów. Obsługa prosta, szybka i wygodna. 

Gdy w grę wchodzi zarówno dynamika, jak i częstotliwość, 
pojawiają się kolejne możliwości, np. korektory dynamiczne 
(Dynamic EQ), ale to temat na całkiem oddzielny artykuł. 

Zauroczeni możliwościami kompresorów i limiterów 
często zapominamy o procesach odwrotnych, które mo-
gą dodać atrakcyjności naszym produkcjom. Poprzez ich 
umiejętne stosowanie i chęć eksperymentowania możemy 
sprawić, że brzmienie miksu zacznie się wyróżniać i choć 
słuchacz nie będzie wiedział dlaczego („O, widzę że zasto-
sowałeś ekspansję z kluczowaniem na wysyłce reverbu  
z tomów, które podbiłeś wcześniej Transient Shape-
rem!”), jego uczucia wobec naszej produkcji będą o wiele 
gorętsze. 

Piotr Dygasiewicz

Softube Transient Shaper. Nowoczesne podejście do obróbki transjentów.  
Dwa najważniejsze parametry, czyli Sustain i Punch widoczne po lewej stronie – to one 
określają przebieg dźwięku w czasie. Dodatkowo możliwość pracy w dwóch różnych 
zakresach częstotliwości, co docenią wszyscy walczący z basem i stopą.
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IiRig Pro I/O to nowa generacja iRiga Pro 
– pierwszego mobilnego interfejsu umoż-
liwiającego podłączenie całego sprzętu 
studyjnego do iPhone’a, iPada, komputera 
Mac/PC lub urządzenia z Androidem, by 
grać i nagrywać w warunkach mobilnych. 
Został zaprojektowany jako urządzenie 
plug-and-play łatwe w użyciu z każdym 
sprzętem: mikrofonami, gitarami, basami, 
klawiszami. 

Jednymi z najważniejszych elementów 
są 24-bitowe przetworniki A/C i C/A pracują-
ce z częstotliwością próbkowania 96 kHz, co 
zapewnia profesjonalną jakość dźwięku na-
wet w absolutnej dziczy. Znakomicie współ-
gra z tym paleta współpracujących mikrofo-
nów. Wokaliści nie muszą się ograniczać do 
dynamicznych, interfejs dostarcza bowiem 
do gniazda XLR zasilanie fantomowe 48 V  
popularne w mikrofonach pojemnościo-
wych preferowanych w studiach. Poza tym 
precyzyjnie wyregulujemy poziom wzmoc-
nienia za pomocą nowego, wyskalowanego 
pokrętła Gain oraz przywrócimy ustawienia 
wzmocnień dla mikrofonów i instrumentów. 
Interfejs wyposażono także w wejście in-
strumentalne Hi-Z 1/4” obsługujące pasyw-
ne i aktywne przetworniki. W tym przypadku 
wyskalowane pokrętło Gain umożliwia rów-
nież ustawienie idealnego poziomu wcho-
dzącego sygnału do nagrywania i łatwego 
przywoływanie tego ustawienia. Złącze  

Łączy ze wszystkim
Jeśli ktoś wybiera się w głuszę, a zamierza pograć lub pośpiewać, warto,  
by wziął ze sobą najnowszy interfejs IK Multimedia. Do kompaktowego  
iRiga Pro I/O można podłączyć każdy sprzęt muzyczny  
i nagrać muzykę ze studyjną jakością dźwięku 

iRig Pro I/O 

MIDI Out umożliwia podłączenie i stero-
wanie zewnętrznymi urządzeniami MIDI,  
a wyjście słuchawkowe 1/8” z przedwzmac-
niaczem i regulacją poziomu głośności 
– wygodny odsłuch bez przeszkadzania 
otoczeniu oraz współpracę z najnowszymi 
urządzeniami z systemem iOS. iRig Pro I/O 
ma również wejście combo XLR–1/4” wraz  
z regulacją wzmocnienia za pomocą ska-
librowanego dużego pokrętła Gain oraz 
złącza MIDI In i MIDI Out (thru) zapew-
niające większą elastyczność przesyłania 
sygnału. 

Interfejs ma kilka opcji zasilania  
w zależności od preferencji związanych  
z nagrywaniem. Kiedy jest używany samo-
dzielnie do iPhone’a, iPada lub urządzenia 
z Androidem, można go zasilać bateriami 
AA, które dostarczają wtedy również zasi-
lanie fantomowe do mikrofonów pojem-
nościowych. Gdy skorzysta się z opcjonal-
nego zasilacza 5,4 V, ładuje baterię iPho-
ne’a lub iPada, a gdy zostaje podłączony 
do komputera Mac/PC, czerpie zasilanie  
z portu USB. 

Wraz z iRigiem Pro I/O są dostarczane 
pełne wersje programów IK takie jak Am-
pliTube dla iOS, AmpliTube 4 dla Mac/PC, 
SampleTank 3 SE, T-RackS Deluxe z Mic 
Room. Wszystkie te aplikacje zawierają 
mnóstwo wiernych symulacji wzmacnia-
czy, kolumn, mikrofonów i efektów. Dzięki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wejście mikrofonowe

zrównoważone damskie 3-pinowe, XLR

Poziom wejścia mikrofonowego

od 6 mVpp do 1,4 Vpp

Impedancja wejścia mikrofonowego

1,6 kΩ

Zakres wzmocnienia

40 dB

Zasilanie Phantom 

+48 V ±4V

Pasmo

20 Hz–20 kHz ±1,5 dB

Szumy wejścia

-103 dB(A), -97 dB RMS

Wejście instrumentalne

niezrównoważone, Hi-Z, jack TS ¼”

Poziom wejścia instrumentalnego

od 30 mVpp do 6,9 Vpp

Impedancja wejścia instrumentalnego

1 MΩ

Zakres wzmocnienia

27 dB

Pasmo

20 Hz–20 kHz ±1,5 dB

Szumy wejścia 

-103 dB(A), -97 dB RMS

Wejście słuchawkowe stereo 

jack 1,8” TRS

Moc słuchawek 

100 mW przy 50 Ω

We/wy MIDI  

jack TS 2x2,5 mm

Inne wyjścia i wejścia 

gniazdo zasilania do zasilania i ładowania urządzeń; mini-DIN

Przetwarzanie

24-bitowe A/C i C/A

Częstotliwość próbkowania

44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz i 96 kHz

Zasilanie

przez USB, gdy interfejs jest podłączony do komputera; 

2 baterie AA (w zestawie), gdy jest podłączone do 

urządzeń iOS; zasilacz (sprzedawany oddzielnie)

Zawartość opakowania

 interfejs iRig Pro I/O, przejściówka Lightning na mini-DIN (60 cm)

przejściówka USB na mini-DIN (60 cm)

przejściówka 2x jack 2,5 cm na kabel MIDI (160 cm)

2 baterie AA 1,5 V

Kompatybilność 

iPhone, iPod touch, iPad (z systemem iOS 6 lub 

nowszym), Mac (OS X 10.6 lub nowszy), PC (Windows XP lub nowsze, 

sterownik ASIO4ALL), telefony i tablety pracujące 

w systemie Android (wersja 5 

lub nowsza, wymagany sprzedawany oddzielnie 

kabel micro-USB-OTG na mini-DIN).

Wymiary

43x127x37 mm

Waga

120 g

Cena

740 zł

temu bogatemu zestawowi oprogramowania urządzenie 
mieszczące się w ręku w połączeniu z telefonem, tabletem 
czy komputerem daje niemal nieograniczone możliwości 
kreacji brzmienia. Dlatego stanowi wartą rozważenia pro-
pozycję nie tylko dla wokalistów czy instrumentalistów, 
którzy nie potrafią rozstać się z muzyką, ale także kompo-
zytorów i aranżerów z jednej strony chcących uciec w Biesz-
czady, a z drugiej mających pracę do wykonania.

Cezary Kępski
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 interfejs iRig Pro I/O, przejściówka Lightning na mini-DIN (60 cm)

przejściówka USB na mini-DIN (60 cm)

przejściówka 2x jack 2,5 cm na kabel MIDI (160 cm)

2 baterie AA 1,5 V
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lub nowsza, wymagany sprzedawany oddzielnie 
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Wymiary

43x127x37 mm

Waga
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Cena

740 zł

temu bogatemu zestawowi oprogramowania urządzenie 
mieszczące się w ręku w połączeniu z telefonem, tabletem 
czy komputerem daje niemal nieograniczone możliwości 
kreacji brzmienia. Dlatego stanowi wartą rozważenia pro-
pozycję nie tylko dla wokalistów czy instrumentalistów, 
którzy nie potrafią rozstać się z muzyką, ale także kompo-
zytorów i aranżerów z jednej strony chcących uciec w Biesz-
czady, a z drugiej mających pracę do wykonania.

Cezary Kępski
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Studio w smartfonie
DPA opracowało interfejs z myślą o tych, którzy  
decydują się na wykorzystywanie smartfonów  
do nagrywania dźwięku i potrzebują to zrobić w jakości 
emisyjnej lub studyjnej

DPA d:vice Digital Audio Interface

Smartfon jest z nami wszędzie. Nic dziw-
nego, że coraz częściej wykorzystujemy go 
do profesjonalnych zastosowań. Choćby 
dziennikarze, którzy dzięki smartfonowi 
mogą nagrać i po chwili wysłać swój ma-
teriał do redakcji, gdzie z kolei w mgnieniu 
oka można wyemitować go na antenie. 
Przykład mogą stanowić też muzycy, któ-
rzy chcą szybko zarejestrować melodię. 
Wiele firm produkujących mikrofony wy-
szło naprzeciw oczekiwaniom takich osób 
i stworzyło różnego rodzaju rozwiązania 
przeznaczone do smartfonów. W wielu 
przypadkach nagrywany za ich pomocą 
dźwięk nie należy do najlepszych, więc 
dziennikarze nadal wybierają klasyczne 
dyktafony kieszonkowe. Jednak jest szan-
sa, że to się wkrótce skończy. 

Znana z produkcji najwyższej jakości 
mikrofonów duńska marka DPA stworzyła 
przetwornik analogowo-cyfrowy współpra-
cujący ze smartfonami oraz komputerami 
PC i Mac. Interfejs d:vice MMA-A oferuje re-
porterom, mobilnym dziennikarzom i mu-
zykom niespotykaną dotąd jakość dźwięku  
w warunkach plenerowych i współpracuje  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Szum własny 

-114 dBFS, A-ważony

Pasmo przenoszenia 

20–22 kHz ±0,2 dB (Fs = 48 kHz). 

Współczynnik zawartości harmonicznych (THD) 

THD <-100 dB, 0,001% przy 1 kHz przy -10 dBFs

Zakres dynamiki 

typ. 114 dB

Maksymalny poziom wyjściowy 

1 Vrms przy wzmocnieniu 0 dB

Obsługiwane częstotliwości próbkowania

44,1; 48 (domyślnie); 88,2; 96 kHz. Częstotliwości próbkowania  

mogą być ustawiane przez inną/zewnętrzną aplikację

Rozdzielczość

24 bity

Filtr 

(górnoprzepustowy) drugiego rzędu 

przy 80 Hz, włączany osobno dla każdego kanału

Waga 

50 g

Średnica

56 mm

Temperatura użytkowania

od -40 do 45°C

Pobór prądu 

<100 mA (interfejs d:vice czerpie prąd z urządzenia, 

do którego jest podłączony; zgodnie z testem producenta 

wystarcza na 6–7 godzin rejestrowania dźwięku 

na nowym iPhonie 6 lub 7)

z każdym urządzeniem z iOS i komputerem 
Mac/PC. MMA-A umożliwia nadawanie 
lub nagrywanie wysokiej jakości dźwięku  
z każdego miejsca na świecie i jest przy tym 
bardzo łatwe w obsłudze.

Cyfrowy interfejs d:vice MMA-A zawie-
ra wysokiej jakości dwukanałowy przed-
wzmacniacz mikrofonowy i przetwornik 
A/C. Umożliwia rejestrację krystalicznie 
czystego dźwięku przez aplikację do na-
grywania/nadawania. Urządzenia można 
używać ze wszystkimi mikrofonami DPA ze 
złączem MicroDot. Ta elastyczność pozwa-
la każdemu twórcy treści na korzystanie  
z niego w każdej niespodziewanej sytuacji, 
która może wystąpić w ciągu dnia. Może to 
być rejestracja instrumentu realizowana na 
dwóch kanałach, podobnie zapisywany wy-
wiad czy sesja nagrywania w stereo dźwię-
ku otoczenia – d:vice ułatwi wykonanie 
zadania.

Urządzenie jest dostarczane z jednym 
kablem Micro USB-B -> iOS (Lightning)  
i jednym kablem USB-A (Micro USB-B -> 
PC/Mac). Jego wejścia MicroDot pozwalają 
na podłączenie wszystkich miniaturowych 
mikrofonów DPA, w tym d:screet, na-
głownych d:fine, instrumentalnych d:vote,  
a nawet mikrofonów d:dicate z opcjonal-
nym przedwzmacniaczem MMP-G.

Przy około 5 centymetrach średnicy 
cyfrowy interfejs audio d:vice jest na ty-
le kompaktowy, że z łatwością mieści się  
w kieszeni. Zapewnia najlepszą w swojej 
klasie jakość dźwięku i jest regulowany 
zdalnie przez aplikację zainstalowaną na 
dowolnym urządzeniu iOS. 

Aplikację pobieramy z Apple App Sto-
re. Pozwala ona na zapisywanie presetów  
z ustawieniami wzmocnienia i filtrów gór-
noprzepustowych w celu wykorzystywania 
ich w przyszłości i na bieżąco. Do realiza-
cji konkretnych zadań można użyć innych 
aplikacji, w tym do transmisji na żywo  
i nagrań w wysokiej jakości. Współpra-
cuje z większością aplikacji innych firm  
i w związku z tym może być używana  
w różnych sytuacjach, w tym do nada-
wania na żywo i nagrywania audio/wi-
deo. Pozwala między innymi na regulację 
głośności, jej blokadę, odcinanie dolnych 
częstotliwości bardzo przydatne przy na-
grywaniu z plenerze w pobliżu hałaśli-
wego miejsca, przesyłanie nagrywanego 
dźwięku do słuchawek, by zapewnić sobie 
odsłuch. Dzięki aplikacji można też zapi-
sywać presety dla danego mikrofonu.

Wydaje się, że to niewielkie urządzenie 
znacznie ułatwi rejestrację dźwięku w tere-
nie i sprawi, że smartfony staną się narzę-
dziem pracy godnym profesjonalistów.

Konrad Majchrowski

nagraj muzę
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JJak w przypadku większości funkcji programu obsługa tej 
sekcji jest intuicyjna i zrozumiała. Mamy do dyspozycji dużą 
liczbę narzędzi, funkcji oraz możliwości ułatwiających pracę 
podczas etapu masteringu. Po zaimportowaniu utworów mu-
zycznych do programu możemy zmieniać ich kolejność, robić 
przejścia, ustawiać zanikanie, dodawać efekty, kontrolować 
głośność zarówno osobnych ścieżek, jak i całości, a wszystko 
po to, aby po zakończeniu satysfakcjonującej edycji wyekspor-
tować gotowy projekt w jednym z kilku dostępnych formatów.

Linia czasu
Aby skorzystać z opcji, jakie oferuje omawiana sekcja, na-
leży po uruchomieniu programu wybrać polecenie Utwórz 
nowy projekt. W każdym momencie pracy z programem 
możemy również wywołać tę sekcję przez kliknięcie na pa-
sku narzędzi w polecenie Plik -> Nowy projekt. Następnym 
krokiem jest zaimportowanie miksów, które chcemy pod-
dać obróbce. Aby tego dokonać, wybieramy polecenie Pro-
jekt -> Importuj plik lub po prostu przeciągamy i upuszcza-
my utwory na dolną część okna projektu zwaną Linią czasu. 
Każdy utwór pojawi się jako niezależny plik WAV. Jako uzu-
pełnienie po lewej stronie ekranu w Kolumnie utworów 
będą widoczne nazwy utworów oraz inne metainformacje, 
które możemy edytować. Domyślnie nazwy ścieżek są 
zmniejszone. Możemy rozwinąć je, klikając przycisk Toggle 
Track Height/Przełącz wysokość ścieżki. (1) 

 

1. Rozwijanie nazw ścieżek.

Za rozwinięcie okna opcji metainformacji odpowiada 
przycisk Więcej/Mniej w dolnym lewym rogu każdej ścieżki 
w kolumnie utworów. (2)

 

2. Rozwijanie okna metainformacji.

Lekcja 11. Mastering 
PreSonus Studio One 3 to nie tylko  
narzędzie do produkcji, nagrywania czy  
miksowania. To również bezkompromisowa 
platforma do masteringu

PreSonus Studio One 3

W górnej części kolumny utworów widoczne są po-
zycje Album oraz Artysta. Metainformacje odpowia-
dające za nazwę całej płyty są dostępne po rozwinięciu 
przyciskiem Więcej/Mniej podobnie jak w przypadku 
rozwijania menu osobnych ścieżek na ilustracji 2. Do-
brze jest uzupełnić te dane na początku pracy. Aby 
uzupełnić te same metadane (np. Artysta/Gatunek/
Rok) w kilku ścieżkach jednocześnie, należy zazna-
czyć je wszystkie naraz (Ctrl+A na PC lub Command+A  
na Mac), po czym wpisać pożądane informacje  
w oknie jednej dowolnej zaznaczonej ścieżki. Te same 
metainformacje pojawią się na każdej z zaznaczonych 
wcześniej ścieżek. Inny sposób to uzupełnienie danych 
w oknie jednego utworu i wybranie opcji Projekt -> Copy 
Metadata To All Tracks z paska narzędzi. 

Pliki z utworami na Linii czasu mogą być edytowane 
na kilka sposobów. Zmieniamy ich kolejność przez przecią-
gnięcie ich w górę/dół w Kolumnie utworów. Podobnie jak 
w klasycznym oknie utworu programu Studio One może-
my powiększać i pomniejszać widok ścieżki, przesuwając 
w górę/dół z wciśniętym lewym przyciskiem myszy Linię 
czasu na wysokości wskazania czasu w minutach/sekun-
dach. Parametr Zoom można również zmieniać klawiszami  
W i E lub przez trzymanie wciśniętego klawisza Ctrl/Com-
mand i przewijanie kółkiem myszy. Trójkąciki w górnych na-
rożnikach ścieżki audio odpowiadają za parametr zanikania 
(fade-out). Po ustawieniu pożądanego nachylenia przesu-
wamy w górę lub w dół kwadracik na środku linii, by wybrać 
jeden z trzech rodzajów zanikania: liniowe (domyślne), loga-
rytmiczne lub wykładnicze. (3)

3. Wybór rodzaju zanikania. W tym wypadku wybrano  
zanikanie wykładnicze.

Aby ustawić odstęp pomiędzy poszczególnymi utworami, 
wystarczy w Linii czasu przeciągnąć je myszką w celu uzyska-
nia odpowiedniej przerwy. Pauza domyślnie wynosi 2 sekundy 
i jest widoczna w Kolumnie utworów obok każdego z tytułów 
(w tym miejscu można również wpisać jej długość z klawiatu-
ry numerycznej, co automatycznie zostanie uwzględnione na 
Linii czasu). >>
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Balans
Poziom głośności danej ścieżki możemy wyregulować za 
pomocą Potencjometru tuż obok Insertów, klikając wcze-
śniej utwór w Kolumnie utworów lub na Linii czasu. (4)

Efekty (wtyczki VST) – zarówno PreSonusa, jak i po-
zostałe zainstalowane – dodajemy przez kliknięcie zna-
ku Plusika obok Insertów. (5)

wraz z ulubionymi efektami oraz ich ustawieniami mo-
żemy również tworzyć sami, wybierając polecenie Zapisz 
łańcuch FX z rozwijanego menu po kliknięciu trójkącika. (6)

 

Mierniki
Za każdym razem, kiedy włączamy odtwarzanie utworów, roz-
budowana sekcja mierników budzi się do życia. Największą część 
zajmuje Analizator widma. Po wybraniu jednego z trybów spek-
trum możemy odczytać pomocne informacje na temat częstotli-
wości, z których składa się edytowana kompozycja. Do wyboru 
mamy widok Oktawy/3 okt./12th/FFT/Krzywą/WF/Sonogram 
oraz Segmenty. Każdy z tych trybów można dostosować dzięki  
regulacji parametrów odpowiednich dla każdego trybu. Wśród 
nich są to między innymi Kompensacja nachylenia, Zaokrągle-
nie krzywej, Zakres, Szybkość wskazań poziomu szczytowego 
oraz średniego. (7)

 

4. Wybór 
poziomu 
głośności 
ścieżki.

5. Dodawanie 
efektów.

6. Tworzenie i zapisywanie łańcuchów FX.

>>

Możemy również wybrać wcześniej przygotowane przez 
twórców programu zestawy efektów, tak zwane Łańcuchy 
FX, klikając trójkącik obok plusika Insertów. Łańcuchy FX 7. Tryby analizatora widma wraz z parametrami ich regulacji.
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Poniżej Analizatora widma znajduje się miernik po-
ziomu sygnału audio. Użytkownik może sprawdzić war-
tości Peak (szczytowe) / RMS (średnie) na jednej z trzech 
skal wprowadzonych przez autorytet w dziedzinie ma-
steringu realizatora Boba Katza, czyli K-20, K-14, K-12, 
oraz wartości na emisyjnej skali EBU R128. Na prawo od 
miernika odczytamy informacje o głośności utworu w od-
niesieniu do skali LU (Loudness Unit) czy LUFS (Loudness 
Unit Full Scale). Poniżej tych parametrów widzimy wska-
zania Integralnej Głośności utworu – INT, wahań postrze-
ganej głośności – LRA, a także poziom True Peak – TP od-
noszący się do środowiska analogowego (spotykane także 
jako ISP, czyli Inter Sample Peak). Ostatnie narzędzie po-
miarowe to Goniometr oraz Miernik korelacji fazy, które 
dają pogląd odnośnie do kompatybilności edytowanego 
miksu z mono. (8)

 

Przydatna okazuje się również funkcja mierząca 
głośność utworu w trybie offline. Znaleźć możemy ją  
w Inspektorze nad Insertami. Po kliknięciu polecenia In-
formacje głośności -> Update Loudness program prze-
analizuje utwór, po czym rozwinie się okno z wynikami 
pomiaru. Informacje te możemy odświeżać po każdej 
zmianie dokonanej za pomocą wtyczek użytych na danej 
ścieżce w sekcji Inserty. Wskazania odczytamy wtedy  
w zakładce Post FX. (9)

 

Klikając podczas odtwarzania muzyki na Linię czasu 
tuż ponad utworami, możemy zmieniać pozycję kursora, co 
ułatwia chociażby dopasowanie głośności poszczególnych 
utworów czy sprawdzenie przejść pomiędzy nimi. 

Poniżej slotu na efekty/wtyczki na poszczególnych 
utworach znajduje się główny kanał wyjściowy całego pro-
jektu, tak zwana Suma z głównym tłumikiem po prawej 
stronie. Możemy w tym miejscu użyć efektów oddziałują-
cych na wszystkie utwory projektu, a także efektów po tłu-
miku, gdzie znajdzie zastosowanie narzędzie do ditherin-
gu, jeśli nie chcemy korzystać z wbudowanego domyślnie 
w program PreSonus Studio One 3.

Finalizacja
Po skończonym i udanym procesie masteringu program 
ma do zaoferowania kilka możliwości eksportu. Kilka  
z nich dotyczy utworzenia fizycznego nośnika w posta-
ci płyty CD. Jedna z opcji to Wypalenie płyty. Kolejne 
umożliwiają stworzenie klasycznego obrazu oraz obrazu  
w formacie DDP (Disc Description Protocol), czyli standar-
du używanego powszechnie w placówkach wypalających  
i powielających płyty CD/DVD czy winylowe. Ostatnia 
opcja umożliwia eksport wydania cyfrowego w forma-
tach takich jak: WAV, AIFF, FLAC, Ogg Vorbis, CAF lub 
MP3. Przy tej opcji program wyeksportuje indywidualne 
pliki zawierające wszystkie metadane dla każdego utwo-
ru oraz umiejscowi je w osobnym katalogu. Eksportu 
możemy również dokonać bezpośrednio na nasze konto 
SoundCloud. (10)

 

Z możliwości sekcji masteringowej PreSonus Studio 
One 3 będą zadowoleni nie tylko amatorzy edytowania 
dźwięku, ale również osoby profesjonalnie zajmujące się 
masteringiem. Firma PreSonus stworzyła narzędzie kom-
pletne, które bez żadnych kompleksów zajmuje miejsce  
w czołówce DAW-ów. Produkt funkcjonalnością oraz jako-
ścią nie odbiega od innych tego typu narzędzi od lat wyzna-
czających standardy w tej dziedzinie, a łatwością obsługi 
nawet niektóre przewyższa.

Dawid Tyburski

Akademia Realizacji Dźwięku w Gdyni

9. Funkcja mierząca głośność utworu w trybie offline.

8. Sprawdzenie zgodności edytowanego miksu z mono.

10. Opcje 
eksportu 
pracy.

  ZE ŚWIATA PRESONUSA – STUDIO MAGIC

Zarówno nowi, jak i dotychczas zarejestrowani użytkownicy  
dostępnych w sprzedaży interfejsów audio lub mikserów  
marki PreSonus otrzymują bezpłatny bonus: zestaw wtyczek  
Studio Magic Plug-in Suite do systemów Mac OS i Windows.  
Studio Magic zawiera siedem popularnych pluginów  
w formatach VST, AU i AAX: SPL Attacker, Mäag Audio EQ2,  
Lexicon MPX-i Reverb, Eventide H910, Eventide 2016 Stereo Room, 
Brainworx bx_opto i Arturia Analog Lab Lite. Oto lista urządzeń  
objętych akcją: interfejsy PreSonus AudioBox USB, AudioBox  
z serii „i-” oraz Studio, a także miksery StudioLive seria III,  
StudioLive AR USB i StudioLive RML. Zestaw Studio Magic  
automatycznie będzie dostępny na kontach użytkowników  
zarejestrowanych w serwisie MyPreSonus. Wtyczki  
są dostępne do pobrania w każdej chwili, nawet  
jeśli użytkownik kupił odpowiedni interfejs czy  
mikser PreSonusa wiele lat temu.
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CCi, którzy obserwują rozwój systemów od-
słuchowych – nieważne czy do studia, czy 
do domu – mają od pewnego czasu wraże-
nie stagnacji. Głośnik jest, jaki jest, i bardzo 
trudno wymyślić tu coś nowego, a wszelkie 
„przełomowe” konstrukcje są w gruncie rze-
czy odgrzewanym kotletem.

Stała nieliniowość
Monitoring w sensie odsłuchu studyjnego 
musi zmierzyć się z dwoma podstawo-
wymi problemami. Pierwszym jest sa-
ma konstrukcja głośnika niezmienna od 
dziesięcioleci. W połączeniu z pudełkiem,  

Drugim – ogromnym – problemem 
jest pomieszczenie, w którym odbywa się 
odsłuch. Dźwięk docierający do naszych 
uszu jest sumą dźwięku bezpośredniego 
oraz wszelkich odbić i koloryzacji powodo-
wanych przez ściany, sufit, podłogę oraz 
przedmioty znajdujące się w studiu. Szcze-
gólnym problemem są najniższe częstotli-
wości, które – rozchodząc się we wszyst-
kich kierunkach – odbijają się i powodują 
tworzenie tak zwanych modów, czyli podbić 
i osłabień różnych częstotliwości, co skut-
kuje sporymi przekłamaniami w paśmie do 
200 Hz. 

Perfekcja  
w przeciwfazie 

O monitorach myślimy klasycznie: dwu- lub trójdrożna konstrukcja. A co powiedzieć 
o konstrukcji, w której głośników jest sześć, ale cztery głośniki grają do tyłu i na bo-
ki, w dodatku w przeciwfazie do frontowych?

w którym głośniki się znajdują, zestaw 
odsłuchowy pozwala jedynie na mniej 
lub bardziej wierne przybliżenie „dźwię-
ku” płynącego w przewodach audio. Gło-
śnik jest tworem niedoskonałym: przede 
wszystkim nie odtwarza identycznie  
w całym zakresie słyszalnego pasma 
(około 20 Hz–20 kHz) – ma swoje górki  
i dołki. Zamontowanie w obudowie więcej 
niż jednego głośnika w 99% przypadków 
skutkuje problemami fazowymi (dźwięk 
z jednego głośnika dociera do nas szybciej 
niż z drugiego) oraz kolejnymi problemami 
z liniowością pasma.

Kii Three
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Czyli nie ma ratunku? W sumie jest: trze-
ba wykonać adaptację akustyczną pomiesz-
czenia, co będzie drogie albo bardzo drogie, 
oraz dobrać głośniki, które najlepiej „zagrają” 
w tym konkretnym pomieszczeniu. Co praw-
da pewne wady pozostaną (fazowość, niedo-
skonałości przetwornika), ale będzie lepiej. 
Można też wbudować monitory w ścianę, co 
wyeliminuje problem basu grającego do tyłu, 
ale takie rozwiązanie jest koszmarnie drogie  
i pracochłonne. A czy są inne sposoby?

Gdzie DSP nie może…
Od pewnego czasu producenci odsłuchów 
zaczęli romansować z technologią cyfrową. 
Dźwięk w monitorze z DSP trafia na prze-
twornik analogowo-cyfrowy, a następnie do 
procesora, który stara się niwelować niedo-
skonałości mechaniczne głośnika oraz pro-
blemy generowane przez pomieszczenie. Tak 
przetworzony sygnał trafia na przetwornik 

cyfrowo-analogowy, a potem przez wzmac-
niacz (wzmacniacze) do głośników. Jeszcze 
kilka lat temu takie podejście traktowano  
z ogromną dozą nieufności, bo „tylko analog 
gra dobrze”, ale obecnie, w dobie coraz lep-
szych technologii cyfrowej obróbki dźwięku 
(skoro kompresor w pluginie może być równie 
dobry, jak „prawdziwy”) podejście to zyskuje 
zaufanie nawet największych purystów.

Jednak cyfra cyfrze nierówna. Pewne 
zjawiska są bardzo trudne do opanowania. 
Kwestia liniowości (lub raczej nieliniowości) 
częstotliwościowej czy problemy fazowe 
można do pewnego stopnia załatwić DSP, 
ale problem z wszechkierunkowością najniż-
szych częstotliwości pozostaje – w końcu na 
finiszu jest ten sam głośnik. Nie ma ratunku?

… tam Kii pośle
Okazuje się, że jest. I tu dochodzimy do boha-
tera niniejszego artykułu i po tym przydługim 
wstępie przyjrzymy się niezwykłym monito-
rom firmy Kii Audio. 

Kii Three, bo o nich mowa, to dość niepo-
zornie wyglądające monitory, ale wystarczy 
przyjrzeć im się bliżej, aby zacząć coś podej-
rzewać. Po pierwsze coś tu dużo głośników,  
w dodatku zamontowane są nie tylko na pły-
cie czołowej, ale również na bocznych oraz –  
o zgrozo – na tylnej. Aby wyjaśnić ich obec-
ność, musimy znowu zanurzyć się w teorii. 

Wspomniane już monitory instalowane 
w ścianie (zwane najczęściej monitorami 
głównymi) to optymalne rozwiązanie, gdy 
opieramy się na technologii analogowej. 
Główna wada tradycyjnych monitorów jest 
po prostu brutalnie niwelowana poprzez 
brak możliwości grania na boki i do tyłu – 
dźwięk co prawda nadal tam biegnie, ale my 
tego nie słyszymy. Konstruktorzy Kii Audio 
nazwali swój wynalazek „Mini Main Monitor 
System”, co sugeruje, że otrzymujemy dwa 
w jednym: stosunkowo niewielkie monitory 
zachowujące cechy monitorów głównych. 
Czary?

Niekoniecznie. Na pewno większość mi-
łośników słuchawek zna rozwiązanie znane 
jako „Noise Cancelling”, które pozwala na 
niemal całkowite odizolowanie akustycz-
ne od dźwięków otaczających słuchacza, 
co przepięknie sprawdza się w mieście lub  
w samolocie. Jak to działa? W sumie dość 
prosto. Słuchawki wyposażone są w mikro-
fony zainstalowane w ich muszlach, które 
kierują dźwięki zewnętrzne do procesora 
DSP. Ten wytwarza identyczne sygnały, ale  
o przeciwnej polaryzacji, które wysyła do prze-
tworników słuchawek. Jak wszyscy miksujący 
i nagrywający dźwięk wiedzą, taka operacja 
powoduje wyzerowanie amplitudy (głośno-
ści), więc efektem jest cisza. Na to jest nakła-
dany sygnał z odtwarzacza i voilà – muzyka 
bez zakłóceń. Podobne rozwiązania stosuje 

się coraz częściej w samochodach, co pomaga 
obniżyć poziom hałasu wytwarzanego przez 
opory powietrza i toczące się opony.

Te właśnie pryncypia przyświecały 
konstruktorom monitorów Kii Three. Pro-
cesory DSP wbudowane w każdy monitor 
wytwarzają odpowiednie przebiegi kiero-
wane na każdy z sześciu głośników – od 
przodu jest w miarę normalnie, ale głośni-
ki boczne i tylne w swoisty sposób „wal-
czą” z niskimi częstotliwościami, wytwa-
rzając ciśnienie akustyczne o odwróconej 

>>

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Głośniki

4x 6,5” woofer, 1x 5” średniotonowy, 

1” wysokotonowy falowy, wszystkie sterowane indywidualnie

Wzmocnienie

6x 250 W, w pełni niestandardowe Ncore

Filtr

Active Wave Focusing

Odpowiedź częstotliwościowa

±0,5 dB -25 kHz, f3–20 Hz

Odpowiedź fazowa 

minimalna (najlepsza możliwa spójność czasowa)

SPL długoterminowe 

105 dB

SPL chwilowe

110 dB

SPL szczytowe

115 dB

Kontrolowana kierunkowość 

4,8 dB (80 Hz–1 kHz, później wolno narasta)

Wymiary

200x400x400 mm (SzxWxGł)

Waga

15 kg

Wejścia

analogowe, AES/EBU

Korekcja

do wyboru zależnie od tego, czy monitory są ustawione w otwartej  

przestrzeni, przy ścianie czy w rogu pomieszczenia

Cena

45 500 zł/para

polaryzacji względem sygnału głównego  
i ograniczają ich dyspersję na boki i do 
tyłu. Dzięki temu monitor otrzymuje kie-
runkową charakterystykę, którą można 
porównać do mikrofonu z charakterystyką 
kardioidalną: dźwięk kierowany jest głów-
nie do przodu, a na boki i do tyłu nieko-
niecznie. Oczywiście powyższy opis jest 
sporym uproszczeniem, a dźwięk gene-
rowany w „nieprawidłowych” kierunkach 
nie jest ograniczony do zera, ale efekt jest  
i tak spektakularny. Powoduje to, że wpływ 
pomieszczenia odsłuchowego jest w du-
żym stopniu ograniczany, co po pierwsze 
uniezależnia nas od pokoju, w którym pra-
cujemy, a po drugie ogranicza koszty zwią-
zane z adaptacją akustyczną. 

Każdy monitor wyposażono w sześć 
procesorów DSP oraz sześć przetworników 
cyfrowo-analogowych (po jednym na każ-
dy głośnik), a ogrom pracy wykonywanej 
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przez system jest sygnalizowany sporą 
ilością ciepła wytwarzaną przez obudowę 
(bonus zimą: ogrzewanie studia). Dodat-
kowo monitory mają wejścia cyfrowe (poza 
standardowymi analogowymi) i możliwość 
precyzyjnego ustawienia charakterystyki 
częstotliwościowej w najniższych i najwyż-
szych częstotliwościach. W końcu nadal 
pracujemy w realnym pokoju, a odległości 
od ścian i innego sprzętu w dalszym ciągu 
wpływają na efekt końcowy, choć w daleko 
mniejszym stopniu. 

Kii Three potrafią zagrać bardzo głośno – 
ich maksymalna moc to 1500 W, choć to nie 
oznacza, że zagrają jak nagłośnienie na sta-
dionie. Ale mogą naprawdę wiele. 

Do bólu nie męczy 
Zastosowanie zaawansowanego DSP oferuje 
kolejne udogodnienia.

Według producenta monitory są abso-
lutnie liniowe fazowo, a dźwięk, który sły-
szymy, sprawia wrażenie, jakby dobiegał 
z jednego głośnika. W dodatku tak zwany 
sweet spot, czyli miejsce, z którego należy 
słuchać, aby zapewnić sobie najlepsze rezul-
taty pod względem liniowości częstotliwo-
ściowej i fazowej, jest stosunkowo duże, co 
bardzo odróżnia system od rozwiązań trady-
cyjnych. Dzięki temu już nie tylko „mikser”, 
ale i inni słuchacze w studiu słyszą to, co 
miksujący chciał uzyskać. To jest niezwykle 
ważne przy współpracy chociażby z zespo-
łem muzycznym. Do tego dochodzi znako-
mita odpowiedź impulsowa, czyli przetwa-
rzanie transjentów.

Monitory są też wyposażone w złącza 
sieciowe typu Ethernet (choć producent za-
brania podłączania do nich jakichkolwiek 
urządzeń sieciowych), przez które każdy  

z monitorów wysyła i odbiera sygnały kon-
trolne, oraz cyfrowe audio. Do systemu moż-
na dokupić specjalny kontroler Kii Control, 
który otwiera nowe możliwości. Może rzecz 
jasna sterować głośnością systemu, ale też 
umożliwia kalibrację bez potrzeby nurko-
wania za głośniki oraz dodatkowe złącza 
audio (poza analogowymi i cyfrowymi AES/
EBU w samych monitorach): SPDIF, optycz-
ne TOSLINK, a także USB, co w zasadzie 
przekształca system w jednokierunkowy 
interfejs audio lub DAC. Do tego elegancki 
wyświetlacz OLED i możliwość zapisywania 
presetów. 

Podczas odsłuchu Kii Three potwier-
dzają swoją klasę. Dźwięk jest do bólu 
precyzyjny i brutalnie szczegółowy. Je-
śli coś w miksie jest nie tak, jest nie tak  
w odsłuchu. Niezależnie od częstotliwo-
ści brzmienie jest nadzwyczaj spójne i nie 
ma mowy o „odklejającym się” basie, co 
często zdarza się w konstrukcjach typu 
bass-reflex, nie mówiąc już o systemach 
z subwooferem. Tutaj bas jest słyszalny,  
a nie tylko „odczuwalny”, a warto wiedzieć, 
że Kii Three schodzą do 20 Hz! Generalnie 
praca z tymi monitorami to przyjemność, 
która w dodatku może trwać godzinami, 
bo dzięki ogromnej spójności dźwięk nie 
męczy słuchu i pozwala na długotrwałą 
pracę. Po sesji z Kii Three bardzo trudno 
wrócić do tradycyjnych odsłuchów. 

No dobrze, zapytasz, to dlaczego świat 
nie jest pełen systemów Kii, a każde studio 
domowe nie szczyci się ich posiadaniem? 
No cóż, na przeszkodzie stoi cena, która 
wynosi w przybliżeniu 10 tysięcy euro, co 
skutecznie ogranicza potencjalną grupę 
nabywców. Nowa technologia, inwestycja 
włożona w opracowanie systemów DSP 
i oprogramowania, a także najwyższa ja-
kość wykonania po prostu kosztuje. Słony 
rachunek może nieco osłodzić oszczędność 
na adaptacji akustycznej, która wbrew po-
zorom może być znacząca, a także skutecz-
niejsza praca zapewniająca lepsze efekty, 
co jest bardzo ważne dla profesjonalistów 
dostarczających efekty swej pracy wytwór-
niom płytowym, a także telewizji i branży 
filmowej – co w dłuższej perspektywie mo-
że przynieść większy dochód. 

Cena nowości jest wysoka, ale może-
my być pewni, że nowatorskie osiągnięcia 
firmy Kii Audio zaczną przenosić się do 
tańszych i mniejszych konstrukcji, więc 
kto wie, może Kii Two lub Kii One to tyl-
ko kwestia czasu. Niezależnie od tego czy 
możemy sobie pozwolić na system Kii 
Three, czy nie, warto obserwować rozwój 
technologii cyfrowej w systemach odsłu-
chowych. Wygląda na to, że nie ma już od 
niej odwrotu.

Piotr Dygasiewicz

>>
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przejdź na odbiór

W

Wystudiowany plener
Piękna pogoda, więc czasem chciałoby się wyjść na 
świeże powietrze i pograć na ulubionym instrumencie 
na ulicy lub w parku. Zniechęca jednak perspektywa 
ciągnięcia ze sobą całej aparatury nagłaśniającej.  
I oto pojawiło się rozwiązanie, które pozwala cieszyć 
się dobrym brzmieniem bez dźwigania

Wszędzie w sprzedaży można znaleźć 
ogromną liczbę przenośnych głośników 
na Bluetooth, jednakże nie ma na rynku 
tego typu urządzeń dla muzyków i osób 
chcących mieć zawsze pod ręką przenośny 
monitor odsłuchowy o małych gabarytach. 
IK Multimedia – firma z 16–letnim spe-
cjalistycznym doświadczeniem w branży 
pro–audio – wprowadziło na rynek pierw-
szy tego typu przenośny głośnik Bluetooth 
o nazwie iLoud. Łączy on dużą moc z im-
ponującą jakością dźwięku, zdumiewający 
głęboki bas i obraz stereo znany z monito-
rów studyjnych z możliwością podłączenia 
do niego instrumentu.

Urządzenie to charakteryzuje się do-
brą głośnością i czystością gry. Jego wier-
ne, studyjne brzmienie znacznie wybija się 
ponad oferowane przez zwykłe przenośne 
głośniki Bluetooth. Dzięki wyrównanemu 
czasowo systemowi dwudrożnemu, pre-
cyzji specjalnych głośników neodymowych 

(dwa 3-calowe woofery neodymowe i dwa 
¾-calowe tweetery neodymowe), dostrojo-
nemu otworowi bass–reflex, nierezonującej 
obudowie i przetwarzaniu DSP głośnik ten 
oferuje wyjątkowo precyzyjną charaktery-
stykę częstotliwości, znakomity bas i obraz 
stereo. Mają w tym udział cztery wzmacnia-
cze pracujące w klasie D. Takich parametrów 
nie znajdziemy w innych przenośnych gło-
śnikach Bluetooth. Tutaj wszystkie gatunki 
muzyczne odtwarzane są z dokładnością, 
której można spodziewać się tylko w moni-
torach studyjnych. Jak sugeruje nazwa, iLoud 
jest znacznie głośniejszy niż przeciętny prze-
nośny odsłuch Bluetooth. Dzięki 40 watom  
mocy (2x 16 W – niskie tony, 2x 4 W – wy-
sokie tony) brzmi on od dwóch do trzech 
razy głośniej niż głośniki porównywalnych 
rozmiarów. Wyjątkową cechą tego urzą-
dzenia jest wbudowany interfejs audio iRig. 
Pozwala na bezpośrednie podłączenie gi-
tary, klawiszy lub mikrofonu dynamicznego  

i korzystanie z przetwarzania w czasie rzeczy-
wistym przez ulubione aplikacje mobilne (na 
przykład AmpliTube lub VocaLive). 

iLoud został zaprojektowany do współ-
pracy z większością urządzeń z Bluetooth, 
w tym z iPhonem, iPadem, iPodem touch, 
smartfonami i tabletami z Androidem, więk-
szością komputerów Mac i PC. Wyposażono 
go także w wejście przewodowe do podłącze-
nia odtwarzacza MP3 lub innego urządzenia 
bez obsługi Bluetooth, przy użyciu standar-
dowego kabla 1/8” (mini–jack). Wejście iRig 
współpracuje z urządzeniami z iOS i zainsta-
lowanym AmpliTube, VocaLive lub innymi 
aplikacjami przetwarzającymi dźwięk. 

Głośnik oferuje potężne brzmienie  
i wierność dźwięku high–endowego syste-
mu, ale jego mała obudowa pozwala zabrać 
go ze sobą wszędzie w torbie do laptopa 
lub w plecaku. Ma wymiary bombonierki: 
szerokość 250 mm, wysokość 160 mm przy  
60 mm grubości. Aby dodatkowo chronić 
iLoud w transporcie, można dokupić iLoud 
Travel Bag – wytrzymałą, w 100% polie-
strową walizkę z wyszywanym logo iLoud, 
regulowanym paskiem i zasuwaną kieszenią 
na kable i inne małe przedmioty. Pochylony 
kształt głośnika zapewnia optymalną po-
zycję odsłuchową na biurku. Wytrzymała 
wbudowana bateria litowo-jonowa umożli-
wia normalną pracę przez 10 godzin, a przy 
maksymalnej głośności – 3 godziny. 

W tym monitorze spotyka się studyjna 
jakość z mobilnością. Dlatego jest znakomi-
tą propozycją dla muzyków zarówno tych, 
których wena dopada w drodze, jak i tych 
lubiących po prostu grać na świeżym powie-
trzu. W końcu jak nie teraz, to kiedy?

Cezary Kępski

zdjęcie: IK Multimedia

IK Multimedia iLoud
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Akustyczna na początek

Zanim zadebiutuje się na prawdziwej scenie 
lub płycie, potrzebny jest instrument, na 
którym zacznie się ćwiczyć. Podpowiadamy, 
jak wybrać ten pierwszy, by zachęcił  
do spędzania z nim czasu i nie kosztował 
majątku

ZZazwyczaj przygodę z instrumentem zaczyna się od gitary 
klasycznej lub akustycznej. Na początku warto zwrócić uwagę 
na wiek początkującego muzyka i dobranie do niego wielkości 
i kształtu gitary. 

Rozmiar. Gitary akustyczne mają różne rozmiary. Dla 
najmłodszych szukamy instrumentu w rozmiarze folk lub 
concert. Nastolatki dadzą sobie radę z dreadnoughtem. Za to 
początkujący trzydziestolatek może zacząć granie od instru-
mentu klasy jumbo lub super jumbo, czyli jednego z najwięk-
szych. Bez trudu zmieści go w swych objęciach, a przy tym 
zyska znakomite brzmienie. 

Jeśli wybiegamy daleko w przyszłość, a adept marzy o so-
lówkach, możemy zwrócić uwagę na modele mające cutaway, 
czyli wcięcie w dolnej części pudła rezonansowego ułatwiają-
cego dostęp do wyższych progów. To jednak nic obowiązko-
wego, ponieważ od dojścia do solówek dzielą go setki godzin 
spędzonych na ćwiczeniu akordów, które można złapać na 
kilku pierwszych progach.

Materiał. Najtańsze modele kosztujące od 300 do 500 zł  
najczęściej są wykonane ze sklejki. Zdarzają się także bar-
dzo słabe jakościowo instrumenty zrobione z tłoczone-
go pod dużym ciśnieniem bambusa, który rośnie bardzo 
szybko, więc jest tani. Przeciwieństwem są gitary wyko-
nane w całości z drzewa. Dają najlepsze brzmienie, ale 
ich ceny zaczynają się od 1500–2000 zł. To sporo, więc na 
początek optymalnym rozwiązaniem jest płyta wierzch-
nia z litego drewna, a tył i boki ze sklejki. Ceny takich in-
strumentów zaczynają się w granicach 700–800 zł. Jak 
rozpoznać materiał płyty wierzchniej? Jeśli słoje zawijają  
się na otworze rezonansowym, mamy do czynienia z pełnym 
drzewem, jeśli są warstwy, ze sklejką.

  CZY STAĆ CIĘ NA TANI INSTRUMENT?

Nie warto kupować instrumentów w supermarketach. Spotkamy tam instrumenty 

najtańsze, ale przy tym często źle wykonane: nie stroją, kaleczą palce, są twarde. 

Ten pierwszy kontakt z instrumentem zostawia takie wrażenie, że nie chce się gitary 

brać do ręki. Po prostu jest słaba i źle brzmi. Poza tym zazwyczaj nie znajdziemy tam 

nikogo, kto mógłby nam pomóc w wyborze.

Popularne 
kształty gitar:
A. Range 
B. Parlor 
C. Grand Concert 
D. Auditorium  
E. Dreadnought 
F. Jumbo

Gatunek. W odniesieniu do materiału warto wspomnieć 
też o gatunku drzewa, z jakiego zrobiono instrument. Gene-
ralnie gitary dzielą się na wykonane z klonu, świerku, jesionu, 
cedru i mahoniu. Oczywiście zdarzają się także inne gatunki, 
ale są one stosunkowo droższe. Natomiast podstawowe 
gatunki używane do budowy dzielą się na brzmiące jaśniej  
i dźwięczniej (świerk i klon) oraz ciemniej i cieplej (cedr, ma-
hoń). By sprawdzić, która barwa nam bardziej pasuje, warto 
wziąć różne gitary do ręki (i to nie tylko z tego powodu). Jeśli 
nie mamy śmiałości, by uderzyć w struny, warto poprosić 
sprzedawcę, by nam coś zagrał.

Gryf. Kolejnym elementem wartym uwagi jest gryf. Mu-
si być wzorcowo prosty, Najlepiej sprawdzić to, patrząc od 
główki w stronę mostka oraz z obu stron krawędzi progów, 
bo często te krawędzie są nierówne. Zdarza się, że gryf ma 
kształt łódki albo łuku. Znakomita większość gitar aku-
stycznych ma pręt w środku gryfu właśnie po to, by w ta-
kiej sytuacji wyregulować jego pozycję. Dostęp do niego jest  
w pudle rezonansowym, ale lepiej, by regulację wykonał lut-
nik. Jeśli gitara jest nierówna w miejscu, gdzie gryf styka się ry
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szarpnij strunę

z pudłem rezonansowym, nie kupujemy jej. Taka usterka nie 
daje się naprawić. 

Progi. Sprawdzamy je przez naciśnięcie każdej struny na 
każdym progu. Jest to czasochłonne, ale pozwala na przykład 
wykryć, że gitara na 19. progu zaczyna brzęczeć, ponieważ 
jest krzywa, wybrzuszona albo jeden próg jest wyżej, a drugi 
niżej. Dlatego trzeba do samego końca zagrać każdy dźwięk  
i zobaczyć, czy gitara odzywa się normalnie. Warto też spraw-
dzić, czy progi nie wystają poza obrys gryfu. Drzewo, które 
pracuje również po ścięciu, zachowuje pewną wilgotność  
i reaguje na wilgotność z zewnątrz. Ta zmieniająca się wil-
gotność czasami sprawia, że drzewo kurczy się albo rozprę-
ża, jeśli nie jest odpowiednio wysuszone. Drewniany gryf się 
kurczy, ale metal pozostaje w niezmienionym rozmiarze.  
A wtedy zaczynają wystawać progi, przez co można skale-
czyć sobie palce. Dlatego warto przeciągnąć palcami z jednej 
i z drugiej strony krawędzi progów, żeby sprawdzić, czy nie są 
ostre. Można też naciągnąć ostatnią wiolinową strunę E, czy 
nie zahacza o progi. To jest też bardzo ważne. Oczywiście 
tę usterkę może skorygować później lutnik, ale szlif progów 
kosztuje 200–400 zł, co przy gitarze za 700 zł jest znaczą-
cą sumą.

Struny. Bardzo ważny element dla początkujących.  
W gitarach akustycznych mają rozmiar od dziewięciu do 13. 
Dla dzieci najlepszy jest najmniejszy rozmiar, co najwyżej 10, 
ponieważ takie struny są odpowiednio miękkie. Początko-
wo ćwiczenie na gitarze jako instrumencie szarpanym spra-
wia ból, więc warto zadbać o rękę chwytającą akordy. I znów 
– jeśli przygodę z muzyką zaczyna silny trzydziestolatek  
z odpowiednio wykształconą ręką, można założyć rozmiar 
12, dzięki czemu instrument zagra dźwięczniej. Im grubsze 

  STRUNY NA POCZĄTEK

Rotosound Tru Bronze 10
Struny do gitary akustycznej z owijką ze 

stopu mosiądzu 80/20. Mosiężna owijka 

gwarantuje wysoki transfer energii, oferując 

bardziej zwarte brzmienie, nad którym  

łatwiej zapanować.

Cena: 33 zł

Rotosound Jumbo King 9
Struny do gitary akustycznej w owijce  

fosforowo-brązowej. Obecne na rynku  

od wielu dekad, najpopularniejsze struny  

do gitary akustycznej na świecie.  

Wykonane w Wielkiej Brytanii ze stopu  

brązu 92/8 robionego według  

dokładnych specyfikacji Rotosounda.

Cena: 35,90 zł

Rotosound Super Bronze 10
Struny do gitary akustycznej PSB  

zaprojektowane w latach siedemdziesiątych. 

Wykonany w tej technice komplet strun  

w owijce z brązu fosforowego 92/8 do gitary  

akustycznej zapewnia bezkonkurencyjne 

wybrzmiewanie i prezencję.

Cena: 48,50 zł

  OD CZEGO ZACZĄĆ

Vintage V300
Konstrukcja little concert mimo małych gabarytów potrafi zaskoczyć 

najbardziej wymagających. Gitara jest dynamiczna, zwarta  

brzmieniowo i zdecydowanie odbiega od produktów w podobnej  

klasie cenowej. Wygodny profil gryfu, „miękka” podstrunnica,  

profesjonalne wykonanie, płyta wierzchnia wykonana z litego świerku. 

Olejowe klucze DieCast utrzymują strój instrumentu nawet przy  

mocnej artykulacji. Wybrana przez brytyjski „Guitar Magazine”  

                           najlepszym instrumentem w przedziale do 1000 funtów!

                          Cena: 990 zł

Vintage V400SB
Ten instrument klasy dreadnought ma pełny kształt, klasyczny  

design, wygodny profil gryfu. Korpus wykonany z litego świerku  

i duża objętość wewnętrzna oferuje dobrą projekcję brzmienia  

z równie imponującą głębią tonu. Kruchość wysokich częstotliwości                                                                     

                              sprawia, że V400 nadaje się do niemal 

          każdego stylu  gry.

                                 Cena: 990 zł

Vintage 

V501MH
Seria gitar dreadnought V501 sprawia satysfakcję wszystkim, którzy 

szukają dobrej, wszechstronnej gitary akustycznej w przystępnej 

cenie. Wygodny profil gryfu, korpus z mahoniu i duża objętość  

wewnętrzna zapewniają dobrą projekcję brzmienia. Nadaje się  

                            do niemal każdego stylu gry.

                             Cena: 1070 zł

struny, tym gitara lepiej się odzywa. Wymaga to zarazem 
mocniejszego naciągu i wkładania więcej siły w przyciska-
nie strun do progów.

Należy dodać, że każda gitara przyjeżdżająca z fabryki ma 
konkretny rozmiar strun. Pod niego jest podpiłowany mostek 
razem z siodełkiem. Jeśli początkowo mieliśmy struny 10,  
a założymy 12, mogą brzęczeć na progach. Trzeba podnieść 
ich akcję. To również jest zadanie dla lutnika, w grę wchodzą 
bowiem tolerancje dosłownie setnych milimetra, które spra-
wiają, że gitara gra lub przestaje grać.

Akcesoria. Wraz z gitarą dobrze kupić pokrowiec. Naj-
lepszy, ale zarazem najdroższy jest sztywny futerał, który 
zabezpiecza instrument przed uszkodzeniem fizycznym i bar-
dzo ogranicza wpływ warunków atmosferycznych. Do naszej 
optymalnej gitary nie potrzebujemy aż takiego luksusu, tym 
bardziej że jego cena jest porównywalna z ceną instrumentu. 
Warto zdecydować się na pokrowiec z grubszą warstwą gąbki, 
by chronił przed uderzeniami w transporcie. Przyda się także 
podstawek czy wieszak, żeby było gdzie odłożyć lub odwiesić 
gitarę w domu.

Gdy staniemy się posiadaczami takiego instrumentu, mo-
żemy skupić się na ćwiczeniu. Bo jest jeszcze jedna prawda 
ważna dla początkujących: żadna gitara sama nie zagra.  

Mariusz Teodorczuk
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Instrument przede wszystkim 
Czasami słyszy się opinię, że jak ktoś jest prawdziwym pasjonatem muzyki, 
to zagra nawet na szczotce i nagłośni się wanną. Zapewne znajdą się takie osoby, 
jednak znakomita większość entuzjastów powinna pomyśleć o zakupie jak 
najlepszego instrumentu

SSzacuję, że dzięki gitarom elektrycznym i basówkom za 200 
czy 300 zł mamy w kraju ze 30 procent muzyków mniej.  
Z wyjątkiem niewielkiej grupy, która postawiła sobie za cel 
zostanie zawodowymi muzykami, większość z nas gra na 
instrumentach dla przyjemności. Jeśli tej przyjemności nie 
mamy już na samym początku muzykowania, zapał gaśnie  
i rezygnujemy. To główny powód, dla którego powinniśmy 
przyłożyć się do wyboru instrumentu, ale nie jedyny.

Tanie instrumenty są niewygodne manualnie, dlatego 
trudno się na nich gra. Oczywiście można wysnuć teorię, 
że jak poradzimy sobie na takim, to już na każdym innym 
damy radę. Na pierwszy rzut oka to ma sens. Przy bliż-
szym przyjrzeniu okazuje się jednak, że ma tyle wspólnego  
z prawdą, ile stwierdzenie, że jak nas nie stać na dobrą gi-
tarę, możemy wziąć kawałek drewna i sobie ją zbudować.

Instrument za 200 zł często nie stroi w progach, ma 
kłopoty z trzymaniem stroju. W ten sposób krzywdzimy 
swoje uszy, bo informujemy je o bzdurach, które wygry-
wa instrument. Zamiast wychwytywać błędy i pozbywać 
się ich, dodajemy nowe. Złe wykonanie sprawia także, że 
instrument może być źle ustawiony. Przez zbyt wysoką 
akcję strun gramy siłowo, a to nie jest sposób na roz-
wijanie techniki. Przy dobrze wykonanym instrumencie  

będziemy wiedzieć, dlaczego gramy mocno lub lekko, bo powinno to 
wynikać z utworu, a nie z budowy gitary. Jest także wiele rzeczy artyku-
lacyjnych, które na słabym instrumencie nie będą wychodziły. Zamiast 
usuwać swoje mankamenty i pracować nad rozwojem, uczymy się likwi-
dować jego braki. A gdy jakimś cudem przesiądziemy się na gitarę dobrej 
klasy, zauważymy, że ostatnie lata ćwiczeń zmarnowaliśmy. Czego za-
tem szukać?

Wiadomo, że na początku nie szukamy instrumentu o kosmicznym 
brzmieniu, bo wiąże się to także z kosmiczną ceną. Wystarczy przyzwoita 
gitara, co w przeliczeniu na złote daje sumę od 1000 zł  w górę. Sporo? Tak 
się wydaje. Jednak lepiej poczekać nieco z kupnem i dozbierać, jeśli nam 
brakuje, a potem czerpać przyjemność z gry i podnosić swoje umiejętności, 
niż od razu wydać połowę tej sumy i po paru miesiącach rzucić instrument 
w kąt ze zniechęceniem. To on jest naszym narzędziem i główną częścią 

  DROGI RATUNEK

Na forach gitarzystów czy basistów panowie zaczynają wymieniać wzmacniacze,  

które są warte po 5000–8000 zł, a cały czas mają gitary za 1000 zł. Kupili je jako 

początkujący instrumentaliści, wraz z nimi kupili piecyki za 1000 zł. Teraz jest im 

przykro rozstać z gitarami, które były ich pierwszymi. Nadal na nich grają i próbują 

uratować brzmienie, wymieniając co pół roku wzmacniacze. Otóż tak się nie da.  

Oczywiście najważniejsze są umiejętności, ale zaraz potem jest gitara i albo 

 ona brzmi, bo jest dobrze wykonana, albo nie. I tego potem już się niczym  

nie da uratować. 

                                                                                                                      GITARY BASOWE NA POCZĄTEK                                                                                                           GITARY ELEKTRYCZNE NA POCZĄTEK

 Vintage VS6B
 Kopia kolejnego flagowego produktu Gibsona – SG. Dwa 

 charakterystyczne rogi w korpusie stały się wizytówką Angusa Younga 

i od 1973 roku nie zmienił gitary (a przynajmniej tak się wydaje). Proste i śpiewne riffy

 Angusa sprawiają, że wielu młodych gitarzystów zaczyna swoją muzyczną przygodę 

właśnie od tego modelu.

Cena: 1290 zł

 Vintage V100CS
 Najbardziej rockowo-bluesowa gitara na świecie. Kształt nie zmienił 

 się od 65 lat. Gitarę stworzył Ted McCarty i nazwał imieniem  

jazzowego gitarzysty Lesa Paula. Nazwa jest zastrzeżona, a oryginał produkuje firma 

Gibson. Wszystkie inne firmy takie jak Vintage tworzą odpowiedniki tańsze od oryginału.

Cena: 1590 zł

 Vintage V6LB
 Gitara stała się kultowa za sprawą Jimiego Hendrixa. Opracował ją 

 i opatentował Leo Fender. W niezmienionej formie jest produkowana 

 od 1954 roku pod nazwą Fender Stratocaster. Vintage V6 jest 

jej odpowiednikiem. Ma zupełnie inny charakter niż V100 za sprawą przystawek singli, 

które wydają szklankowe brzmienie. 

Cena: 1350 zł
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szarpnij strunę

muzycznego wyposażenia. Spotyka się z naszymi dłońmi, 
więc musi być wygodny i dobrze wykonany. Dlatego nale-
ży go wybierać z człowiekiem, który pomoże to sprawdzić 
i stwierdzi, czy daje się prawidłowo ustawić, a akcja strun 
jest odpowiednio niska, żebyśmy mogli doskonalić swoje 
umiejętności. 

Granie na sucho na basówce czy gitarze elektrycznej 
nie ma sensu, więc potrzebujemy także pieca. Podział 
budżetu, jakim dysponujemy, powinien wyglądać nastę-
pująco: 80 procent na instrument, 20 procent na piec. 
Dlaczego tak?

Jeżeli nie planujemy grać prób z zespołem, wzmacniacz 
może być dowolny, byle pozwolił słyszeć nasze błędy. Za 
300 zł wystarczy. Może być też interfejs audio podłączony 
do komputera z dobrym wyjściem słuchawkowym. To roz-
wiązanie jest o tyle wygodne, że pozwala grać z podkładami. 

Kolejny powód: jeżeli pojedziemy na przegląd, zazwy-
czaj wzmacniacz jest na miejscu. Jeżeli go tam nie ma, 
najpewniej uda się od kogoś pożyczyć. Natomiast z poży-
czeniem instrumentu zawsze jest problem. Musimy mieć 
własny. Nawet jeśli weźmiemy nasz piec kiepskiej klasy, 
nagłośnieniowiec da nam DI-boxa, podepnie naszą gitarę 
bezpośrednio do stołu i nie będzie brudzić brzmienia na-
szym wzmacniaczem. 

Nieco inaczej sprawa wygląda, gdy zamierzamy grać  
z zespołem. Wtedy wzmacniacz powinien być w miarę 
głośny i słyszalny, a przy jego zakupie dopasowujemy się 
do pozostałych członków zespołu. Co z tego, że kupimy 
dobry markowy wzmacniacz o mocy 100 W, kiedy na pró-
bie znikniemy pod perkusją i gitarami kolegów?

Z drugiej strony warto pamiętać, że same waty to też 
nie wszystko. Niekiedy 200-watowy piecyk okazuje się 
głośniejszy od tego, który ma ponad 300. Są różnej klasy 
wzmacniacze i głośniki, dlatego cały zestaw należy do-
bierać organoleptycznie. Jednak nawet wtedy pamiętamy, 
by nie zrobić sobie wstydu i nie kupić pieca droższego od 
instrumentu.

Hubert Miziołek  współpraca Mariusz Teodorczuk

                                                                                                                      GITARY BASOWE NA POCZĄTEK

Vintage V4MVW 
 Gitar basowych typu precision nie trzeba 

 przedstawiać. To mistrzynie sekcyjnego grania. 

 Na takiej basówce nagrano chyba z 70 procent 

 przebojów ostatnich 50 lat.

 Cena: 1350 zł

Vintage VJ74 NAT
 Chyba najbardziej rozpoznawalny model gitary 

 basowej Jazz Bass uwielbiany przez grających 

 za jego uniwersalność i wszechstronność.

 Cena: 1590 zł

Vintage V965
 Klasyczna gitara basowa typu stingray.  

 Instrument o charakterystycznym nowoczesnym  

 brzmieniu, ale idealnie mieszczącym się niemal  

 w każdym gatunku muzycznym.

 Cena: 1590 zł

  COMBO NA POCZĄTEK

Laney LX12
Combo gitarowe, 12 W, głośnik 6” Custom Driver, 

2 kanały (Clean, Drive), wejście jack, wejście AUX, 

wyjście słuchawkowe, equalizer (Bass/Middle/

Treble), metalowy grill oraz narożniki.

Cena: 290 zł (standardowa 415 zł)

Laney LR5 
Combo gitarowe (modelling, 11 różnych  

wzmacniaczy), 5 W, głośnik 6,5’’ Custom Driver,  

2 kanały, wejście jack, wejście AUX, mikrofonowe  

z regulacją poziomu, wyjście słuchawkowe,  

4 efekty modulacyjne, Delay, Reverb, equalizer, 

tuner, metalowy grill.

Cena: 459 zł (standardowa 655 zł)

Laney LX35R
Combo gitarowe, 35 W, głośnik 10” Custom Driver, 

2 kanały (Clean, Drive), wejście jack, wejście AUX, 

wyjście słuchawkowe, equalizer (Bass/Middle/ 

Treble), Reverb, metalowy grill oraz narożniki.

Cena: 585 zł (standardowa 835 zł)

Laney RB1
Combo basowe, 15 W, głośnik 8” Custom Driver, 

kompresor, limiter, equalizer (Bass/Middle/ 

Treble), gniazdo jack, gniazdo CD (mini-jack), 

wyjście słuchawkowe (mini-jack),  

metalowy grill.

Cena: 479 zł (standardowa 599 zł)
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Funkcja podświetlania przydaje się, żeby  
pozaznaczać sobie, jakie dźwięki kryją się pod  
padami. Dzięki temu łatwo oddzielamy stopy od 
werbli, hi-haty od crashy czy one-shoty od wokali

Powrót króla
Obserwując nastroje w branży, dało się wyczuć, że poprzeczka oczekiwań względem 
nowej generacji empecetek została zawieszona wysoko. Po krótkim obcowaniu  
z nowym sprzętem wiemy, że MPC przeskakuje ją z gracją i sporym zapasem

Akai MPC Live

MMPC Live ma podświetlane, dynamiczne pady RGB, duży do-
tykowy wyświetlacz, kilka gałek i przycisków. Jest mniejsze 
od flagowego MPC X, ponieważ ma spełniać rolę przenośne-
go centrum do produkcji muzyki. Sprawdza się w tym do-
skonale, ponieważ jego wbudowana litowo-jonowa bateria 
zapewnia aż 4 godziny pracy w terenie. Już widzę oczami wy-
obraźni producenta jadącego tramwajem, gdy nagle niczym 
grom z jasnego nieba poraża go inspiracja. Normalnie w ta-
kiej sytuacji miałby do wyboru zapamiętać, co mu chodziło 
po głowie, lub wyjąć dyktafon i nucić melodię czy bit do mi-
krofonu ku zdziwieniu współpasażerów. Mając do dyspozy-
cji MPC Live, mógłby ów bit skończyć, nim dojedzie do celu,  
a zamiast zdziwienia i pobłażliwych uśmieszków wzbudzić 
w innych podróżnych jedynie podziw. 

Winyle zgrywane w chwilę
Owa mobilność umożliwia nam również samplowanie  
w niemal każdych warunkach. MPC Live wyposażono bowiem  
w parę wejść liniowych jack ¼” oraz parę wejść gramofono-
wych (Phono) z uziemieniem. Teraz możemy samplować 
winyle nawet w sklepie umożliwiającym odsłuch płyt na spe-
cjalnych stanowiskach. Należy się jedynie upewnić, że właści-
ciel sklepu nie będzie miał nic przeciwko! Skoro jesteśmy przy 
wejściach i wyjściach, spójrzmy na panel tylny urządzenia. 
Od prawej do lewej mamy kolejno włącznik, gniazdo zasi-
lania ładujące również nasz akumulator, złącze USB typu B 
odpowiedzialne za kontakt z komputerem, dwa złącza typu 

USB A, czyli takie, do których można podłączyć urządzenie 
zewnętrzne, na przykład pendrive lub dysk z samplami oraz, 
co ciekawe, nawet klawiaturę sterującą. MPC Live potrafi  
bowiem działać jako host USB! Dalej mamy parę wejść i wyjść 
MIDI DIN5, co znacząco ułatwia pracę z zewnętrznymi moduła-
mi, a bezpośrednio nad – wejście na kartę SD, co jeszcze bardziej 
poszerza już i tak sporą, bo liczącą aż 16 GB, pamięć wewnętrzną. 
Następnie widnieją wspomniane już wcześniej wejścia liniowe  
i gramofonowe oraz pokrętło Rec Vol, czyli tak zwany Gain. 
Tuż nad nim znajduje się gniazdo Kensington Lock pozwa-

lające przymocować nasz cenny sampler do stołu bądź innej 
nieruchomości w celu zapobiegnięcia kradzieży. Zrozumiałe 
zważywszy na to, że niemal każdy chciałby wejść w posiada-
nie nowej empecetki. Na koniec zostały wyjścia: stereo ma-
ster również na ćwierćcalowych jackach oraz cztery oddzielne 
wyjścia. Oczywiście nie zabrakło też wyjścia słuchawkowe-
go. Tym razem na małym jacku, co osobiście traktuję jako  
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uderz w klawisz

Na pokładzie MPC Live na dzień dobry dostajemy 
aż 10 GB świetnych próbek od Akai oraz innych 
znamienitych producentów sample banków,  
takich jak CAPSUN ProAudio, MVP Loops czy  
CR2 Records

Przejdźmy zatem do owego workflow. Działa to w na-
stępujący sposób: przyciskiem Menu przywołujemy nomen 
omen menu wyboru konkretnych sekcji. Tutaj mamy do-
stęp do wszystkich funkcji urządzenia: przeglądarki pro-
gramów i sampli, widoku Main, który pokazuje, jaką część 
sekwencji edytujemy, samplera, edycji sampli, Grid View, 
który jest niczym innym jak znany nam z DAW-ów piano 
roll, szczególnie przydatny, gdy chcemy poprawić pozycję 
niektórych nutek MIDI, czy Step Sequencera dającego nam 
kolejną metodę programowania sekwencji. Z poziomu menu  
możemy wejść też w różne warstwy miksera, gdzie wyci-
szamy bądź kontrolujemy głośność, panoramę, wysyłki na 
mnogość efektów dla poszczególnych padów czy ścieżek. 
Jest też przydatna przy występowaniu na żywo funkcja 
XYFX, czyli efekty sterowane dotykowo za pomocą ekranu 
na osiach X i Y. Trzeba wspomnieć też o menu kolorowania 
padów oraz zakładkach odpowiedzialnych za łączenie se-
kwencji w całe utwory. Warto zaznajomić się z tutorialami 
na YouTube, które opisują konkretne działanie wszystkich 
trybów MPC.

zaletę. Wszyscy znamy chroniczną przypadłość przejściówek 
słuchawkowych polegającą na spontanicznym znikaniu w mo-
mencie, kiedy są najbardziej potrzebne. Widniejąca obok gał-
ka Master Vol kontroluje głośność zarówno wyjść master, jak  
i odsłuchu. Wszystkie wtyczki mamy już omówione, przejdźmy 
zatem do panelu przedniego.

Layout nowego MPC jest niemal identyczny jak w modelu 
MPC Touch. Szesnaście podświetlanych padów nie jest za-
skoczeniem. Ich jakość i responsywność stoi na wysokim po-
ziomie, ale do tego firma Akai już zdążyła nas przyzwyczaić. 
Sama funkcja podświetlania przydaje się, żeby pozaznaczać 
sobie, jakie dźwięki kryją się pod padami. Dzięki temu łatwo 
oddzielamy stopy od werbli, hi-haty od crashy czy one-shoty 
od wokali. Do dyspozycji dostajemy aż osiem banków na każ-
dy track, co daje łącznie 128 sampli. Zaraz pod przyciskami 
banków znajduje się kilka przydatnych przycisków urucha-
miających kolejno funkcje: Note Repeat, czyli kwantyzowane 
rytmicznie powtórzenia, Full Level, czyli pominięcie dynamiki, 
16 Level, czyli rozłożenie dynamiki konkretnego sampla na 
wszystkie 16 padów, oraz Erase pozwalające usuwać zdarze-
nia z poszczególnych padów. Po prawej skrajnej stronie zo-
stały umieszczone enkodery Q-Link, znane empecetowcom 
z poprzednich wcieleń samplera. Są to pokrętła, które można 
przypisać do dowolnych parametrów. One również mają banki 
– w tym wypadku cztery. Ich wybór jest sygnalizowany jedną 
z czterech diod LED. Poniżej jest oczywiście nieodzowna część 
każdego MPC, czyli Data Knob – masywne pokrętło służące do 
edytowania wybranego parametru. Obok po lewej, pod ekra-
nem znajdziemy wszystkie przydatne przyciski transportu  
i tym podobne. 

Realizacja od A do Z
Czymże jednak byłyby te wszystkie znakomite narzędzia 
bez dobrych sampli i brzmień? Na szczęście ekipa Akai 
Pro ma to ogarnięte. Na pokładzie MPC Live na dzień 
dobry dostajemy aż 10 GB świetnych próbek od Akai oraz 
innych znamienitych producentów sample banków takich 
jak CAPSUN ProAudio, MVP Loops czy CR2 Records. Są 
posegregowane gatunkami w ładnym, czytelnym menu. 
Powtarzam: gatunkami, co sugeruje, że MPC przestało 
być tylko i wyłącznie domeną hip-hopu. W rzeczy samej, 
tworzenie różnych nowoczesnych elektronicznych gatun-
ków muzyki za pomocą MPC jest łatwiejsze niż kiedykol-
wiek, szczególnie z racji o wiele bardziej rozbudowanych 
narzędzi służących do edycji czy miksu. Nie zmienia to 
jednak faktu, że w ustawieniach globalnych możemy 
wybrać emulację brzmienia przetworników klasycznego 
200XL czy SP1200. 

Zaraz pewnie ktoś mi powie, że taki sprzęt to za mało, 
żeby wykonać na nim od początku do końca cały utwór od 
kompozycji po master. Dla tych również mam dobrą wiado-
mość. Pamiętacie owo złącze USB typu B, o którym była 
mowa na samym początku? Otóż służy ono do podłącze-
nia naszego samplera do komputera, gdzie mamy zainsta-
lowane oprogramowanie MPC 2.0, i zgrania całego projektu  
jednym kliknięciem do środowiska typu DAW, którym jest 
owo oprogramowanie. Tam możemy sobie dokończyć nasz 
projekt z tramwaju czy dopieścić w warunkach studyjnych 
elementy, które tego wymagają. Genialne w swojej prosto-
cie, prawda? Chyba teraz już można stwierdzić, że miano 
króla samplerów bezapelacyjnie należy obecnie do MPC.

Mikołaj Dygasiewicz

Siedmiocalowy problem purystów
Nadszedł czas na gwóźdź programu, czyli siedmiocalo-
wy, dotykowy (pojemnościowy) wyświetlacz LCD. Jest to 
rozwiązanie kontrowersyjne. Puryści powiedzą zapewne, 
że takie rozwiązanie oddala nas od hardware’owego work-
flow, a zbliża do przypominającej smartfona zabawki. Nic 
bardziej mylnego. Sam byłem sceptyczny na początku, 
jednak wraz z wyrabianiem pamięci mięśniowej związanej  
z obsługą urządzenia zauważyłem wręcz wykładniczy 
wzrost szybkości pracy. Warto wspomnieć, że procesor 
w MPC jest na tyle szybki, że nie doświadczymy żadnych 
spadków prędkości scrollowania czy zoomowania tam, gdzie 
używamy odpowiednich gestów. Po namyśle stwierdzam 
więc, że sprytne było użycie interfejsu, z którym mamy do 
czynienia na co dzień w formie smartfonów i tabletów. Dzię-
ki temu łatwo opanować obsługę nowego MPC. Osobom 
zaznajomionym z klasycznym workflow nowa metoda też 
nie przysporzy problemów, dalej bowiem mamy tu podział 
na tracki w obrębie sekwencji, które potem łączymy w kom-
pletne piosenki. 
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Swoboda tworzenia
Dobra klawiatura sterująca powinna stanowić przedłużenie myśli twórcy, zapewniając 
natychmiastowe, precyzyjne i jasne wyrażanie muzycznych pomysłów.  
A Code dostarcza mnóstwo sposobów na wprowadzenie pomysłu w życie

M-Audio Code

WW pełni wyposażone klawiatury sterujące 
Code dzięki swojej mocy pozwalają na wy-
ciągnięcie maksimum z oprogramowania 
muzycznego i sprzętu MIDI. Do dyspozycji 
dostajemy wiele dobrze przemyślanych 
elementów zamkniętych w jednej obu-
dowie, ułatwiających zarówno tworzenie 
muzyki, jak i występy na scenie. 

Całą serię urządzeń Code z firmy M-Au-
dio zaopatrzono w całkowicie nowe klawia-
tury z równą i precyzyjną akcją. Do wyboru 
mamy wersje kontrolerów z 25, 49 i 61 peł-
nowymiarowymi, dynamicznymi klawiszami  
z dynamiką i Aftertouch oraz czterema kon-
figurowalnymi strefami podziału. Klawisze  
o naturalnym profilu są precyzyjnie skalibro-
wane zarówno pod względem siły uderzenia,  

jak i docisku, zapewniając maksymalną eks-
presję.

Kontrolery Code zostały wyposażone 
we wszystkie najciekawsze rozwiązania, 
jakie potrzebne są do poważnej i mniej po-
ważnej twórczości muzycznej. Dzięki kilku 
bankom suwaków, pokręteł, przycisków, 
padów i gładko pracującym kołom pitch 
bend oraz modulacji szczegółowe stero-
wanie parametrami staje się banalnie pro-
ste. Całkowitą nowością w klawiaturach 
sterujących M-Audio są w pełni konfigu-
rowalne pady X/Y do sterowania wieloma 
parametrami instrumentów wirtualnych. 
Touchpad X/Y zapewnia dodatkową bez-
pośrednią interakcję z parametrami efek-
tów i instrumentów wirtualnych wzdłuż osi 

Firma M-Audio kojarzona jest w Polsce  

przede wszystkim z nieskomplikowanymi  

i stosunkowo niedrogimi klawiaturami MIDI  

z serii Keystation lub Oxygen, jednakże  

ostatnio w jej ofercie można znaleźć  

również o wiele bardziej rozbudowane  

urządzenia. Idealnym przykładem  

jest seria klawiatur Code.

                        MODELE SERII CODE
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 klawiatura dynamiczna,  
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 pad X/Y do kontroli parametrów, 

 16 padów perkusyjnych, 

 8 pokręteł, 

 9 faderów, 

 9 przycisków, 

 transport DAW (Mackie/HUI), 

 wyświetlacz LCD, zasilanie przez USB, 

 oprogramowanie Ableton Live Lite, 

     AIR (Hybrid 3.0, Loom)

X/Y. Możliwy jest też podział klawiatury na 
cztery programowalne strefy, co umożliwia 
na przykład wyzwalanie czterech różnych 
instrumentów w osobnych strefach lub 
nałożenie stref i wyzwalanie dwóch instru-
mentów w tym samym czasie. 

Code 25
2 oktawy
Cena: 890 zł

Code 49
4 oktawy
Cena: 935 zł

Code 49 Black
4 oktawy
Cena: 1170 zł

Code 61
5 oktaw
Cena: 1100 zł

Code 61 Black
5 oktawy
Cena: 1390 zł

Code 49
4 oktawy
Cena: 935 zł

Code 49 Black
4 oktawy
Cena: 1170 zł

Code 25
2 oktawy
Cena: 890 zł
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Kontrolery M-Audio obsługują sterowanie  
transportem w standardzie Mackie Control/HUI.  
To pozwala na prostą konfigurację z najpopularniejszymi 
programami DAW

wyświetlacz LED udostępnia wszelkie in-
formacje zwrotne, w tym wyświetlanie 
parametrów i ustawień. Klawiatury Co-
de są zasilane przez USB i mają wejścia 
do pedału sustain i pedału głośności, 
co jest kolejnym przydatnym rozwiąza-
niem. Konfigurowalne enkodery (pokrę-
tła 360 stopni), suwaki do sterowania  

Prawie każdy program DAW korzysta 
ze skrótów klawiszowych do wykonywania 
podstawowych funkcji takich jak dodawa-
nie ścieżek, wycinanie, wklejanie. W M-Au-
dio Code dzięki obsłudze poleceń skrótów 
klawiszowych ASCII/HID można zmapować 
najczęściej używane skróty bezpośrednio 
do kontrolera. Dzięki takiemu usprawnie-
niu pracy proces tworzenia staje się szybszy  
i efektywniejszy, a przy tym daje więcej sa-
tysfakcji. 

Kontrolery M-Audio obsługują także try-
by sterowania transportem w standardzie 
Mackie Control/HUI. To pozwala na prostą 
konfigurację z najpopularniejszymi progra-
mami DAW, a zatem gotowość do natych-
miastowej pracy przy minimum wysiłku. 
Tradycyjne wejście i wyjście MIDI pozwala na 
wysyłanie komunikatów MIDI z sekwencera 
w komputerze do ulubionego analogowego 
syntezatora.

Do dyspozycji mamy także szesnaście 
programowalnych, podświetlanych na ko-
lorowo, dynamicznych padów perkusyjnych 
do produkcji bitów, wyzwalania sampli itp. 
Wystarczy zerknąć i już wiemy, do jakiej 
funkcji został przypisany dany pad. Przy-
ciski, pokrętła i suwaki również są ozna-
czane kolorami, wskazując tryb, w jakim 
aktualnie się znajdują. Alfanumeryczny  

                        MODELE SERII CODE

parametrami programu DAW oraz konfigu-
rowalne przyciski, pozwalające na przypisa-
ne klawisza szybkiego dostępu i komunika-
tów MIDI do sterowania programem DAW 
i instrumentami wirtualnymi, pozwalają na 
bezstresową, twórczą zabawę.

Z zestawie z każdą z klawiatur oprócz 
kabla USB i instrukcji znajduje się pakiet 
oprogramowania. Składają się na niego 
Ableton Live Lite, Loom i Hybrid 3.0. Pierw-
szy stanowi uproszczoną wersję rewolucyj-
nego, wielokrotnie nagradzanego progra-
mu do produkcji muzyki, który pozwala na 

spontaniczne komponowanie, nagrywanie, 
remiksowanie, improwizowanie i edytowa-
nie muzycznych pomysłów w jednolitym 
środowisku audio/MIDI. Pozostałe dwa 
są pełnymi wersjami nagradzanych in-
strumentów wirtualnych firmy AIR Music 
Technology. Minimalne wymagania dla sys-
temów sterujących to Windows 7 (w wersji 

32- i 64-bitowej) lub OSX 10.7.5. Aplikacje 
oddają do naszej dyspozycji szereg in-
strumentów muzycznych, sampli i innych 
narzędzi do tworzenia muzyki z każdego 
gatunku. Dostępne są także rozmaite 
efekty.

Klawiatury z serii Code oferują ogrom-
ne możliwości kontroli i  programowania 
poszczególnych manipulatorów, co po-
winno przypaść do gustu zawodowcom. 
Tym bardziej, że ich cena nie jest wygó-
rowana.

Cezary Kępski

Code 49 Black
4 oktawy
Cena: 1170 zł

Code 61
5 oktaw
Cena: 1100 zł

Code 61 Black
5 oktaw
Cena: 1390 zł
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z poradnika wujka Piotrka

TTak zwana Homerecording Revolution to fakt, który naro-
dził się mniej więcej na początku wieku, więc już jakiś czas 
temu. Można by pomyśleć, że wystarczy sięgnąć do napi-
sanych już artykułów, zajrzeć do sieci lub zapytać bardziej 
doświadczonych kolegów. Jednak po pierwsze technologia 
wciąż gna do przodu, więc co roku mamy do czynienia z no-
wymi rozwiązaniami. Po drugie i trzecie rady z internetu lub 
od kolegów nie zawsze pasują, bo mało kto traktuje temat 
na tyle szeroko, aby dopasować swoje rady do konkret-
nych potrzeb młodego adepta sztuki. My pewnie też nie 
uwzględnimy każdej możliwej opcji, ale podejdziemy do 
tematu dość analitycznie, aby każdy po rozpoznaniu wła-
snych potrzeb mógł sam wybrać takie rozwiązania, które 
rozwiążą jego problem. I od analizy potrzeb właśnie za-
czniemy, odkładając na później pytania o interfejsy, kom-
putery, monitory czy mikrofony.

Profile studyjne
Zanim zaplanujemy zakupy czy wręcz wydamy pieniądze, 
musimy wiedzieć, co będziemy robić w naszym studiu. Jak to 
co? Nagrywać! Owszem, ale nagrywanie niejedno ma imię. Po-
patrzmy więc na różne profile studyjne.
 Samotny producent
Bardzo często spotykany przypadek. Jesteś kompozyto-

rem, wykonawcą, producentem oraz wydawcą. Sam tworzysz 
muzykę, sam ją miksujesz i wydajesz. W dodatku wszystkie 
dźwięki powstające w studiu pochodzą z komputera (instru-
menty wirtualne, sample).
 Samotny producent – wersja rozszerzona
Znowu wszystko sam, ale Twój świat nie kończy się na 

elektronice. Nagrywasz też „prawdziwe” dźwięki, najczęściej 
za pomocą mikrofonu, czasem też bezpośrednio z gitary lub 
basu. Może masz też trochę sprzętu (syntezator, efekty), któ-
ry chcesz używać na co dzień.
 Towarzyski producent
Jak wyżej, ale nie jesteś już jedynym artystą w okolicy. 

Nagrywasz i miksujesz innych, być może współpracujesz przy 
kompozycji i aranżacji. Na razie ograniczasz się do prostych 
usług jak nagranie gitarzysty lub wokalisty. Może nawet bie-
rzesz (lub chcesz brać) za to pieniądze. 
 Mikser
Nic nie nagrywasz, tylko miksujesz. Dostajesz pliki dźwię-

kowe lub sesje DAW i doprowadzasz ten chaos do porządku. 
Potem być może robisz też mastering. 
 Nagrywacz
Sytuacja przeciwna do tej sprzed chwili. Nagrywasz,  

a jakże, jesteś w tym dobry, ale DAW i mikser to Twoi wrogo-
wie i nie jesteś zainteresowany dalszymi etapami produkcji 
muzycznej.

 Demon wielu ścieżek
Rozwinięcie Towarzyskiego Producenta. Twoje studio nie 

ogranicza się do nagrania pojedynczego śladu jak wokal czy gi-
tara, ale chce rejestrować wiele źródeł jednocześnie jak zespół 
grający na „setkę”. 

Można tak w nieskończoność, ale jestem pewien, że przy-
najmniej jedna z powyższych wersji jest Ci bliska. Być może 
będzie to kombinacja kilku z nich. Którąkolwiek wybierzesz, 
Twój następny krok będzie łatwiejszy, bo wybór sprzętu czy 
oprogramowania wyniknie ze zdefiniowanych potrzeb. Pora 
na zakupy.

Zwykły komputer
Na razie celowo pomijam kwestię pomieszczenia, choć jest 
to sprawa niezwykłej wagi i nie można o niej zapomnieć. Na 
pewno wrócimy do niej już niedługo. Na razie technologia.

W każdym pokazanym przypadku będziemy pracowali na 
medium rejestrującym i przechowującym dźwięk. Kiedyś był 
to magnetofon, teraz komputer. W zasadzie w stu procentach 
– darujmy sobie dyskusje na temat wyższości taśmy magne-
tycznej nad dyskiem twardym. 

No więc musimy mieć komputer. Kiedyś było to za-
gadnienie, na które poświęcało się sporo czasu i miejsca, 
ponieważ komputer musiał spełniać dość niestandardowe 
wymagania, więc zwykły blaszak nie wystarczał. Dzisiaj sy-
tuacja jest zgoła odmienna i niewykluczone, że potrzebny 
sprzęt już masz! Niemal każdy produkowany obecnie kom-
puter ma wystarczającą moc, aby podołać zadaniom gene-
rowanym przez DAW (Digital Audio Workstation), chyba że 
Twoje wymagania są specyficzne – na przykład będziesz 
tworzyć muzykę filmową, korzystając z rozbudowanych 
bibliotek sampli, które wymagają większej i szybszej pa-
mięci. A skoro jesteśmy przy pamięci, to zwróć uwagę na 
wielkość RAM i rodzaj dysku twardego. W tym pierwszym 
przypadku warto mieć minimum 8 GB, a jeszcze lepiej 16 
lub 32 (choć nie jest to niezbędne do pracy). W tym dru-
gim pojemność ma drugorzędne znaczenie, ponieważ sam 
system operacyjny i aplikacje rzadko kiedy potrzebują wię-
cej niż kilkadziesiąt gigabajtów, ale warto zainwestować  
w dysk SSD (Solid State Drive), który jest bardzo szybki. Ot 
i cała filozofia. A dodatkowe pliki możemy zapisywać na 
tradycyjnym dysku zewnętrznym.

Komputer nie na wiele nam się przyda, jeśli nie będzie na 
nim potrzebnego oprogramowania. Nie ma co wspominać 
o wersjach pirackich, bo po pierwsze to obciach, a po drugie 
więcej kłopotów niż pożytku. W świecie ciągłych zmian warto 
mieć legalny software, który podlega opiece producenta i uak-
tualnieniom. W końcu mamy tworzyć muzykę, a nie zmieniać 
się w inżyniera IT o wątpliwej reputacji. 

Jak zbudować studio w domu (1)
Temat budowy własnego domowego studia od lat nie schodzi z czołówek gazet  
całego świata. Przynajmniej w naszej branży. Pomimo że napisano na ten temat 
miliony słów, pytających wciąż jest wielu. Dlatego i my dorzucimy co nieco,  
zwłaszcza że sprawa jest dynamiczna
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całego świata. Przynajmniej w naszej branży. Pomimo że napisano na ten temat 
miliony słów, pytających wciąż jest wielu. Dlatego i my dorzucimy co nieco,  
zwłaszcza że sprawa jest dynamiczna
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Jeszcze 10 lat temu zakup profesjonalnego oprogramo-
wania wiązał się z dużym wydatkiem. Te czasy mamy już 
za sobą. Dzisiaj przyzwoita aplikacja DAW kosztuje poniżej 
tysiąca złotych, a często możemy ją mieć… za darmo. Wy-
starczy kupić interfejs audio (który i tak nabyć musimy),  
a wiele z nich ma w pudełku licencję na w pełni funkcjonalny 
program, na którym można zrobić superprofesjonalną pro-
dukcję. Przykładem choćby interfejsy M-Audio lub PreSonu-
sa, a w wielu przypadkach dostajemy też gigabajty sampli  
i dodatkowe instrumenty wirtualne. Nigdy wcześniej nam 
tak nie dogadzano. 

Warto też uciąć dyskusję o wadach i zaletach po-
szczególnych DAW-ów. Na każdym da się wykonać niemal 
wszystko, a preferencje mogą wynikać z innych powodów 
(ergonomia panelu sterowania, kompatybilność z syste-
mami kolegów lub klientów, dołączone darmowe oprogra-
mowanie itd.). Nie trzeba się też martwić tym, że zazwyczaj  
w komplecie z interfejsem otrzymujemy wersję „Lite” (Ar-
tist, Home itp.) – taka wersja to wciąż bardzo solidny pro-
gram, a poznanie wszystkich jego funkcji zajmie nam ty-
godnie lub miesiące, w dodatku zawsze istnieje możliwość 
upgrade’u do wersji Pro – ale czy naprawdę do przycięcia 
zdjęcia z wakacji potrzebujemy pełnej wersji Photoshopa? 
Najpierw nauczmy się fachu, a potem kupujmy program  
z większą liczbą funkcji.

Kluczowy wybór
OK, pora na chyba najważniejszy element każdego współ-
czesnego studia nagrań: interfejs audio. I tu musimy wrócić 
do naszej wyliczanki z początku artykułu. Jakim studiem 

będzie moje studio? Co będę w nim robił/a? Co nagry-
wał/a? Kogo? Ilu? Kiedy?

Interfejs audio, zwany kiedyś kartą dźwiękową, to pomost 
pomiędzy światem zewnętrznym a wnętrznościami kom-
putera. Może spełniać mnóstwo funkcji i właśnie te funkcje 
będą nam potrzebne (bądź nie) w zależności od zadań, jakie 
stoją przed naszym studiem. Powtórzmy więc sześć punktów 
sprzed chwili:
 Samotny producent. Na dobrą sprawę możesz 

wcale interfejsu audio nie potrzebować! Twój studyj-
ny świat zamknięty będzie bowiem w całości w kom-
puterze, a jedyny łącznik z analogowym dźwiękiem to 
możliwość odsłuchu. Jeśli Twoim odsłuchem będą tylko 
słuchawki (nie polecamy), to na dobrą sprawę będziesz 
mógł skorzystać z wyjścia słuchawkowego komputera. 
Jakość może nie będzie powalać, ale na początek mo-
że wystarczyć. Jeśli jednak zależy Ci na lepszej jakości,  
a ponadto będziesz jednak chciał/a podłączyć głośniki, to 
jakaś forma interfejsu audio będzie konieczna. Co ciekawe, 
wystarczy wtedy tak zwany DAC (Digital Analog Converter) 
podłączany na przykład przez USB, czyli sprzęt działają-
cy tylko w jedną stronę (komputer – uszy), ponieważ nie 
będziesz nic nagrywać. Niektórzy producenci ze świata 
pro-audio oferują takie rozwiązania (na przykład M-Audio 
M-Track HUB), które zapewniają przyzwoity wzmacniacz 
słuchawkowy oraz analogowe wyjścia na aktywne monito-
ry studyjne.
 Jak wyżej, ale w obie strony. Tu już bez wejść się nie 

obejdzie. Aby zapisywać dźwięki w komputerze, będziesz 
potrzebować interfejsu audio wyposażonego w przynajmniej >>
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jedno wejście analogowe, a najlepiej dwa (w końcu od kilku-
dziesięciu lat działamy w stereo). Wejścia mogą być różnora-
kie, na przykład tylko liniowe (do nagrywania syntezatorów, 
maszyn perkusyjnych i tym podobnych), mikrofonowe czy 
też instrumentalne (gitara elektryczna, bas). W zależności 
od Twoich planów będziesz wybierać interfejs o określonych 
cechach, choć trzeba przyznać, że obecnie niemal każdy inter-
fejs audio jest wyposażony w wejścia wielofunkcyjne, czyli za 
jego pomocą nagrasz zarówno sygnał liniowy, jak i mikrofono-
wy czy instrumentalny. Dobrym przykładem są tu produkty  
M-Audio lub PreSonusa w cenach nawet poniżej 500 zł.
 Towarzyski producent potrzebuje rozwiązań podob-

nych do kolegi powyżej, przynajmniej jeśli chodzi o interfejs 
audio. Być może, chcąc zrobić lepsze wrażenie na ewentual-
nych klientach, interfejs będzie miał bardziej wyśrubowane 
parametry. Może też przydać się podwójny wzmacniacz słu-
chawkowy (oddzielny dla nagrywającego i nagrywanego).
 Patrz punkt 1. Twój interfejs ma za zadanie przetwo-

rzyć sygnał z komputera na dźwięk kierowany do głośników 
lub słuchawek. Jeśli chcesz działać zawodowo, podstawowy 
sprzęt raczej nie wystarczy. Prędzej czy później zapragniesz 
lepszych parametrów i dodatkowych funkcji. Jedną z nich mo-
że być duża gałka głośności oraz możliwość podłączenia wię-
cej niż jednej pary monitorów, które będzie można przełączać 
w celu porównania brzmienia miksu na różnych systemach 
odsłuchowych. 
 Jeśli będziesz nagrywać, to będziesz chciał mieć wyż-

szej klasy sprzęt, wyposażony w lepsze przetworniki czy lep-
sze przedwzmacniacze mikrofonowe. Liczba wejść na razie 
nie jest tak istotna, chyba że…
 …chcesz działać wielotorowo. Jeśli Twoje studio ma 

oferować nagranie wielu źródeł jednocześnie, to będzie trzeba 
wielokanałowego interfejsu audio, gdzie każdy kanał wejścio-
wy zostanie rejestrowany na oddzielną ścieżkę programu DAW. 
To bardzo ważne, bo choć możesz wszystkich muzyków nagrać 
przez zewnętrzny mikser, nagranie takie nie za bardzo nada się 
do miksu, bo ten nastąpi PRZED rejestracją. A więc im więcej 
źródeł, tym więcej wymaganych kanałów: cztery, osiem, a mo-
że nawet więcej. Tu wchodzimy już w wyższe koszty.

Jak widać z tego prostego zestawienia są już pierwsze wy-
tyczne. Musimy odpowiedzieć sobie na pytania o naturę na-
szej działalności, wymagania ilościowe oraz jakościowe i funk-
cjonalne. Znając odpowiedzi, można zacząć szukać sprzętu, 
który spełni te wymagania. 

Na przykład: potrzebuję nagrać syntezator stereo oraz 
dwa mikrofony jednocześnie, chcę mieć możliwość podłącze-
nia dwóch par słuchawek, a do tego móc regulować ich gło-
śność niezależnie. Chcę też podłączyć jedną parę monitorów 
studyjnych i mieć możliwość łatwej regulacji ich głośności. 

Dlatego mój interfejs musi mieć: cztery wejścia, w tym 
przynajmniej dwa z przedwzmacniaczami mikrofonowymi, 
dwa wyjścia słuchawkowe z niezależną regulacją oraz jedną 
parę wyjść analogowych liniowych do podłączenia monito-
rów. I elegancką gałkę głośności. Chwila szukania w internecie 
i będziemy mieli kilku kandydatów. Wtedy warto przejść się 
do najbliższego sklepu muzycznego i zażądać wyjaśnień, tj. 
pokazania sprzętu. To wszystko brzmi dość trywialnie, ale roz-
poznanie potrzeb uchroni nas przed niepotrzebnym stresem  
i wydawaniem pieniędzy na cechy i funkcje, których nie bę-
dziemy (przynajmniej na razie) potrzebować. 

To tyle na początek. W następnych odcinku porozmawia-
my o drugiej stronie medalu, czyli odsłuchu. 

Wujek Piotrek

>>
   INTERFEJSY WARTE ROZWAŻENIA

2. PreSonus AudioBox iOne
interfejs audio USB 2.0/iPad, 24 bity/96 kHz, 

tryb class-compliant (iPad), 1 wejście mikrofonowe XLR, 

1 wejście instrumentalne 1/4” TS, 2 wyjścia liniowe 1/4” TRS,

 wyjście słuchawkowe, w zestawie oprogramowanie PreSonus Studio

One 3 Artist, Capture Duo (iPad)

Cena: 440 zł

1. M-Track Hub
przetwornik USB cyfrowo-analogowy (24 bity)  

z wbudowaną funkcją HUB (3 gniazda USB z zasilaniem),  

2 symetryczne wyjścia audio TRS, duży metalowy potencjometr 

głośności, wyjście słuchawkowe z niezależną kontrolą poziomu

Cena: 319 zł

3. PreSonus Audiobox USB
2 wejścia/2 wyjścia 24 bity/48 kHz (2 przedwzmacniacze 

mikrofonowe XMAX z zasilaniem Phantom lub 2 wejścia 

instrumentalno-liniowe, 2 symetryczne wyjścia analogowe TRS), 

wyjście słuchawkowe, MIDI I/O, oprogramowanie

PreSonus Studio One 3 Artist

Cena: 444 zł



nagraj muzę

58

z poradnika wujka Piotrka

jedno wejście analogowe, a najlepiej dwa (w końcu od kilku-
dziesięciu lat działamy w stereo). Wejścia mogą być różnora-
kie, na przykład tylko liniowe (do nagrywania syntezatorów, 
maszyn perkusyjnych i tym podobnych), mikrofonowe czy 
też instrumentalne (gitara elektryczna, bas). W zależności 
od Twoich planów będziesz wybierać interfejs o określonych 
cechach, choć trzeba przyznać, że obecnie niemal każdy inter-
fejs audio jest wyposażony w wejścia wielofunkcyjne, czyli za 
jego pomocą nagrasz zarówno sygnał liniowy, jak i mikrofono-
wy czy instrumentalny. Dobrym przykładem są tu produkty  
M-Audio lub PreSonusa w cenach nawet poniżej 500 zł.
 Towarzyski producent potrzebuje rozwiązań podob-

nych do kolegi powyżej, przynajmniej jeśli chodzi o interfejs 
audio. Być może, chcąc zrobić lepsze wrażenie na ewentual-
nych klientach, interfejs będzie miał bardziej wyśrubowane 
parametry. Może też przydać się podwójny wzmacniacz słu-
chawkowy (oddzielny dla nagrywającego i nagrywanego).
 Patrz punkt 1. Twój interfejs ma za zadanie przetwo-

rzyć sygnał z komputera na dźwięk kierowany do głośników 
lub słuchawek. Jeśli chcesz działać zawodowo, podstawowy 
sprzęt raczej nie wystarczy. Prędzej czy później zapragniesz 
lepszych parametrów i dodatkowych funkcji. Jedną z nich mo-
że być duża gałka głośności oraz możliwość podłączenia wię-
cej niż jednej pary monitorów, które będzie można przełączać 
w celu porównania brzmienia miksu na różnych systemach 
odsłuchowych. 
 Jeśli będziesz nagrywać, to będziesz chciał mieć wyż-

szej klasy sprzęt, wyposażony w lepsze przetworniki czy lep-
sze przedwzmacniacze mikrofonowe. Liczba wejść na razie 
nie jest tak istotna, chyba że…
 …chcesz działać wielotorowo. Jeśli Twoje studio ma 

oferować nagranie wielu źródeł jednocześnie, to będzie trzeba 
wielokanałowego interfejsu audio, gdzie każdy kanał wejścio-
wy zostanie rejestrowany na oddzielną ścieżkę programu DAW. 
To bardzo ważne, bo choć możesz wszystkich muzyków nagrać 
przez zewnętrzny mikser, nagranie takie nie za bardzo nada się 
do miksu, bo ten nastąpi PRZED rejestracją. A więc im więcej 
źródeł, tym więcej wymaganych kanałów: cztery, osiem, a mo-
że nawet więcej. Tu wchodzimy już w wyższe koszty.

Jak widać z tego prostego zestawienia są już pierwsze wy-
tyczne. Musimy odpowiedzieć sobie na pytania o naturę na-
szej działalności, wymagania ilościowe oraz jakościowe i funk-
cjonalne. Znając odpowiedzi, można zacząć szukać sprzętu, 
który spełni te wymagania. 

Na przykład: potrzebuję nagrać syntezator stereo oraz 
dwa mikrofony jednocześnie, chcę mieć możliwość podłącze-
nia dwóch par słuchawek, a do tego móc regulować ich gło-
śność niezależnie. Chcę też podłączyć jedną parę monitorów 
studyjnych i mieć możliwość łatwej regulacji ich głośności. 

Dlatego mój interfejs musi mieć: cztery wejścia, w tym 
przynajmniej dwa z przedwzmacniaczami mikrofonowymi, 
dwa wyjścia słuchawkowe z niezależną regulacją oraz jedną 
parę wyjść analogowych liniowych do podłączenia monito-
rów. I elegancką gałkę głośności. Chwila szukania w internecie 
i będziemy mieli kilku kandydatów. Wtedy warto przejść się 
do najbliższego sklepu muzycznego i zażądać wyjaśnień, tj. 
pokazania sprzętu. To wszystko brzmi dość trywialnie, ale roz-
poznanie potrzeb uchroni nas przed niepotrzebnym stresem  
i wydawaniem pieniędzy na cechy i funkcje, których nie bę-
dziemy (przynajmniej na razie) potrzebować. 

To tyle na początek. W następnych odcinku porozmawia-
my o drugiej stronie medalu, czyli odsłuchu. 

Wujek Piotrek

>>
   INTERFEJSY WARTE ROZWAŻENIA

2. PreSonus AudioBox iOne
interfejs audio USB 2.0/iPad, 24 bity/96 kHz, 

tryb class-compliant (iPad), 1 wejście mikrofonowe XLR, 

1 wejście instrumentalne 1/4” TS, 2 wyjścia liniowe 1/4” TRS,

 wyjście słuchawkowe, w zestawie oprogramowanie PreSonus Studio

One 3 Artist, Capture Duo (iPad)

Cena: 440 zł

1. M-Track Hub
przetwornik USB cyfrowo-analogowy (24 bity)  

z wbudowaną funkcją HUB (3 gniazda USB z zasilaniem),  

2 symetryczne wyjścia audio TRS, duży metalowy potencjometr 

głośności, wyjście słuchawkowe z niezależną kontrolą poziomu

Cena: 319 zł

3. PreSonus Audiobox USB
2 wejścia/2 wyjścia 24 bity/48 kHz (2 przedwzmacniacze 

mikrofonowe XMAX z zasilaniem Phantom lub 2 wejścia 

instrumentalno-liniowe, 2 symetryczne wyjścia analogowe TRS), 

wyjście słuchawkowe, MIDI I/O, oprogramowanie

PreSonus Studio One 3 Artist

Cena: 444 zł
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   INTERFEJSY WARTE ROZWAŻENIA

2. PreSonus AudioBox iOne
interfejs audio USB 2.0/iPad, 24 bity/96 kHz, 

tryb class-compliant (iPad), 1 wejście mikrofonowe XLR, 

1 wejście instrumentalne 1/4” TS, 2 wyjścia liniowe 1/4” TRS,

 wyjście słuchawkowe, w zestawie oprogramowanie PreSonus Studio

One 3 Artist, Capture Duo (iPad)

Cena: 440 zł

1. M-Track Hub
przetwornik USB cyfrowo-analogowy (24 bity)  

z wbudowaną funkcją HUB (3 gniazda USB z zasilaniem),  

2 symetryczne wyjścia audio TRS, duży metalowy potencjometr 

głośności, wyjście słuchawkowe z niezależną kontrolą poziomu

Cena: 319 zł

4. M-Audio M-Track 2X2
interfejs audio USB, 2 wejścia/2 wyjścia (24 bity/192 kHz), 

wejście typu combo (przedwzmacniacz Crystal), wejście instrumentalne 

Hi-Z TRS, 2 symetryczne wyjścia analogowe TRS, wyjście słuchawkowe, 

solidna metalowa obudowa typu table-top z dużym pokrętłem  

głośności, połączenie Hi-Speed USB (USBC), zasilanie USB,  

oprogramowanie Cubase LE, Strike, Xpand!2, Mini Grand  

oraz AIR Creative FX Collection (20 pluginów)

Cena: 460 zł

5. PreSonus AudioBox iTwo
interfejs audio USB 2.0/iPad, 24 bity/96 kHz,  

tryb class-compliant (iPad), 2 wejścia typu combo  

(mikrofonowo-instrumentalno-liniowe),  

2 wyjścia liniowe 1/4” TRS, wyjście słuchawkowe, MIDI I/O,  

w zestawie oprogramowanie PreSonus Studio One 3 Artist,  

Capture Duo (iPad)

Cena: 550 zł

6. M-Audio M-Track 2X2M
interfejs audio USB 2 wejścia/2 wyjścia  

(24 bity/192 kHz), 2 wejścia typu combo  

(przedwzmacniacze Crystal),  

2 wejścia instrumentalne Hi-Z TRS,  

2 symetryczne wyjścia analogowe TRS, MIDI I/O,  

wyjście słuchawkowe, solidna metalowa obudowa typu table-top z dużym  

pokrętłem głośności, połączenie Hi-Speed USB (USBC), zasilanie USB, oprogramowanie  

Cubase LE, Strike, Xpand!2, Mini Grand oraz AIR Creative FX Collection (20 pluginów)

Cena: 599 zł

7. iRig Pro I/O
interfejs audio/MIDI współpracujący z urządzeniami iOS,  

Android, Mac, PC; wejście combo (XLR/TRS 1/4”),  

przedwzmacniacz mikrofonowo-instrumentalny  

z Phantom, wyjście słuchawkowe, MIDI I/O  

(przewody w zestawie), wskaźniki LED,  

zasilanie (USB lub 2 baterie AA)

Cena: 740 zł

8. PreSonus AudioBox 22 VSL
2 wejścia/ 2 wyjścia, 24 bity/96 kHz, USB 2.0,  

2 przedwzmacniacze mikrofonowe XMAX z zasilaniem 

Phantom lub 2 wejścia instrumentalno-liniowe,  

2 symetryczne wyjścia analogowe TRS, wyjście  

słuchawkowe, MIDI I/O, w zestawie oprogramowanie  

PreSonus Studio One 3 Artist oraz Virtual StudioLive VSL, 

pozwalające na używanie podczas rejestracji  

bloku efektów bez latencji

Cena: 750 zł
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WW pierwszym odcinku naszego cyklu zajmowaliśmy się 
dźwiękami składowymi gamy, czyli pojedynczymi nutami. 
W drugim zrobiło się dwa razy trudniej, bo przyszła kolej na 
współbrzmienia dwóch różnych dźwięków. Trzymając się więc 
logiki, dzisiaj pora na współpracę trzech (lub więcej) dźwię-
ków. Może i robi się trochę trudniej, ale za to dużo ciekawiej.

Uwaga, znajome słowo: akordy. Termin ten słyszeli chyba 
wszyscy i nawet niemuzycy kojarzą jako opis współdziałania 
kilku składników w celu spotęgowania wrażenia. I w zasadzie 
można tę definicję z ochotą przyjąć, nawet jeśli nie jest ona 
zbyt naukowa z muzykologicznego punktu widzenia. Ale my 
nie jesteśmy naukowcami, tylko skromnymi muzyk(ant)ami, 
więc nam wypada.

Akordy durowe i molowe
Akord to zagrane jednocześnie co najmniej trzy dźwięki. OK, 
nie zawsze jednocześnie, ale na razie to zostawmy. Jest to twór 
o wiele doskonalszy od prostego dwuskładnikowego współ-
brzmienia, a to dlatego, że dostarcza nam więcej informacji 
oraz możliwości, co z kolei pomaga w uzyskaniu szerszej palety 
środków wyrazu. Akord ma bardzo silne umocowanie w danej 
skali/tonacji i w o wiele bogatszy sposób pozwala „odnaleźć” 

się słuchaczowi. Może to tłumaczenie wygląda trochę mętnie, 
ale do wszystkiego spokojnie dojdziemy.

Akordy mogą być najróżniejsze, ale na razie poznajmy 
te podstawowe i najpopularniejsze. Najprostszy sposób na 
zagranie takiego akordu to uderzenie w trzy białe klawisze 
jednocześnie. Które klawisze? Co drugi! Spróbuj, a usłyszysz 
znajome dźwięki. Jeśli jako pierwszy naciśniesz klawisz C, to 
kolejne będą E i G. Brawo, zagrałeś akord C-Dur! Jeśli rozpocz-
niesz od D, to towarzyszyć mu będę F i A, a razem stworzą 
akord d-moll. Dlaczego jeden jest durowy, a drugi molowy? 
Wynika to ze stosunku kolejnych składników akordu wyra-
żonego w półtonach. Zwróć uwagę, że w pierwszym przypad-
ku odległość C od E wynosi cztery półtony, zaś E od G – trzy.  
W drugim odległość D od F to trzy półtony, a F od A – czte-
ry. Czyli jakby odwrotnie. I na tej zasadzie budujemy akordy 
durowe i molowe od dowolnego klawisza. Na przykład, gdy 
zaczniemy od F, to potem będą A i kolejne C, a stosunek pół-
tonów kolejno cztery i trzy, więc akord jest durowy. I tak na 
wszystkich białych klawiszach. Poprawka, nie na wszystkich, 
ponieważ gdy jako pierwszy zagrasz H, to potem będą D i F, 
a ich wzajemne odległości to 3 i 3, więc ani dur, ani moll. Taki 
akord nazywamy zmniejszonym.

Granie  
na akord
Tym razem będzie o tworzeniu 
akordów, ich powiązaniu  
z gamą i o tym,  
by nie bać się  
przewrotów –  
przynajmniej  
podczas gry  
na klawiszach

Teoria muzyki (3)
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przynucanie z taktem

Oczywiście akordy powstają w dowolnej skali, nieważ-
ne czy gramy na białych czy na czarnych klawiszach. Jak już 
wspominałem w poprzednich odcinkach, wszystkie klawisze 
są równe wobec prawa, a ich odmienność barwowa służy tylko 
do łatwego poruszania się w obrębie klawiatury. Dlatego moż-
na zacząć budować akord od dźwięku Cis i, posługując się wła-
śnie zdobytą wiedzą, zbudować akord durowy, licząc najpierw 
cztery półtony (i dotrzesz do F), a potem trzy, co zaprowadzi 
Cię do Gis. Zagrałeś akord Cis-Dur. 

Tonika, subdominanta i dominanta
Na pewno zauważyłeś już pewną prawidłowość. Akordy dzie-
limy (wstępnie) na durowe (majorowe) i molowe (minorowe), 
podobnie jak skale muzyczne. Jeśli powrócimy do poprzednich 
odcinków naszego cyklu i przypomnimy sobie gamę C-Dur, to 
akord C-Dur (C-E-G) będzie jej podstawowym akordem, któ-
ry nosi nazwę toniki. Tonika to najważniejszy akord w gamie 
i najczęściej od niego zaczynamy i na nim kończymy utwór 
bądź jego fragment. Analogicznie toniką tonacji F-Dur będzie 
akord F-Dur, a toniką tonacji a-moll będzie akord a-moll. 

Niemal każdy akord w danej tonacji poza nazwą ma tę 
właśnie dodatkową „łatkę” określającą jego położenie/funk-
cję w tej skali. Na razie poznajmy trzy: wspomnianą tonikę 
oraz subdominantę i dominantę. Subdominanta budowana 
jest na czwartym stopniu skali i w naszym przypadku będzie 
to F-Dur, a dominanta na piątym, czyli u nas G-Dur. Na tych 
trzech akordach opartych jest około siedmiu miliardów utwo-
rów (albo i więcej), więc lepiej je zapamiętać. Dlaczego właśnie 
te, a nie inne akordy? Bo w naszej kulturze i tradycji muzycznej 
pozwalają na osiągnięcie podstawowych emocji. Podobnie jak 
poszczególne dźwięki w gamie, tak akordy są bardziej i mniej 
„stabilne”. Tonika to najstabilniejszy z nich, początek i koniec. 
Zero niepewności. Dom, z którego wyruszamy w podróż i do 
którego wracamy. Subdominanta to taki swoisty krok w nie-
znane. Sugeruje, że jesteśmy gdzieś w świecie i nie wiadomo, 
co będzie dalej – może nasza podróż trochę się przedłuży,  
a może wcale nie. Dominanta zaś to takie spojrzenie wstecz, 
w stronę domu. To akord o największym napięciu budzącym 
oczekiwanie powrotu. Słysząc go, chcemy zakończyć naszą 
wyprawę i wrócić do domu, czyli toniki. Wybaczcie te pseudo-
poetyckie porównania, ale pozwalają one zrozumieć funkcje, 
jakie akordy spełniają w budowaniu i rozładowywaniu na-
pięcia. A pozostając przy analogii podróżniczej, akordy mogą 
płatać nam figle i nie zachowywać się według przytoczonych 
właśnie zasad, jak w życiu! A to z kolei pozwala zwodzić słu-
chacza i wywoływać u niego najróżniejsze emocje. 

Nazywanie akordów nie po imieniu (C-Dur, a-moll itd.), ale 
według ich funkcji w tonacji, pozwala na łatwe odnalezienie 
się w dowolnej skali podczas kompozycji lub wykonania utwo-
ru. Wystarczy powiedzieć „zagraj tonikę w tonacji” (tu poda-
jesz jej nazwę) i każdy wie, o co chodzi. Uniezależniamy się 
w ten sposób od rygoru danej skali i ułatwiamy na przykład 
transponowanie dowolnego utworu do wybranej tonacji. 

Bogactwo przewrotów
Pozostając przy czarnych i białych klawiszach (do strun przej-
dziemy pod koniec artykułu), możemy zacząć wprowadzać 
pewne urozmaicenia w tworzeniu, a właściwie odgrywaniu 
akordów. Już dawno temu zauważono, że akordy grane „po 
bożemu”, czyli według klucza 1-3-5 stają się po pewnym czasie 
nudne i kojarzą się ze szkołą podstawową. Ale od czego wie-
dza, którą zdobywamy, czytając ten cykl. Wiemy już, że pod-
stawowa skala składa się z ośmiu dźwięków, gdzie ostatni jest  

w zasadzie pierwszym, ale o oktawę wyżej (np. C-C). Nikt nam 
więc nie zabroni na przykład przenieść pierwszy dźwięk akor-
du C-Dur do góry, do kolejnego C. Nasz akord wyglądać więc 
będzie tak: E-G-C. To w dalszym ciągu nasz dobry znajomy, ale 
zagrany w innym układzie. Układ taki nazywamy pierwszym 
przewrotem – nazwa znakomicie obrazująca zagadnienie, bo 
nasz trójkowy układ w pewnym sensie „przewraca się” na ple-
cy. Jeśli zaś przeniesiemy dwa pierwsze składniki akordu do 
góry, to nasz C-Dur składać się będzie z G-C-E i o takim akor-
dzie powiemy, że jest w drugim przewrocie. Trzeciego przewro-
tu w tym przypadku nie ma, bo wtedy znów pojawi się układ 
podstawowy, z tym że oktawę wyżej (C-E-G). 

Używanie przewrotów spełnia dwie podstawowe funkcje. 
Pierwsza to wspomniane już uatrakcyjnienie przekazu – ro-
la harmoniczna nie zmienia się, ale brzmienie już tak i nawet 
niewprawiony słuchacz odbiera takie współbrzmienie inaczej. 
Druga to unikanie konfliktów i swoistych „bąbli” w aranża-
cji utworu. Jeśli na przykład w zespole dźwięk podstawowy  
(w naszym przykładzie C) gra gitara basowa, zagranie akordu 
zaczynającego się od C może zabrzmieć niezbyt dobrze, bo dwa 
niskie C zbyt mocno podkreślą nutę basową.  Przeniesienie C  
o oktawę wyżej może dodać temu współbrzmieniu lekkości.

Należy też wspomnieć o tym, że używając przewrotów, 
możemy odgrywać kolejne akordy przy minimalnych zmia-
nach dźwięków. O co chodzi? Jeśli używamy tylko układu pod-
stawowego, to każda zmiana akordu skutkować będzie zagra-
niem trzech nowych dźwięków. Może to brzmieć sztucznie. 
Jednak znając zasady „przewrotowe”, możemy na przykład 
zagrać C-Dur w układzie podstawowym (C-E-G), a następ-
nie F-Dur w drugim przewrocie (C-F-A) i łatwo zauważymy, 
że jeden z dźwięków pozostaje na miejscu. Jeszcze ciekawiej 
jest przy zmianie C-Dur na a-moll. Grając a-moll w pierwszym 
przewrocie, zaraz po C-Dur pozostawiamy aż dwa dźwięki  

(C i E), a jedyną zmianą jest przejście G na A. 
Poza niewątpliwą wygodą technika ta służy 
do kontroli emocji. Małe zmiany odbieramy 
bardziej intuicyjnie i łagodnie, co znakomicie 
sprawdzi się na przykład przy spokojniejszych 
utworach.

Kombinacje na gitarze
Na koniec obiecane struny. Już widać bowiem gitarzystów 
wygrażających swoimi instrumentami i pytającymi: zaraz, za-
raz, moja gitara ma sześć strun, a też mogę grać akordy! Coś 
tu – nomen omen – nie gra! Gra, bez obawy. Akordy gitarowe 
budowane są według identycznych zasad: każdy z nich skła-
da się z dokładnie tych samych elementów, czyli – trzymając 
się naszego C-Dur – znajdziemy tam C, E i G. Mając do dyspo-
zycji sześć strun, niektóre z dźwięków po prostu dublujemy,  
a w dodatku z uwagi na układ progów nie ma mowy o pierw-
szym czy innym przewrocie, a raczej o różnych kombinacjach  
w różnych oktawach. Akord akordowi nierówny i układy na gi-
tarę mogą występować w wielu odmianach, co znowu prowadzi 
do uzyskiwania różnych typów współbrzmień z punktu widze-
nia napięcia, ciężaru czy stosunku do poprzedzającego i nastę-
pującego akordu. Podstawy teoretyczne są jednak takie same.

Na koniec jak zwykle część praktyczna. Siądź do klawiatury  
i pograj akordy. Spróbuj różnych przewrotów. Zagraj kolej-
no tonikę, subdominantę, dominantę i znowu tonikę. Brzmi 
znajomo? Zagraj subdominantę po dominancie. Trochę zwod-
niczo, prawda? Wróć do dominanty, a potem do toniki. Co za 
ulga. Miłej nauki!

Piotr Dygasiewicz
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Ile sprzętu w sprzęcie?
Można spędzić setki godzin, dyskutując na forach  
o wyższości jednego sprzętu do tworzenia muzyki 
nad innym. Tylko jedno jest wtedy pewne:  
nie powstanie z tego ani gram muzyki

Za każdym razem, kiedy mam gorszy na-
strój, wchodzę na jakieś forum. Od politycz-
nych trzymam się z daleka (słaba psychika), 
ale muzyczne, a szczególnie sprzętowe, 
wprost uwielbiam. Poza naprawdę użytecz-
nymi informacjami – jak wieści o nowych 
produktach czy dyskusje o takiej czy innej 
technice miksu – są tam prawdziwe perełki, 
z których najbardziej wzruszające są spory 
na tematy sprzętowe.

Kiedy tylko ktoś zada pytanie typu „Co 
jest lepsze do (tu wstaw dowolne zagadnie-
nie)?” zaczyna się zabawa. Poza racjonalny-
mi przykładami radzenia sobie z wybranymi 
wyzwaniami pojawiają się głosiciele takiej czy 
innej prawdy dotyczącej sprzętu. Że produkt 
A jest najlepszy do kompresji rapu, a produkt 
B do przesteru gitarowego w stylu grunge.  
I niech ktoś się nie zgodzi! Oczywiście oponen-
ci nie pozostają dłużni i zaczyna się kłótnia, 
podczas której kompletnie traci się z oczu za-
gadnienie, o którym miała być mowa. A jeśli 
do tego wszystkiego dojdzie sakramentalne 

„hardware czy software”, to niejedna barowa 
bijatyka zaczyna przy tym przypominać plac 
zabaw w przedszkolu. Wyznawcy software’u 
nazywają „sprzętowców” frajerami wydają-
cymi niemałe sumy na to, co można mieć za 
ułamek tej kwoty w postaci oprogramowania 
(nie mówiąc już o wersjach „Z Crackowa”), 
miłośnicy hardware’u śmieją się zaś z głu-
choty „softowców”, mówiąc, że tracą „to coś” 
i ich produkcje są nic nie warte. Zresztą – co 
się będę rozpisywał. Wszyscy to znamy.

Ale jak jest naprawdę? Czy każdą decy-
zję dotyczącą pracy z dźwiękiem trzeba po-
przedzić wyborem? A w dodatku, co ma być 
podstawą do tego wyboru? A może wcale 
nie… dźwięk?

Oczywiście wielu z nas (tak, tak, mówię 
też o Tobie) wydaje krocie na sprzęt, bo to 
bardziej cool albo lubi migające lampki. Inni 
przysięgają, że kierują się wyłącznie słu-
chem i nie ma najmniejszego powodu, żeby 
im nie wierzyć. Ale moim zdaniem, paradok-
salnie, obie grupy mogą mieć rację!

Każda kreacja artystyczna opiera się na 
kilku elementach. Ważny jest talent, wiedza, 
technika i jeszcze kilka innych rzeczy, a wśród 
nich z pozoru niewinne i niemal nic niezna-
czące, do których zaliczyłbym choćby wygod-
ne krzesło, dobre oświetlenie i temperaturę. 
Aby wydobyć z siebie jak największe pokłady 
kreatywności, musimy całą naszą uwagę  
i energię skierować na przedmiot naszej kre-
acji, a wszelkie dystrakcje maksymalnie ogra-
niczyć. I tu dochodzimy do sedna.

Jeśli CZUJESZ się lepiej wśród koloro-
wych gałek i podświetlanych wskaźników, 
jeśli dzięki temu łatwiej Ci się pracuje, to 
kim u diabła jestem, żeby to komento-
wać? Odbiorcę interesuje rezultat i nic mu 
do Twojego warsztatu pracy. Jeśli dzięki 
obcowaniu z „prawdziwym” kompresorem 
lub procesorem efektów będziesz czuł się 
bardziej komfortowo podczas produkcji 
czy miksu, to zakup tego sprzętu ma wie-
le sensu, bo zrobisz lepszą produkcję. Jeśli 
zaś wolisz minimalistyczny warsztat pracy, 
a doskonale czujesz się, pracując myszką  
i klawiaturą, to nie zwracaj uwagi na 
wszystkowiedzących aktywistów forumo-
wych. Odpowiednie narzędzia staną się 
dla Ciebie bardziej transparentne i nie będą 
stały na przeszkodzie w kontakcie z ma-
terią, którą obrabiasz. Wyobraź sobie, że 
masz opanowany swój DAW i jego pluginy, 
a ktoś niemal zmusza Cię do zastosowania 
„prawdziwego” korektora, bo brzmi lepiej. 
Może i brzmi lepiej, ale uwaga, jaką po-
święcisz na pracę z nim, i dyskomfort, jaki 
przy tym poczujesz, nie pomoże w kreacji,  
a może wręcz przeszkodzić. I na odwrót – 
jeśli wprost nie cierpisz wirtualnych gałek  
i przycisków, to praca z nimi całkowicie od-
wróci Twoją uwagę od istoty rzeczy.

Nie zawracaj sobie głowy dylematami, 
które ekscytują tych, którzy wolą kłócić się 
na forach niż pracować w studiu. Spróbuj 
wypracować swoją własną metodę. Nie 
musi ona wcale opierać się na zasadzie albo-
-albo. Trochę softu tu, trochę sprzętu tam. 
Czemu nie?!

Na koniec błyskotliwa analogia. Jedni lu-
bią samochody sportowe, niewygodne, gło-
śne i palące mnóstwo paliwa. Inni wolą super-
nowoczesne, elektryczne lub hybrydowe cuda 
techniki wypełnione dotykowymi ekranami. 
A jeszcze inni wolą minivany. Każdy z tych 
wehikułów może nas dowieźć do celu naszej 
podróży. Ale pod jednym warunkiem: wiemy, 
dokąd chcemy dojechać. Nie znając celu, bę-
dziemy kręcić się w kółko, zużywając paliwo 
i opony. Tak samo w muzyce: najpierw określ 
cel, a potem dobierz takie narzędzia, z który-
mi będzie Ci się dobrze pracowało. 

W drogę! 
Piotr Dygasiewiczry
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