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Temat numeru

ZDOBYWCY
SZCZYTÓW
LESZEK MOŻDŻER
O widokach ze szczytu,
którego nie ma
Strona: 12

WOJTEK OLSZAK

O muzyce jako dobru niezależnym
od jej jakości
Strona: 18

LESZEK CICHOŃSKI
O przeżywaniu muzyki

NORD STAGE 3

Strona: 24

Udane ulepszenie
Strona: 49

PRESONUS QUANTUM
Szybkość złącza Thunderbolt 2
Strona: 30

HEADRUSH PEDALBOARD
Moc sprzętu pod butem
Strona: 42

Wszedzie tam, gdzie
tworzysz muzyke

INTERFEJSY
SERII
STUDIO
STUDIO 6|8

STUDIO 2|6

Kiedy masz natchnienie, technologia nie może go
spowalniać. A jeśli nie jesteś w studiu,
z którym współpracujesz i w którym tworzysz,
potrzebujesz przenośnego Studia USB.
Z legendarnymi preampami XMAX, rejestracją
dźwięku w jakości nawet 24 bity/192 kHz, funkcją
wyboru miksów Cue Mix A/B i nieprawdopodobnie
głośnym przedwzmacniaczem słuchawkowym
już nigdy nie zabraknie Ci studia.
Zestaw wtyczek znacząco zwiększa funkcjonalność
dodanej do Studia USB aplikacji Studio One. Kolekcja
zawiera precyzyjnie dobrane instrumenty wirtualne
i efekty najlepszych marek w branży (Eventide, Lexicon,
Arturia, Maag, Plugin Alliance czy SPL), każda z wtyczek
nasyci twoje utwory własnym kolorem i magią.
Gdziekolwiek tworzysz muzykę,
systemy Studio USB tam są.

www.presonus.com
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ażdy z nas stara się wdrapać na szczyt
profesjonalizmu. Oczywiście każdy wybiera
go wedle swojego uznania. Jedni rozpoczną
wyprawę na Mount Everest, celując w sukces
międzynarodowy, drudzy ruszą na Rysy,
zabiegając uznanie w kraju, a jeszcze inni na
najbliższy sercu wzgórek Wenery, stając się
bohaterami we własnych domach. Wybraliśmy
trzech przedstawicieli pierwszej kategorii, którzy
osiągnęli cel. Nazwaliśmy ich mistrzami,
choć wzbraniają się przed takim określeniem.
Zapytaliśmy, co ich spotkało po drodze, jak jest
na szczycie i co stamtąd widać. W końcu –
co przekazaliby lub przekazują swoim uczniom.
Leszek Możdżer uważa szczyt za złudzenie osób,
które się wspinają, a widoków z góry nie uznaje
za przyjemne (str. 12). Wojtek Olszak przekonuje,
że najlepszą drogą do profesjonalnego
zajmowania się muzyką jest jej słuchanie.
Choć według niego każdy, kto się nią zajmuje
– nawet bardzo amatorsko – staje się lepszym
człowiekiem (str. 18). Leszek Cichoński podkreśla
rolę przeżywania muzyki, bo tylko w ten sposób
można przekazać zawarte w niej emocje (str. 24).
Zebraliśmy też nieco sprzętu godnego mistrzów.
Fani studia docenią najnowszy interfejs
PreSonusa Quantum z szybkim złączem
Thunderbolt 2 i dużymi możliwościami
rozbudowy (str. 34), pierwszą część lekcji, a jakże,
o masteringu (str. 37) oraz świetnie brzmiące
monitory Dynaudio LYD 48 (str. 59). Czeka
także rekonstrukcja używanego przez mistrzów
mikrofonu nazwana dla niepoznaki WA-14.
Dla gitarzystów mamy pachnący nowością
pedalboard od HeadRusha (str. 44) i test
Guilda Starfire III (str. 46). Mistrzowie klawiatury
powinni docenić teksty o Akai MPC X (str. 46)
oraz Nord Stage 3 (str. 49).
Są jednak osoby gotowe zadowolić się
pozycją wicemistrzów, bowiem przede wszystkim
zależy im na przyjemności z uprawiania muzyki.
Dla nich mamy przewodnik po korekcji (str. 34),
solidny i dobrej jakości mikrofon sE X1 S (str. 41),
prosty w obsłudze instrument modularny
ROLI Blocks (str. 52), elektryzującą teorię muzyki
poświęconą generowaniu napięcia (str. 56), a na
deser drugą część poradnika o budowie studia
poświęconą doborowi monitorów (str. 60).
Zapraszamy ich na krótką wizytę na warsztatach
w Muzycznej Owczarni (str. 66) i w klubie
Bogart (str. 68). Na koniec dowodzimy,
że pewne dźwięki są niepotrzebne (str. 70).
Sztuką godną mistrzów jest wiedzieć które.
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 w pierwszej połowie listopada 2017.
wrzesień–październik 2017
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co jest grane
co słychać
Nowości sprzętowe i nie tylko.
6 Kalisz Ambient Festiwal:
Kwadrofonia z obrazem
Tadeusz Łuczejko, który wystąpi
w podwójnej roli, zdradza, co usłyszymy.
7 IK Multimedia iRig Keys I/O,
sE Electronics sE8
8 Akai VIP 3.0, Toontrack
Superior Drummer 3.0,
Waldorf vcf1

nadaj ton
40 Warm Audio WA-14:
Rekonstrukcja historyczna
Odtworzony klasyk jest porównywany
z oryginałem, jeśli chodzi o parametry,
ale bezkonkurencyjny cenowo.
41 sE Electronics X1 S:
Klasyk po liftingu
Przeprojektowanie konstrukcji sprawiło,
że ten solidny niedrogi mikrofon
jakością sięgnął wyższej półki.

mocny akord
10 Promocje Sporo obniżek,

szarpnij strunę
42 HeadRush Pedalboard:

które miło łechcą portfel,
na monitory, nagłośnienie
gitarowe, interfejsy, kontrolery
i oprogramowanie.

Moc pod butem
Jeśli ktoś zastanawia się, po co
w pedalboardzie wyświetlacz LCD,
koniecznie powinien przeczytać
ten tekst.

rwący temat
12 Nie daj się zabić sukcesem
Leszek Możdżer stwierdza, że bycie
na szczycie jest tylko ułudą tych, którzy
się nań wspinają, popularność wymaga
ciągłej czujności, a największą
wirtuozerię mogą zabić pospolite procenty.
18 Czyń dobro dobrze
Wojtek Olszak poleca słuchanie muzyki,
zdradza sekret dobrej współpracy
z muzykami oraz dowodzi, że muzyka
jest dobrem, nawet jeśli wykonuje ją
ktoś, kto nie umie grać na instrumentach.
24 Przeżyj to sam
Leszek Cichoński udowadnia, że do
stworzenia popularnego kursu gry na
gitarze wystarczy natchnienie, choć
niekiedy przeszkadza ono w kończeniu
projektów. Uważa też, że nie da się
grać muzyki bez jej uprzedniego
przeżywania.

55 M-Audio Hammer 88:
Dziesięć oktaw dla wszystkich
Połączenie czucia gry na fortepianie
z możliwościami, jakie dają instrumenty
wirtualne.

przynucanie z taktem
56 Teoria muzyki.
Generowanie napięcia
Tym razem rzecz o konsonansach
i dysonansach oraz wymianach durowo-mollowych.

przejdź na odbiór
59 Dynaudio LYD 48:
Na leżąco bez kompromisów
Trójdrożne monitory, które są proste
w obsłudze, ale mają kilka niezwykle
użytecznych funkcji.

44 Guild Starfire III:
Instrument jak z Newark Street
Na tej gitarze trudno zagrać heavy
metal, ale do pozostałych gatunków
nadaje się znakomicie.

uderz w klawisz
46 Akai MPC X:
Powrót do samodzielności
Kombajn, który przy produkcji muzyki
doskonale obywa się bez komputera,
a z komputerem jeszcze zyskuje.

z poradnika wujka Piotrka
60 Jak zbudować studio w domu (2)
Dobieramy monitory i kształtujemy
środowisko, w którym mają działać.

gościnne występy
64 XXVIII-XXX Warsztaty Muzyczne
w Muzycznej Owczarni:
Podejście praktyczne
Kawałek prawdziwego życia artysty na
cenionej scenie w pienińskich Jaworkach.

Szybkie złącze Thunderbolt 2 do
komunikacji, możliwość łączenia ze sobą
do czterech kart oraz bardzo dobre
parametry – to znaki rozpoznawcze
najnowszego flagowego interfejsu
PreSonusa.

34 Gimnastyka korekcyjna
Tym razem wycieczka po efektach
zatrzymuje się na korekcji: narzędziu,
które stanowi podstawę fachu
nagraniowego i nagłośnieniowego,
a jednocześnie jest słabo opanowane
przez adeptów sztuki.
37 PreSonus Studio One 3:
Lekcja 12. Mastering (1)
Pokazujemy jak ze zbioru utworów zrobić
spójny brzmieniowo album.
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fot. Justyna Dziekanowska

nagraj muzę
30 PreSonus Quantum: Mocna karta

66 V Kreatywne Warsztaty
Wojtka Pilichowskiego:
Kompozycja własna
Okazja na więcej niż sezon
Dwadzieścia nowych utworów
Właśnie zakończyła się operacja
w tydzień – wulkan kreatywności
połączenia cenionego charakteru
po raz kolejny wybuchł w Gomunicach.
z nowoczesnością. Relacjonujemy efekty. 68 Składmuzyczny.pl:
52 ROLI Blocks: Dźwięk z klocków
Punkt kontaktowy
Składanie własnego instrumentu
Sklep, który nie tylko sprzedaje towar, ale
jeszcze nigdy nie było tak proste.
stara się łączyć muzyków i ich wspierać.

49 Nord Stage 3:

nie na żarty
70 Za dużo nut
Odchudzanie utworów bywa bolesne,
ale często wychodzi im na zdrowie.

OD IDEALNEGO BRZMIENIA DZIELI CIĘ TYLKO DOTYK
Multiefekt z symulacjami wzmacniaczy i efektów gitarowych
7-calowy dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości
Płynne przełączanie presetów z wybrzmiewaniem pogłosu/delaya po zmianie presetu
Looper z 20-minutowym czasem nagrywania

headrushfx.com
wrzesień–październik 2017
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Kwadrofonia z obrazem
O współpracy przy realizacji ambitnych projektów, kohabitacji różnych dziedzin
sztuki i pożytkach z rzadkiego występowania mówi Tadeusz Łuczejko, który pojawi
się w podwójnej roli podczas tegorocznego Kalisz Ambient Festiwalu
Jak to jest wystąpić u konkurencji? Jest pan
przecież twórcą znacznie starszego
festiwalu ambientu w Gorlicach.
Nie traktuję Kalisz Ambient Festiwalu jako
konkurencji. Uważam, że tego typu imprez
jest tak mało w Polsce, że bez sensu jest konkurować. Trzeba się wspierać. Ta szmira, która
nas zalewa wokół, jak dotąd wygrywa. Dlatego cieszę się, że zagram w Kaliszu.
I wystąpi pan tam dwa razy. Najpierw
od 18.10 odbędzie się w ramach festiwalu
wernisaż pana prac, a 28.10 zagra pan
koncert z projektem Aquavoice.
Nie jestem wyjątkiem, bo grających plastyków
albo realizujących się plastycznie muzyków

jest wielu. Jak choćby Michał Jacaszek. Przecież on tak naprawdę jest plastykiem. A wracając do wernisażu, to 18.10 mnie nie będzie,
ale organizatorzy zaplanowali spotkanie ze
mną na 28.10 około południa.
Pan też z wykształcenia jest plastykiem.
Dlatego powtarzam do znudzenia, że nie
uważam się za muzyka. Co najwyżej za muzykanta. (śmiech) Oczywiście muzyka jest
moją pierwszą miłością. Po skończeniu szkoły podstawowej długo zastanawiałem się,
czy iść do szkoły muzycznej, czy do szkoły
plastycznej. W końcu koledzy namówili mnie
na plastykę, ale muzyka cały czas we mnie
siedzi. I do szkoły muzycznej też chodziłem.

TADEUSZ ŁUCZEJKO
Plastyk, muzyk, akustyk, człowiek wielu talentów. Wydał siedem płyt solowych. W 2001 roku został
laureatem złotej dziesiątki najlepszych nagrań elektronicznych Trójki. Wraz z Piotrem Wojtyńskim
w 1999 roku założył projekt Aquavoice, w którym od 2001 roku występuje jako solista. Koncertował
między innymi z Tomaszem Stańko, Józefem Skrzekiem, Markiem Hołoniewskim, Robinem Guthrie’em
(Cocteau Twins), Banco de Gaia, Higher Intelligence Agency, Markiem Bilińskim czy Wojciechem
Konikiewiczem. Od 2003 roku organizuje w Gorlicach Międzynarodowe Prezentacje Multimedialne „AMBIENT”
i jest ich dyrektorem artystycznym. Jako plastyk ma na swoim koncie kilkanaście wystaw, trochę nagród oraz
siedmioletnią współpracę z kilkoma wydawnictwami, dla których projektował ilustracje książkowe.
W 2007 roku Tadeusz Łuczejko został wpisany do międzynarodowej encyklopedii „Who is who”.
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Kolejnym przykładem muzykującego plastyka jest uczestnik tegorocznej edycji „mojego”
festiwalu, znakomity skrzypek Tomek Mreńca, który ukończył bodaj wrocławską ASP.
Uważam, że takie połączenie nie jest niczym
nadzwyczajnym.
Dwa lata temu ukazała się najnowsza płyta
„Early Recordings”, ale już wtedy mówił
pan o dużej ilości nowego materiału.
Czy w Kaliszu zaprezentuje pan coś
z wcześniejszych utworów, czy także z tych
jeszcze niepublikowanych?
Jeśli nie liczyć „Early Recordings”, bo to jednak
był powrót do utworów z początków Aquavoice niewydanych dotąd na CD, to publiczność
w Kaliszu usłyszy kompozycje z ostatnich
dwóch czy trzech płyt. Pojawi się tylko jeden
dotąd niepublikowany utwór.
Zazwyczaj pańskie występy są ilustrowane
wizualizacjami, które przygotowuje Dariusz
Kaliński. Czy także ten nowy utwór już się
takiej doczekał?
Tak. To zresztą jeden z powodów, dla których rzadko zmieniam utwory na koncertach.
Gdybym czynił to częściej, Darek musiałby
przygotowywać nowe wizualizacje, a robi
to dla mnie bez żadnego wynagrodzenia. Te

zdjęcie: Tadeusz Łuczejko/archiwum prywatne

6. Kalisz Ambient
Festiwal

co słychać

Ale nie przed publicznością kaliską?
Jak dotąd ten program zaprezentowałem
tylko raz podczas festiwalu w Gorlicach. Ogólnie nie występuję zbyt często, co jest drugim
powodem rzadkiego zmieniania utworów.
Chyba nie ma niebezpieczeństwa, że wszyscy
powiedzą „Ooo, to już było!”.
Eksperymentuje pan z techniką
kwadrofoniczną. Czy w Kaliszu będziemy
mieli okazję usłyszeć pana kompozycje
wykonane w tej technice?
Taki mam zamiar. Jeśli technicznie wszystko
się uda ze strony organizatorów, będzie to
koncert kwadrofoniczny.

IK Multimedia iRig Keys I/O

Prawdziwe Plug and Play
W

październiku zadebiutuje na rynku klawiatura sterująca z pełnowymiarowymi
klawiszami wyposażona dodatkowo w interfejs audio wysokiej jakości. Nowe
urządzenie ma zależnie od wersji 25 lub 49 klawiszy, przyciskane pokrętło Volume/Data,
cztery dotykowe pokrętła w dwóch bankach, osiem kolorowych, dynamicznych padów.
Dostępne są także dwa w pełni programowalne, dotykowe paski sterujące, standardowo
działające jako regulatory pitch-bend i modulacji. Pełen zestaw dostępnych kontrolerów
uzupełnia sekcja transportu i przycisków. Wszystkie pokrętła, suwaki i przyciski są czułe
na dotyk. Z kolei interfejs ma ścieżkę sygnału o rozdzielczości 24 bity/96 kHz oraz wejście
combo do podłączania sygnału liniowego, instrumentalnego lub mikrofonowego
(też Phantom), symetryczne wyjście liniowe i wysokiej klasy wyjście słuchawkowe.
Klawiatury sprzedawane są z bogatymi pakietami oprogramowania.
W wersji 25-klawiszowej jest on wart 500 €, w wersji 49-klawiszowej – 750 €.
iRig Keys I/O współpracuje z systemami iOS, Mac i PC.
zdjęcia: IK Multimedia, sE Electronics

tworzone dla mnie powstają pod konkretną
muzykę i są zsynchronizowane co do ułamka sekundy. Nie jest tak, że na ekranie latają jakieś „zajączki”, artysta przestaje grać,
a „zajączki” dalej latają. To co usłyszy i zobaczy publiczność, będzie moim drugim występem live z tym materiałem.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

6. KALISZ AMBIENT
FESTIWAL
Występ i wernisaż Tadeusza Łuczejki będzie
częścią szóstej edycji kaliskiego festiwalu, który
odbędzie się 27–28.10 w miejskim Centrum Kultury
i Sztuki. Oprócz niego wystąpią jeszcze:
 Brytyjczyk Scanner, czyli Robin Rimbaud,
uważany za jednego z najwybitniejszych
przedstawicieli współczesnej muzyki elektronicznej,
 dziewczyny z islandzkiej grupy Kaelan Mikla
prezentujące awangardowy post punk,
 zespół Kafel, jeden z prekursorów muzyki
elektronicznej, wracający na scenę po 25 latach
i nagraniu nowego albumu,
 Wacław Zimpel, jeden z najbardziej
elastycznych klarnecistów w Polsce,
 intrygujący formalnie duet Hati, łączący
psychodeliczną muzykę rockową i eksperymentalną,
 kaliski Skinwalk, laureat pierwszej edycji Made
in Kalisz Festival, po którym można spodziewać się
alternatywnego industrialnego triphopu.
Festiwalowi towarzyszyć będą pokazy sprzętu
muzycznego oraz giełda płyt CD i winylowych.
Po każdym dniu festiwalowym będzie można
porozmawiać z występującymi muzykami w klubie
Urwany Film.

sE Electronics sE8

Szumy
pod kontrolą
N

iedawno na rynku pojawił się małomembranowy mikrofon
pojemnościowy sE. Według producenta za sprawą nowej
konstrukcji tylnej płytki uzyskano bardziej wyrównane,
zbalansowane brzmienie i lepsze przenoszenie transjentów
w porównaniu do małomembranowych mikrofonów
pojemnościowych o zbliżonej lub wyższej cenie. Dzięki
zastosowaniu krótkiej i efektywnej ścieżki sygnałowej
pozbawionej układów scalonych i transformatorów stosowanie
filtra półkowego lub korekcja pasmowa nie wywołuje ostrego,
nieprzyjemnego podbarwienia dźwięku. Według twórców sE8
jest też najcichszym mikrofonem w swojej klasie. Jego parametry
można porównywać z trzykrotnie droższymi mikrofonami.
Wyposażono go w dwa filtry górnoprzepustowe (80/160 Hz)
i dwa tłumiki (-10 i -20 dB), co daje największy zakres dynamiki
w tej klasie. Diamentowa krawędź kapsuły
i pozłacane złącze XLR zapewniają bezstratne, niezawodne
i długotrwałe użytkowanie. Mikrofony sE8 są także
sprzedawane w parowanych zestawach z belką, klipsami,
osłonami przeciwwietrznymi i aluminiową walizką.
Brzmi nieźle. Przynajmniej w zapowiedzi.

Więcej informacji na stronie kaliszambient.pl
wrzesień–październik 2017
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Akai VIP 3.0

A

plikacja umożliwiająca wygodne
używanie instrumentów i efektów
wirtualnych doczekała się trzeciej edycji. Oprócz funkcji znanych z poprzednich
wersji pojawiły się cztery nowe. VIPMS pozwala innym producentom instrumentów
i efektów tworzyć własne mapy pluginów
i w ten sposób pogłębiać ich integrację
z VIP. Funkcja MIDI Learn pozwala płynnie mapować pokrętła, enkodery, suwaki
i przyciski dowolnej klawiatury, powiększając bibliotekę zmapowanych kontrolerów
MIDI Akai i M-Audio. Kolejną funkcją jest
Pad Chords Progression. Jak sama nazwa
wskazuje, pozwala grać fabrycznie zdefiniowane lub własne następstwa akordów,
korzystając z padów udostępnianych przez
kontroler VIP. Ostatnią nowinką są tryby
kontroli klawiatury: granie skal, akordów
harmonicznych i następstw akordów za
pomocą klawiatury VIP lub MIDI. Nowa

wersja VIP jest dostępna bezpłatnie dla
użytkowników klawiatur Akai Advance,
M-Audio CTRL49 i Alesis VX49 oraz

kontrolerów Akai MPK2 i MPK Mini, klawiatur M-Audio Code, Oxygen MK IV
i Axiom AIR Mini 32. Po raz pierwszy oprogramowanie będzie też sprzedawane właścicielom klawiatur wyprodukowanych
przez firmy spoza inMusic Group.

zdjęcia: Akai Professional, Toontrack, Waldorf

Rosnąca otwartość

Toontrack Superior Drummer 3.0

Uderzenie przyszłości
T

oontrack gruntownie odświeżył swoje wirtualne studio do projektowania
i kształtowania brzmień perkusyjnych. SD 3.0 zyskał wygodniejszy sposób
obsługi, konwersję partii perkusyjnych z audio do MIDI, 35 efektów sekcji miksera,
skalowany interfejs, odłączane okna i obszerną bibliotekę MIDI. Podstawowa wersja
tej ostatniej zawiera 230 GB surowego materiału dźwiękowego zarejestrowanego
przez Georga Massenburga w Galaxy Studios w Belgii. Oprócz bliskiego
omikrofonowania i kilku mikrofonów ambientowych w zestawie Superior Drummer 3
znajduje się dodatkowo 11 mikrofonów dookolnych ustawionych w konfiguracji
surround, które można wykorzystywać w każdym ustawieniu, od stereo aż do
pełnego systemu 11.1. Program wyposażono w ogromną kolekcję sampli
znakomitych instrumentów, a także około 350 dźwięków z elektronicznych
maszyn perkusyjnych do wzbogacania brzmień i dla potrzeb sound designu.
Tak duża paleta brzmień perkusyjnych pozwala dobrać odpowiednie
do niemal każdego nagrania.

Waldorf vcf1

Brutal na
pokładzie!
N

ajnowszy moduł w formacie Eurorack
przynosi brzmienie i funkcje dwóch
popularnych modeli Waldorfa: Rocket
i 2-Pole. Oprócz filtra o charakterystyce
LP/BP/HP vcf1 wyposażono w eksperymentalny obwód distortion z regulacją
poziomu, ustawiony przed filtrem. Wprowadza on zniekształcenia harmoniczne do
sygnału, przez co moduł potrafi zagrać brutalnie. Czytelny interfejs modułu zapewnia
dostęp do wszystkich istotnych parametrów. Do vcf1 można skierować zewnętrzny
sygnał audio, filtr w skrajnym położeniu
rezonansu potrafi się zaś wzbudzić, przechodząc do efektu samooscylacji.

8

co słychać

sE8

Niewielki rozmiar. Potężne brzmienie.
W studiu i na scenie nowy pojemnościowy mikrofon
małomembranowy sE8 imponuje potężnym brzmieniem,
funkcjami zadowalającymi profesjonalistów i wybitną
wydajnością.
Nowa, zaawansowana konstrukcja membrany zapewnia
idealnie okrągłe, zbalansowane brzmienie, wyjątkowe
przenoszenie transjentów i neutralną charakterystykę
pozaosiową.
Dzięki zoptymalizowanemu układowi klasy A mikrofon sE8
ma najniższe szumy własne w swojej klasie.

wrzesień–październik 2017
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Universal Audio: PreSonus:
Klasyczne brzmienie z kartą Monitory bardziej przystępne
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.

Już teraz brzmienie w Twoim studiu może zmienić się na lepsze. Wystarczy skorzystać
z promocji, jaką przygotował PreSonus na monitory Eris E44 i E66. Mają one przetworniki
rozmieszczone w konfiguracji MTM (midwoofer-tweeter-midwoofer, zwanej również
„D’Appolito”), które zapewniają lepsze przetwarzanie poza osią oraz znakomitą charakterystykę
kierunkową. Dzięki nim monitory te mają także najszerszy obraz stereo w tej klasie. Teraz
monitor E44 można kupić za 970 zł (wcześniej 1295 zł), a E66 za 1315 zł (wcześniej 1750 zł).
Promocja obowiązuje do 31.10.2017.

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.

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 teraz kupić za 5330 zł
(wcześniej kosztował 6270 zł).

Adam Audio:
Subwoofery do wyboru

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

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.

Promocja obowiązuje do 31.12.2017.

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.

10

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych promocją.

PreSonus:
Cena spada, jakość zostaje
Dwudrożne monitory Sceptre S6 znakomicie
przetwarzają dźwięk dzięki zastosowaniu
nowoczesnego układu współosiowego,
który zintegrowano z 32-bitowym procesorem
obsługującym technologię Fulcrum
Acoustic TQ Temporal Equalization
Technology. Teraz można je kupić ze znaczną
obniżką, bo za jedyne 1975 zł/1 szt.
(wcześniej 2990 zł/1 szt.).
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów
promocyjnych.

zdjęcia: 2box, Adam Audio (3), IK Multimedia, Laney (8), M-Audio (5), PreSonus (9), Universal Audio.

Adam Audio:
Głębszy dół

Adam Audio:
Opłaca się studiować

mocny akord

IK Multimedia:
Perfekcyjna
oferta na bas

Już teraz można zaoszczędzić przy zakupie
programu Modo Bass i zakupić go za jedyne
199,99 € (wcześniej 299,99 €). Użytkownicy,
którzy chcą zakupić wersję crossgrade, mogą
zaoszczędzić 50 € i otrzymać ją w cenie
149,99 € (wcześniej 199,99 €). Wszyscy kupujący Modo Bass w okresie promocji otrzymują także bezpłatnie pakiet AmpliTube Bass
Players Bundles o wartości 79,99 €. Akcja trwa
do odwołania i dotyczy tylko oprogramowania ściąganego ze strony producenta.

PreSonus:
Podwójna okazja z CS18AI
Przy zakupie kontrolera StudioLive CS18AI zyskujemy
dwa razy. Po pierwsze mamy niższą cenę,
która wynosi teraz 6990 zł, co daje 25% zniżki.
Po drugie zyskujemy bezpłatnie DAW Studio One 3 PL
w wersji Professional o wartości 1699 zł. Dzięki temu
otrzymujemy potężne, uniwersalne i łatwe w obsłudze narzędzie,
które pozwala zrealizować nawet najbardziej złożone projekty. By skorzystać z promocyjnej
wersji SO3 PL, zakupiony kontroler należy zarejestrować na stronie producenta.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

PreSonus: Karty tanieją

Dwie karty audio świadczą, że złota polska jesień może zachwycić nie tylko kolorem,
ale i dźwiękiem. Za kartę AudioBox iTwo Studio zapłacimy teraz 787 zł (wcześniej 1050 zł),
a za AudioBox 44 VSL jedynie 980 zł (wcześniej 1150 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

PreSonus:
Cena Studio 192 i Studio 192 Mobile brzmi lepiej
2box: Tańszy zestaw

Gratka dla perkusistów: zestaw TrigIt Trigger kit, czyli 4x kocioł/werbel, 1x stopa, złącze jack ¼” kosztuje teraz zaledwie 479 zł
(wcześniej 799 zł).

Zwolenników solidnego studyjnego sprzętu powinna ucieszyć wiadomość o promocji flagowych interfejsów PreSonusa w wersji stacjonarnej i przenośnej. Studio 192 można teraz
można kupić za jedyne 3150 zł (regularna cena wynosi 4190 zł), a Studio 192 Mobile w cenie
2250 zł (wcześniej 2999 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych

Laney: Nagłośnienie
w szalonych cenach

PreSonus:
Lepsze cyfry przy
mikserach cyfrowych

PreSonus postanowił zwrócić uwagę na
swoje miksery cyfrowe i trzeba przyznać,
że mu się udało. Teraz StudioLive RML16AI
i RML32AI kosztują odpowiednio 4450 zł
(wcześniej 5590 zł) i 6300 zł (wcześniej
7900 zł).
Promocja obowiązuje do 31.10.2017.

Jesień może stać się ulubioną porą roku
gitarzystów. Wpływ na to mają obniżki cen
markowych wzmacniaczy, kolumn oraz
combo gitarowych i basowych. Przeceny
nagłośnienia Laneya sięgają od 20 do 30%.
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 informacji jest dostępne
na stronie
www.audiostacja.pl/
uploads/cennik/
LANEY.pdf.
wrzesień–październik 2017
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Uważasz się za mistrza?
Zjawisko mistrza to coś jakby instytucja guru. Guru to jest
ktoś, kto „rozświetlił własny mrok”. Konkretnie chodzi
o mrok własnego umysłu. Dajmy na to, ja wiem jak zrobić
potrójne staccato na dźwięku fis. Jeśli przychodzi do mnie
ktoś, kto tego nie umie, a ja mu to pokażę, jestem dla niego
mistrzem. Ale kiedy mówię „Sprzęgło mi poszło”, a on odpowiada „Wiem, jak to zrobić”, to wtedy on jest moim mistrzem. Guru to z kolei ktoś, kto opanował własny umysł.
Na przykład umie zarządzać pożądaniem, wygaszać własny
gniew albo umie w sobie wzbudzać wysokie wibracje radości
i entuzjazmu. Czyli na bardzo wielu polach, w wielu dziedzinach możemy sobie nawzajem pokazywać pewne techniki.
I stajemy się nawzajem swoimi mistrzami.
To w jakich obszarach czujesz się mistrzem?
Na pewno w potrójnym staccato na dźwięku fis! (śmiech)
Dość wąska specjalizacja. (śmiech)
Bardzo wąska. Taką niszę znalazłem. (śmiech) Nie, tak naprawdę niebezpieczeństwo w używaniu pojęcia „mistrz”
polega na tym, że jeśli ktoś jest naszym mistrzem w jakiejś
dziedzinie, mamy tendencję do czynienia go mistrzem w innych, automatycznie przypisując mu umiejętności, których
nie posiada. A trzeba pamiętać, że każdy człowiek, którego
spotykamy, może stać się naszym mistrzem. Może nam
pokazać dwie rzeczy: co robić, by osiągnąć sukces w swojej
dziedzinie, oraz czego nie robić.

O roli mistrza
w życiu,
tworzeniu
własnego języka
muzycznego
za pomocą
elementów
świata oraz
zagrożeniach
związanych
z osiągnięciem
sukcesu mówi
Leszek Możdżer

A co sam chciałbyś przekazać swemu uczniowi,
gdybyś go miał?
Każdy, kto siada do fortepianu, ma inne problemy. Jeden ma
problemy z oddechem, drugi siedzi za głęboko na krześle,
inny ma łokcie za blisko ciała, a jeszcze inny ma problemy
z używaniem wiary podczas grania. A w każdy dźwięk, który
się gra, trzeba wierzyć na bieżąco.

fot. Joanna Pieczara

Z kim miałeś taką relację?
Jednym z moich mistrzów był Zbigniew Preisner. Miałem
niesamowitą okazję być przy nim, gdy dyktował mi swoje
melodie podczas palenia fajki. Byłem młody i napalony, jemu nie chciało się pisać, więc coś gwizdał, czy podśpiewywał,
a ja zapisywałem. Wtedy zrozumiałem, na czym polega proces kompozycji. Podczas tych paru minut, bo to się zdarzyło
parę razy, on mnie inicjował w bycie kompozytorem. Bo co innego, kiedy Tymon Tymański – także mój mistrz – przynosił
na próby gotowe utwory. Były skomplikowane, ale ja nie wiedziałem, jak powstały. Dostawałem nuty i grałem je, ale nie
byłem przy procesie. Natomiast być przez chwilę przy procesie
powstawania czegoś, jest to inicjacja. W tym momencie Preisner stał się moim mistrzem. Był nim zresztą nie tylko w tej
dziedzinie. Pokazał mi jak świetnie gotować spaghetti. Zwracał mi uwagę na rozkład oświetlenia w pomieszczeniu. Ale też
pokazał mi parę rzeczy, których nigdy nie zamierzam robić.

LESZEK MOŻDŻER
Kompozytor, pianista jazzowy, producent muzyczny, eksperymentator. Był wieloletnim
współpracownikiem wybitnych kompozytorów muzyki filmowej Jana A.P. Kaczmarka
i Zbigniewa Preisnera. Wraz ze szwedzkim kontrabasistą Larsem Danielssonem
i izraelskim perkusistą Zoharem Fresco tworzy trio jazzowe. Koncertował z wieloma
światowymi gwiazdami. Brał udział w nagraniu ponad 100 albumów w stylistyce od
pop i jazz po death metal. Od 2011 roku jest dyrektorem artystycznym festiwalu Enter
Music Festival, który zawsze przed Bożym Ciałem odbywa się w Poznaniu nad Jeziorem

Oczywiście każdy przypadek jest inny.
Relacja mistrz–uczeń jest najbardziej naturalna wtedy, gdy
młodszy pracuje dla starszego. Wtedy wymiana informacji
Strzeszyńskim. Laureat wielu nagród, wśród których są dwa Fryderyki. Jesienią tego
następuje naturalnie, a przecież nie wszystkie informacje
roku ukaże się jego kolejna płyta, w której zmierzy się z muzyką dawną.
odbiera się w przekazie werbalnym. Często są to strzępki
słów, pojedyncze pojęcia, mowa ciała, podsłuchane rozmowy>>
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Nie daj się
zabić sukcesem
wrzesień–październik 2017
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>> telefoniczne, obserwacja mistrza podczas pracy. Na przykład
dużo nauczyłem się od Lestera Bowie. Raz mieliśmy koncert
telewizyjny i praktycznie cały dzień czekaliśmy. Byliśmy spięci, że zaraz możemy wyjść, ale co chwila coś się działo: a to
światło trzeba było zmienić, a to kostiumy, a to jeszcze trzeba
przywieźć to, tamto… Naraz do garderoby wszedł Lester Bowie. Był na zupełnym luzie. Zapalił cygaro i powiedział: „Praca
w telewizji polega głównie na czekaniu”. Rozsiadł się wygodnie w fotelu. Od razu zeszło ze mnie ciśnienie. Zamiast spalać się w nerwowym czekaniu odetchnąłem i mogłem dzięki
temu mnóstwo energii zachować na występ. Lester stał się
moim mistrzem, bo przekazał mi cenną informację.
Tych informacji i doświadczeń szukasz często daleko
od muzyki, z którą jesteś kojarzony. Mam na myśli
współpracę z blackmetalowcami, z hiphopowcami,
u Marka Bilińskiego podchwyciłeś skale modalne,
od kabareciarzy – jak się robi show. Chyba nie zapuściłeś
się jeszcze na obszar disco polo…
Z Tymonem i zespołem Kury nagraliśmy płytę
„P.O.L.O.V.I.R.U.S”, gdzie w utworze „Jesienna deprecha” wykonałem całkiem poważne partie discopolowe na instrumentach klawiszowych, a w „Śmierdzi mi z ust” zagrałem na
klawiszach oraz zaśpiewałem.
Czyli nawet tam byłeś…
Sytuacja jest taka, że bardzo trudno jest poprawnie rozpoznać
wartości w świecie, którym rządzi pieniądz. System pieniężny
jest podstępny, więc robimy rzeczy, które nie są tego warte, ale
się opłacają. Przez to musimy uczestniczyć w wielu nieciekawych sytuacjach w życiu. Weszliśmy w strefę cienia.

„

A tę płytę zrobiłeś dla pieniędzy, czy żeby spróbować
czegoś, czego jeszcze nie robiłeś?
Przez bardzo długi czas robienie czegoś tylko dla pieniędzy
uważałem za życiową głupotę. Przez dwadzieścia lat nie

zgłaszałem utworów do ZAiKS-u i STOART-u. Teraz, gdy mam
skończone 46 lat, zorientowałem się, jak ten świat wygląda,
i zdarza mi się zrobić coś tylko dla pieniędzy, bo zrozumiałem
system, w którym żyję. Chory system. Przecież jabłoń rodzi
za darmo, a pszczoły za darmo produkują miód. Tymczasem
tutaj ktoś, kto emituje pieniądz albo może nim zapłacić, ma
prawo mówić innym, co mają robić. W dodatku każdy musi
oddać więcej pieniędzy niż pożyczył, co oznacza, że w obiegu
jest za mało pieniędzy, żeby spłacić wszystkie długi. Jednak
jeśli dostanę ten zadrukowany papier albo punkty na monitorze, to będę mógł zrobić coś, co w moim mniemaniu ten świat
zmieni na lepsze. Dlatego w końcu zrobiłem listę utworów
niezgłoszonych do STOART-u z 25 lat. Gdy ją zaniosłem, pani
powiedziała, że jej sparaliżuję biuro na parę miesięcy. Nikt nie
chciał wierzyć, że ja tych utworów wcześniej nie zgłosiłem.
Przecież wszyscy zgłaszają, bo z tego są pieniądze!
Czyli jednak była w tym także chęć eksperymentu.
W 2013 roku twoje zapędy eksperymentatorskie objęły:
nowe instrumentarium („Explodelia” na instrumenty
perkusyjne i elektronikę), nieparzyste metrum (muzyka
do filmu „Land of Oblivion”), strój ćwierćtonowy (muzyka
do filmu „W sypialni”), użycie reguły matematycznej jako
pomysłu konstrukcyjnego („Magnificat”, „Te deum”
na orkiestrę i sopran), wejście w przestrzeń muzyki
klasycznej (III Sonata Prokofiewa). Niedawno miałeś
koncert, w którym wykorzystałeś odgłosy mrówek.
Na jakim etapie jesteś teraz?
Muzyka rozgrywa się na dwóch głównych poziomach: na
poziomie wewnętrznym i zewnętrznym. Świat wewnętrzny
to świat wyobraźni, a świat zewnętrzny to dźwięki, które już
nas otaczają. W otaczającym świecie mamy mnóstwo rzeczy, które można użyć jako tworzywo: świat rozmawiających
ze sobą mrówek albo świat ćwierćtonów, albo jakąś regułę
matematyczną. To jest coś, co mnie odżywia od zewnątrz.
Wyobraźnia to jest inny świat. Na przykład Lutosławski

Niebezpieczeństwo w używaniu pojęcia „mistrz”
polega na tym, że jeśli ktoś jest naszym mistrzem
w jakiejś dziedzinie, mamy tendencję do czynienia
go mistrzem w innych, automatycznie przypisując
mu umiejętności, których nie posiada

Człowiek obdarzony jakimikolwiek talentami zaczyna dryfować w stronę arogancji
i agresji. To się dzieje w sposób naturalny. Mnie to także dotyczy. Jednak wszystkie
rzeczy, które mnie dotknęły w życiu, spowodowały, że nabrałem pokory. Trzeba
zdawać sobie sprawę, że planeta Ziemia, na której żyjemy, jest salą treningową.
Są tu powierzane najróżniejsze talenty i wielokrotnie w ciągu dnia przechodzimy
najróżniejsze próby. Ja wielu prób nie przeszedłem, dlatego Bóg spuścił na mnie
najprzeróżniejsze nieszczęścia, żebym nie narobił wokół siebie bałaganu. Bo jeżeli
człowiek ma świadomość swoich umiejętności, a jego zachowanie nie jest korygowane
z pomocą sił ciemności, to ma tendencję do robienia krzywdy innym istotom.
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MISTRZ MARIMBY
Podczas ostatniego dnia Enter Enea Music Festival w tym roku okazało się,
że w riderze francusko-bułgarskiego duetu zapisana była duża marimba,
a przygotowano małą. Ustalono, że w Poznaniu jeden z muzyków ma dużą marimbę,
ale nie zamierza jej pożyczyć na koncert. Obawia się preparowania instrumentu
i zniszczenia go. Obsługa techniczna poprosiła, by Leszek Możdżer jako dyrektor
artystyczny festiwalu spróbował skłonić muzyka do zmiany decyzji. Rozmowa
– prowadzona w przerwie niniejszego wywiadu – trwała krótko i skończyła się
odmową. „Mógłbym wywierać na niego presję, ale towarzyszyłaby temu zła energia
i rzeczywiście coś mogłoby się stać instrumentowi”, wytłumaczył Leszek Możdżer
i dodał z lekkim zawodem w głosie: „Nie jestem mistrzem marimby”. Do koncertu po-

Możdżera, organizatorów i słuchaczy nikt nie mógł zaplanować występów lepiej!

System pieniężny jest podstępny, więc robimy rzeczy,
które nie są tego warte, ale się opłacają. Przez to musimy
uczestniczyć w wielu nieciekawych sytuacjach w życiu

Też szukasz swojego języka?
Staram się pracować na obu poziomach, ale łatwiej mi idzie
grzebanie w przeszłości. Tworzę z niej destylat. Nie mam jeszcze takiej siły wewnętrznej, by wyobrażać sobie swój własny
świat dźwiękowy. Moja wyobraźnia jest jeszcze stosunkowo
niewydolna, wyczuwam tylko poświatę własnego brzmienia.
Posiłkuję się natomiast światem zewnętrznym. Na zewnątrz
siebie szukam tworzywa, z którego robię coś, co ostatecznie
sprawia wrażenie mojego własnego języka, bo przepuszczam
to przez pryzmat wyobrażonej poświaty własnego brzmienia.
Z jednej strony każdy z nas się zmienia, z drugiej strony
mistrzostwo jest czymś stałym, do czego się dąży, w końcu osiąga i już ma. Tymczasem za sprawą eksperymentów
stałą cechą twojego mistrzostwa jest zmienność.
Myślę, że osiągnięcie własnego stylu może być objawem
słabości, a nie mocy. Mistrzostwo nie jest czymś, co jest stałe. Już samo ciało fizyczne jest tak delikatne, że wystarczy
wypić trochę alkoholu i całe mistrzostwo diabli biorą. Sypie
się precyzja frazy, rytmika… Oczywiście można powiedzieć,
że ktoś nadal jest mistrzem, tyle że pijanym. Jednak jak się
zarejestruje, co ten pijany mistrz gra, będą to kompletne
bzdury. Dlatego uważam, że nie ma nic stałego. Wszystkie
elementy mistrzostwa są kruche i nietrwałe. Nawet psychika, którą można bardzo łatwo zrujnować.

A przynajmniej długiej psychoterapii. Jak to się stało?
Powiedziałeś sobie pewnego dnia „Będę człowiekiem
sukcesu” i już?
Ludzie mówią mi, że jestem człowiekiem sukcesu, ale ja nie
wiem, o co im chodzi. Świadomie cały czas starałem się wybierać drogę w stronę ogólnie pojętego światła: dobra, miłości, radości. Ustawiłem sobie kompas w tę stronę. Instynktownie dobierałem informacje, które pozwalały mi wygrzebać się z negatywizmu. A skoro mówimy o filmie „Pub 700”:
Sylwester chciał zrobić taki film. Bo jestem w stu procentach przekonany, że z nakręconego materiału mógł zrobić
zupełnie inny: o tym jak radosne i cudowne jest tworzenie
muzyki pomimo braku papieru toaletowego i braku pieniędzy. Natomiast on, będąc wojownikiem, postawił inną tezę.
Zdemaskował jakąś rzeczywistość, wierząc, że walczy o lepszy świat. Uważam, że jedynym sukcesem jest odniesienie
wewnętrznego zwycięstwa nad samym sobą, przekroczenie
samego siebie, wygranie z sobą samym.

„

zostało ledwie parę godzin. Chciano już sprowadzać instrument z Bydgoszczy, jednak
w końcu poznański muzyk zmienił zdanie. Występ z udziałem jego marimby otworzył
koncert. Dodana do tego zmiana kolejności występów (czekano jeszcze na muzyka,
który jechał z zagranicy i przez opóźnienia lotów miał szansę dotrzeć dopiero
wieczorem) zupełnie zmieniła dramaturgię koncertu. W zgodnej opinii Leszka

mnóstwo pracy włożył w wyobrażenie sobie swojej własnej muzyki. Poświęcił na to lata pracy. On wkładał pracę
w wyobrażanie sobie muzyki, której wcześniej nie było. Kiedy napisał swój duży utwór „Wariacje na orkiestrę symfoniczną”, wszyscy mu mówili, że powinien takich kompozycji
pisać więcej. On jednak stwierdził, takie coś go nie interesuje, bo to jest muzyka „zastana”. Dla niego to była przeszłość.
W skrócie można powiedzieć, że świat wyobraźni to przyszłość, a świat już istniejący to przeszłość. Przecież istniejąca materia to nic innego jak świadectwo przeszłości.

nocy letniej” Williama Szekspira dla Teatru Muzycznego
w Gdyni, jest raczej mroczny i ponury. I nagle z tego
ponurego artysty walczącego z codziennością zrobił się
otwarty na ludzi, pogodny człowiek sukcesu. Powiedzmy,
że w normalnych warunkach wymaga to…
Dwóch wcieleń.

To trudne.
To jedyny prawdziwy sukces. Bo ludzie do mnie przychodzą
i mówią: „Widziałem cię w gazecie, zarabiasz dużo pieniędzy,
możesz sobie na wszystko pozwolić”. To tylko tak wygląda
z zewnątrz. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że ja, będąc na
tak zwanym „szczycie”, widzę świat nieco inaczej i muszę brać
pod uwagę o wiele więcej danych. Czyli wraz z rozszerzaniem
się świadomości pozornie jestem coraz bardziej wolny, ale tak
naprawdę coraz mniej. Koncerty są wyprzedane, a wokół sceny stoi sześciu kamerzystów. Tu nie ma już miejsca na błędy.
Ostatnio spotkałem człowieka, który moje jedno, pojedyncze,
nieuważnie wypowiedziane zdanie analizował latami. Tu już
nie ma miejsca na pojedyncze, nieuważnie wypowiadane
zdania przy barze. Kiedy odprowadziłem Patrycję Markowską
na pociąg, który odjeżdżał o 10:20, to potem przeczytałem
w gazetach, że byłem z nią „wczesnym rankiem” na dworcu
i wyglądaliśmy na zakochaną parę. Tu już nie ma miejsca na
spontaniczne gesty sympatii. Czy to jest wolność?
Ciągłe eksperymentowanie w twórczości chyba
powinno oswoić cię z niespodziankami, jakie niesie życie.

>>

O MAGII

Skoro już jesteśmy przy psychice: na początku swojej
drogi wydawałeś się osobą z kłopotami.
Z pretensją.

Jest w mózgu funkcja, która nazywa się chceniem. Jest ona połączona z odwagą,
by coś zrobić. Okazuje się, że wszystkie zmitologizowane procesy: kompozycji,
aranżacji, drogi twórczej, okazują się bardzo codzienne, szare i zwykłe, gdy zaczniemy
je uprawiać. I wtedy kończy się magia. Bo magia zaczyna się dokładnie tam,

Tak. Chociażby film „Pub 700” Sylwestra Latkowskiego,
opowiadający o tworzeniu przez ciebie muzyki do „Snu

gdzie kończy się nasza znajomość tematu.

wrzesień–październik 2017
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>> Bo przyjmuję, że nie wiesz do końca, jaki efekt uzyskasz,
gdy zaczniesz grać szklanką, wrzucisz do fortepianu gwoździe czy włożysz szczoteczkę do zębów. Ćwiczysz to?
Elementy zaskoczenia są bardzo częste, ale staram się nieustannie podnosić swoją wewnętrzną wibrację. Świadomie nad tym
pracuję, nie pozwalam negatywnym stanom emocjonalnym
w pełni rozwibrowywać mojego jestestwa. A są takie tendencje –
im więcej jest odpowiedzialności, problemów, sławy, pieniędzy…
Niektórzy nazywają to stresem…
Utrzymywanie wewnętrznego stanu wysokich wibracji powoduje, że rzeczy w magiczny sposób zaczynają się ze sobą synchronizować. Na przykład wczoraj przed koncertem
z Glorią Campaner deszcz padał dokładnie przez pięć minut,
żeby oczyścić energetykę łąki. Mogliśmy wejść w czyste pole
energetyczne. Im wyższą ma się wewnętrzną częstotliwość
duchową, tym więcej jest zachwytu i pozytywnych zaskoczeń światem, który mnie otacza. To się dzieje na najróżniejszych poziomach. Z tym wiąże się na przykład przypadkowy
dźwięk, który idealnie złożył się z dźwiękiem mojego kolegi
na scenie. Mogą to być wybory życiowe, które zaczynają się
w przedziwny sposób układać, lub telefon dzwoniący dokładnie wtedy, kiedy trzeba.
Czy wyższy stan wibracji pozwolił ci opanować dżina
kreatywności, którego najpierw chciałeś pobudzić do
działania, a gdy się udało, chciałeś zmusić do ucichnięcia?
To było troszeczkę inaczej.
A jak?
Gdy byłem kilkuletnim chłopcem, wiedziałem, że mam
w sobie dżina twórczości. Usłyszałem, że Mozart komponował jako pięciolatek, a ja już miałem wtedy lat dziewięć.
Uznałem, że już jest trochę późno i trzeba się wziąć do roboty. Napisałem wtedy cykl kilku utworów na fortepian.
Poszło mi to łatwo, bo chciałem komponować, wiedziałem,
że umiem to zrobić, i to zrobiłem. Utworki napisałem flamastrem, więc nawet nie było poprawek. Kiedy chwaliłem
się tym przed swoimi znajomymi, mama powiedziała mi,
żebym tak się nie zachowywał. Tym sposobem niechcący
kompletnie zablokowała mi twórczość na wiele lat. Uruchomiło się we mnie przekonanie, że zrobiłem coś złego. Od
dwudziestego roku życia zacząłem intensywnie pracować
nad tym, żeby zerwać blokadę i ponownie uruchomić umiejętność komponowania. Było to cholernie trudne, ale dzięki
temu zrozumiałem, na czym polega proces twórczy. Mogę
teraz mówić młodszym kolegom, o co w tym wszystkim
chodzi. Jak poradzić sobie z demonami i przeszkodami, jak to
zrobić, żeby być kompozytorem. Sam przez to przeszedłem,
musiałem zrozumieć proces twórczy, musiałem wyodrębnić
w sobie konkretne techniki twórcze i narzędzia, ponazywać
je i ustawić na warsztacie. W tej dziedzinie rzeczywiście osiągnąłem poziom guru czy mistrza. Miałem zablokowany proces twórczy i odblokowałem go. Mogę się tą wiedzą dzielić
z innymi. I nie będą to cytaty z książek, tylko wiedza czerpana z autentycznego doświadczenia. To jest zupełnie inny
rodzaj przekazu.
Ale w pewnym wywiadzie mówiłeś, że chciałbyś od tego
odpocząć. Masz tego dość, a pomysły muzyczne ciągle się
pojawiają.
Jak rozpędzi się ta maszyna, to jest trudna do zatrzymania.
Czasami nie można zasnąć do rana.
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Mistrzostwo
Mistrzostwonie
niejest
jestczymś,
czymś,co
cojest
jest stałe.
stałe. Już samo
ciałofizyczne
fizycznejest
jesttak
takdelikatne,
delikatne, że
że wystarczy
wystarczy wypić
ciało
trochęalkoholu
alkoholuiicałe
całemistrzostwo
mistrzostwo diabli
diabli biorą
trochę
Posiadłeś umiejętność jej wyhamowania?
Tak jak żołądek produkuje soki trawienne, tak psychika produkuje myśli. Myśli to zwykłe wydzieliny, którymi się żywimy,
piszemy książki i pałujemy się nimi, bo im ktoś ma więcej
ładnych myśli, tym jest mądrzejszy. Owszem, kolekcjonuję
niektóre myśli, żeby mieć coś na wypadek kolejnego wywiadu, ale tak naprawdę teraz sztuką jest dla mnie rezygnowanie
z myśli. Przekonałem się, że tak naprawdę twórczość rodzi się
w ciszy. Wtedy pojawia się inspiracja, którą Lutosławski definiował następująco: „Inspiracja to fakt, że w umyśle pojawia
się coś, czego w nim wcześniej nie było”. I to nie jest coś, czego
nie było wcześniej. To jest coś, czego w nim nie było w ogóle.
Problemem większości ludzi jest kurczowe trzymanie się myśli. Zbieranie myśli na zapas. Ja też na to cierpiałem.
Ale też dałeś wskazówkę młodym: „Przestań myśleć,
zacznij grać!”.
Łatwo powiedzieć.
Właśnie. To niesamowicie trudne.
Najmocniejsze momenty podczas grania zdarzają się wtedy,
kiedy przestaje się myśleć. Ale czasami myślenie zaczyna atakować, kiedy jest się na scenie. Jednym ze sposobów jest maksymalne zbliżenie twarzy do klawiatury. Wtedy niemal dotykam jej nosem. Ciało zaczyna rozumieć, że ma się skupić na
klawiaturze. To pomaga mi się skoncentrować. Zaczynam się
bezpośrednio kontaktować z klawiaturą i łatwiej mi jest wejść
w proces muzyki. Obecnie doszedłem już do takiego momentu, że podczas grania jestem w stanie ogarniać kilka rzeczy
naraz. Uleganie inspiracji, czyli natchnieniu, może zachodzić
równolegle z procesem kontroli sytuacji na scenie, pilnowania formy utworu, świadomości oddechu ciała fizycznego.
A ono także musi działać: przecież wciska lewy pedał, prawy
pedał, pilnuje zmian akordów, obserwuje, co robią koledzy,
analizuje odsłuch. Dodatkowo pilnuję, żeby nie denerwować
się z powodu tego, że zniknął mi w odsłuchu jakiś instrument.
Nie będę sobie obniżał wibracji tylko dlatego, że słabo słyszę
kontrabas. Wiem, że z przodu jest dobrze, bo czuwa nad tym
realizator dźwięku. Gram po omacku, ale i tak jestem w stanie
utrzymać wszystkie lejce w dłoniach.
I jeszcze komentowanie do publiczności.
Jeszcze parę lat temu miałem olbrzymi problem, żeby przechodzić pomiędzy tymi stanami świadomości. Dzisiaj udaje
mi się na scenie przechodzić płynnie pomiędzy trzema trybami umysłu: trybem improwizacji, trybem wykonywania zapisanych nut i trybem mówienia do ludzi słowami. Dotąd były to
trzy odrębne stany umysłu i miałem kłopoty, by przeskoczyć
z jednego w drugi. Czasami nawet zdarza mi się kończyć utwór
i w tym samym czasie już planować, co powiem do publiczności. Ciało jest już na tyle wytrenowane, że gra samo.
Jeszcze jest czwarty stan: kiedy zauważasz, że popełniłeś
błąd, i potrafisz tak z niego wyjść, by nikt nie zauważył
jego popełnienia. Na przykład koncert w Brazylii, kiedy
skleiła ci się partytura…
Nie sądzę, żeby tego nikt nie zauważył. Ludzie, którzy znali ten
utwór, doskonale zdawali sobie sprawę z tego, co się działo.
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No ale umiejętność wybrnięcia z takiej sytuacji świadczy
jednak o dużej klasie. Bo oczywiście można się zatrzymać
i powiedzieć „Ups!”. A ty tak to doszyłeś, jak mawiają
aktorzy, że koncert się odbył, był świetny, wszyscy
zadowoleni, publiczność szalała, recenzenci pisali
entuzjastyczne teksty, że czegoś takiego jeszcze nie słyszeli,
co akurat było prawdą…
Cały czas nad tym pracuję.
I wypracowałeś sobie taką pozycję, o której wielu marzy.
Ci, którzy właśnie zaczynają, wyobrażają sobie: „Zostanę
takim Leszkiem Możdżerem. Ale będzie świetnie!
Popularność, pieniądze…”. To oczywiście wiąże się
z mnóstwem pracy, ale tego młodzi się nie boją. Dla nich
tworzenie czy granie muzyki jest radością, tak jak było i jest
dla ciebie. Czy możesz im powiedzieć, co na tej górze działa
tak, jak ci się wydawało w ich wieku, a co wygląda zupełnie
inaczej?
Przede wszystkim wrażenie bycia na górze jest złudzeniem.
Ale mimo to ludzie, nie tylko artyści, chcą osiągnąć szczyt
tej fatamorgany.
Wielu młodych ludzi cierpi na głód sukcesu. Jest on poniekąd
naturalny i należy za niego wewnętrznie podziękować, bo Ego
to motor, który wykona każdą ciężką robotę, by ten sukces
osiągnąć. Mam jednak dla młodych przestrogę, którą sam niedawno usłyszałem: „Im łagodniej będziesz wchodził na górę,
tym łagodniej będziesz schodził w dół”. Trzeba też zdawać
sobie sprawę, że sukces jest zagrożeniem dla duszy. Mnóstwo
trzydziestoletnich „ludzi sukcesu” leży na cmentarzach, bo nie
udźwignęli go: zaćpali się, zapili lub popełnili samobójstwo. Dopiero po wejściu „na górę” zaczyna się rozumieć, jakie mechanizmy tam działają. Jak dużo jest najróżniejszych zagrożeń.
Jakich?
Są rzeczy, których nie da się do końca wytłumaczyć, ponieważ wchodzimy w zagadnienia energetyki. Im większy masz
sukces, tym więcej osób chce przejąć kontrolę nad twoją energetyką. Chcą twoimi rękami załatwiać swoje sprawy. Chcą
z twoją twarzą łączyć swoje produkty. Chcą wkładać w twoje
usta własne słowa. Chce używać twoich zasobów do swoich
własnych celów.
Czyli masz mniej czasu, żeby się skupić na pracy? Na początku
kariery możesz jej poświęcić cały czas. Wygląda na to, że
„na górze” musisz rozmieniać się na drobne.
Myślę, że po pierwsze nie istnieje nic takiego jak „bycie na
górze”. Bez względu na to czy jesteś na górze, czy na dole, jesteś po prostu świadomością mieszkającą w ciele fizycznym.
Istnieją jakieś instancje duchowe, które nadzorują proces
wewnętrznego rozwoju. Nie jesteśmy w pełni świadomi, jak
to wszystko działa. Wiem, że sukces nie jest dla wszystkich.
Zwłaszcza jasne dusze często są niedopuszczane do sukcesu,
żeby się nie zdegenerować.

Rozmawiali Dariusz J. Michalski i Piotr Dygasiewicz

Gram na różnych instrumentach, ale zdaję sobie sprawę, że w show businessie,
w masowym odbiorze muzyki istnieje coś takiego jak ikonizacja osobowości. Dlatego
świadomie stwarzam swego rodzaju skojarzenie, pewnego rodzaju fakt medialny. Jak
ktoś chce zrobić mi zdjęcia, zawsze robię je przy fortepianie, o ile mam taką możliwość.
Programuję rzeczywistość w określony sposób. To ułatwia mi funkcjonowanie i gram
zgodnie z regułami społecznymi. Gdybym za każdym razem pojawiał się w innej
odsłonie, ludzie nie wiedzieliby, z kim mają do czynienia. A tak formuję swego rodzaju
fot. Rafał Masłow

fot. Jacek Poremba

Czyli takie pocieszenie: jeżeli nie odniosłeś sukcesu,
to lepiej dla ciebie?
Tak. Poza tym jest takie powiedzenie, że tych ludzi, których
będziesz spotykał, idąc do góry, będziesz spotykał także, idąc
w dół. Droga do góry nie będzie trwała wiecznie, ale podróż
w dół też bywa bardzo przyjemna. Wszyscy narciarze wiedzą,
o co chodzi. (śmiech)

O PROGRAMOWANEJ IKONIZACJI

ikonę – obraz Leszka Możdżera, który funkcjonuje na zewnątrz mnie.

wrzesień–październik 2017
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Czyń
dobro
dobrze
O nieprzewidzianych konsekwencjach bycia melomanem,
ustawicznym święcie w pracy, wystudiowanej precyzji i muzyce,
która zawsze jest dobrem, mówi Wojtek Olszak
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Jako siedemnastolatek podpisałeś umowę producencką
z dużą wytwórnią płytową na produkcję płyty „Dotyk”.
Miałeś już na koncie wiele nagrań i lata koncertowania.
W takiej sytuacji może odbić palma. Jak sobie z tym
poradziłeś?
Wydaje mi się, że to, że jakoś sobie z tym poradziłem, wynika z mojego charakteru i dość sporej pokory. Myślę też, że
dopiero duży sukces komercyjny może poważnie zachwiać
człowiekiem. Artyści, którzy nagle stają się wielkimi gwiazdami, zaczynają żyć w bańce mydlanej i odrywają się od rzeczywistości. Gdzie się nie ruszą, są rozpoznawani, a wszyscy
ludzie stają się dla nich mili. Taki świat przecież nie istnieje!
Na szczęście producenci i muzycy sesyjni nie są rozpoznawalni! (śmiech)
Zacisze studia dodatkowo chroni przed uderzeniem
wody sodowej?
Studio przede wszystkim uczy pokory. A w moim przypadku – od
samego początku miałem więcej szczęścia niż rozumu, ponieważ trafiłem na znakomitych nauczycieli i mistrzów. Pierwsze
nagrania, jeszcze jako muzyk czy aranżer, robiłem w najlepszych
studiach w Warszawie: Studio S4, Studio Buffo, Studio Winka
Chrósta. Nagrania te realizowali tacy ludzie jak Leszek Kamiński,
Rafał Paczkowski czy Tadziu Mieczkowski. To absolutnie pierwsza liga! Najwięksi mistrzowie – od razu na sam początek! Poza
tym ja z wielkim dystansem podchodzę do wszystkiego, co robię.
Nawet do sukcesu. Wiem, że sukces może się pojawić, co jest
wspaniałe, ale może też równie szybko się skończyć...

„

I właśnie to nie utwierdzało cię w przekonaniu, że jesteś
kimś wyjątkowym?
Nie! I nadal tak nie uważam! Mam własny odnośnik – światowe
płyty! (śmiech) Zawsze gdy słucham płyt wyprodukowanych
przez moich największych idoli: Quincy’ego Jonesa, Trevora Horna czy Davida Fostera, są to chwile, które natychmiast sprowadzają mnie do parteru. Wiem, że do Ich poziomu jest mi bardzo,
ale to bardzo daleko. W zasadzie jest on nieosiągalny.
Jednak zainteresowałeś się gałkami już w wieku
czternastu lat. W tym wieku raczej nie jest to czymś
pospolitym, zwłaszcza gdy ma się indywidualny tok
nauczania z nauką fortepianu.

WOJTEK OLSZAK
Producent muzyczny, klawiszowiec, realizator dźwięku, muzyk sesyjny, kompozytor,
pianista. W 1991 roku był jednym z założycieli Big Bandu im. F. Chopina, rok później
przekształconego w grupę Woobie Doobie. Dwa lata później wraz z nią rozpoczął
współpracę z Edytą Górniak, z którą nagrał płytę „Dotyk”. Był też współproducentem tej
płyty. Na stałe współpracował w składach koncertowych Edyty Górniak (jako kierownik
muzyczny w latach 1993–1996), Natalii Kukulskiej (jako kierownik muzyczny w latach
1997–2000), Kasi Kowalskiej (2002–2008). Aktualnie gra w składach Lady Pank (od 1994)
i Pilichowski Band (od 1994). Współpracował z największymi polskimi gwiazdami oraz
światowymi sławami. Ma na koncie ponad 200 nagranych płyt. Jest także wykładowcą
klasy studia i klawiszy podczas warsztatów muzycznych w Muzycznej Owczarni.

fot. Maciek Kaniuk

W pewnym momencie ograniczyłem
się do zapraszania do studia tylko
muzyków sesyjnych, z którymi nie ma
żadnych problemów

Choć „zagrożenie” sukcesem istniało od czasów
szkolnych.
Do szkoły muzycznej poszedłem jako ośmioletni dzieciak,
czyli rok później niż normalnie, ponieważ byłem zbyt mały
– urodziłem się w listopadzie, więc byłem prawie rok młodszy od wszystkich. Mimo to od razu przekierowano mnie na
indywidualny tok kształcenia, widząc pewnie we mnie jakiś
talent. Przeniesiono mnie do średniej szkoły muzycznej na
harmonię i kształcenie słuchu. Naukę fortepianu też znacznie przyspieszyłem. Był nawet taki moment, że chodziłem
na wszystkie zajęcia średniej szkoły muzycznej, nie będąc
jeszcze jej uczniem. Z kolei w szkole średniej chodziłem na
zajęcia akademickie. Jedną z moich najwspanialszych profesorek była prof. Teresa Manasterska, dziekan wydziału
fortepianu Akademii Muzycznej w Warszawie. Nie było
w Polsce lepszego pedagoga, jeśli chodzi o muzykę klasyczną! Bardzo wiele dał mi też kontakt z genialnym mistrzem
improwizacji, pochodzącym z Węgier – Szábolcsem Esztényim. Wielu rzeczy mnie nauczył, gdy miałem zaledwie 12 lat.
To było właśnie to szczęście!

Zacznę od tego, że jestem strasznym melomanem. Słucham hurtowych ilości płyt w ciągu tygodnia, przesłuchuję
cały czas nowe rzeczy. Zawsze tak było, odkąd pamiętam.
Gdy miałem dziesięć czy jedenaście lat, zacząłem zupełnie
podświadomie analizować, w jaki sposób są skonstruowane
płyty czy konkretne utwory. Dlaczego na przykład wchodzi
zwrotka, a później refren? Dlaczego wstęp ma określoną liczbę taktów? Nawet to, w jaki sposób są zrobione wyciszenia
w utworach. Potem zacząłem się uczyć aranżacji, słuchając
nagrań i spisując ze słuchu poszczególne partie: co zagrał
bas, co zagrała gitara, co gra bębniarz i jak śpiewa wokalista.
Po przeanalizowaniu w ten sposób setek, a może nawet tysięcy nagrań, zorientowałem się, że słyszę linearnie, czyli
rozpoznaję dokładnie poszczególne partie instrumentów i to
w czasie rzeczywistym. Szybko też zorientowałem się, że istnieją pewne zasady – może nie do końca określone – dotyczące konstrukcji utworów, ich formy, aranżacji i tego, co z czym
dobrze działa brzmieniowo. Od tego czasu mam własną teorię, że pewne utwory stały się światowymi hitami z konkretnych powodów. Oczywiście zawsze musi być dobra melodia
i dobry tekst! Jednak oprócz tego jest jeszcze wiele czynników
decydujących o tym, czy słuchaczowi coś się podoba, czy nie.
Bo zwykły słuchacz odbiera utwór bardzo prosto: pasuje mu
albo nie. Dlatego ja postanowiłem uczyć się z tych najlepszych
– moim zdaniem – wzorców, czyli z dobrych płyt.
To jednak nie tłumaczy, jak w tak młodym wieku
znalazłeś się samodzielnie w studiu Winicjusza Chrósta.
Gdy robiliśmy pierwsze nagrania, w tamtych czasach zwykle
był taki tryb nagrywania, że realizator ustawiał sound jakiegoś instrumentu, basu czy gitary, po czym – z drobnymi
korektami – rejestrowało się dany instrument do wszystkich
utworów na całą płytę. Po ustawieniu brzmienia, co oczywiście nie jest takie proste, reszta pracy realizatora polegała
głównie na wciskaniu zapisu i cofaniu taśmy w magnetofonie >>
wrzesień–październik 2017
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wielośladowym. Znakomite studio Winka Chrósta znajduje
się na dole Jego domu, więc często – po ustawieniu brzmienia – Winek zostawiał nas samych, mówiąc: „To wy sobie tu
ponagrywajcie, a ja idę na górę, zrobię sobie kawę”. Zostawaliśmy w studiu sami i rejestrowaliśmy, co było trzeba.
Wspomniałeś o Leszku Kamińskim, Rafale Paczkowskim
i Tadeuszu Mieczkowskim jako o swoich mistrzach.
Czy potrafiłbyś powiedzieć, co od każdego z nich z tego
okresu wyniosłeś?
Nie potrafię tego określić. Każdy z nich ma własną, unikatową estetykę brzmienia. Każdy z nich miksuje w trochę
inny sposób i każdy skierował się w trochę inną stronę muzyczną. Uogólniając: Leszkowi chyba najbliższa jest muzyka
gitarowa, rockowa, Rafał świetnie robi muzykę popową czy
taneczną, z kolei Tadziu kocha akustyczne rzeczy, jazz. Chociaż i tak każdy z nich genialnie potrafi nagrać wszystko! A ja,
jako słuchacz i fan różnych stylistyk, dzięki pracy z nimi poznałem zasady różnych gatunków muzycznych. Choć myślę
też, że jest jedna rzecz wspólna dla nich wszystkich...
Jaka?
Podejście do pracy! Oni są z tego pokolenia ludzi, dla których
wejście do studia jest prawdziwym świętem. Zawsze! Mają
ogromny szacunek do pracy, do czasu i totalne skupienie podczas nagrań. Tego na bank nauczyłem się od Nich! Nie mają
czegoś takiego, co niestety obserwuję u młodych ludzi: „A tu
se coś byle jak nagram, bo se potem to wyedytuję”. Gdy siedziałem z nimi w studiu, uważnie obserwowałem i podpatrywałem, co robią i w jaki sposób pracują. I od razu wiedziałem,
że to jest jedyna droga, aby zrobić dobre nagranie. By miało
charakter i było ciekawe.

„

Nie mam nic przeciwko śpiewaniu po angielsku,
ale zawsze pytam: „Czemu to służy?”

O ŚWIATACH RÓWNOLEGŁYCH
Są tacy producenci (jak ja), którzy potrafią zapisać i przeczytać nuty. Natomiast
większość młodych ludzi zajmujących się współczesną produkcją najczęściej nie czyta
nut. Robią nowoczesne rzeczy, bo mają gotowe soundy, sample, presety. Coś, czego ja
nie potrafię zrobić, bo to kompletnie nie jest moja estetyka. Dlatego nawet się za to
nie zabieram! Natomiast jeśli oni chcieliby napisać aranżację na smyki czy bigband, to
sobie z tym nie poradzą. Oni są inną kategorią producentów. Nie mówię: lepszą
czy gorszą. Po prostu... inną.

Później miałeś okres współpracy z Michałem Przytułą,
który dopuścił cię do miksu.
Tak. Jesteśmy w podobnym wieku. Gdy spotkaliśmy się
w roku 1997, od razu wytworzyła się między nami chemia jak
między producentem a realizatorem. Michał był młody, ale już
po dużych sukcesach. Nagrał na przykład płytę „Sax & Sex” Roberta Chojnackiego, która sprzedała się w nakładzie 800 tysięcy egzemplarzy. Nagrywał pierwsze płyty Kayah – znakomite!
Mnóstwo innych. Wtedy non stop siedział w studiu. Ja też. Gdy
robiliśmy coś razem, były takie momenty, że pracowaliśmy 24
godziny na dobę przez wiele tygodni, bo terminy goniły, a chcieliśmy zawsze zrobić wszystko jak najlepiej. Tak było choćby przy
płycie Natalii Kukulskiej „Puls”. Mieszkaliśmy wręcz w studiu.
Kiedy ja padałem ze zmęczenia, budziłem Michała do roboty,
a potem była zmiana. Rzeczywiście był taki moment, że przy
którymś miksie Michał siedział za konsoletą, a ja mówiłem:
„Daj głośniej hi-hat, a tu ścisz trochę werbel”. I po którymś razie
Michał stwierdził: „Weź tu sobie usiądź za konsoletą! Zanim ty
powiesz, co ja mam zrobić, to sam sobie to zrobisz szybciej”.
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Czyli zdecydowała potrzeba chwili?
Tak. Wcześniej miałem jakieś doświadczenia pracy za konsoletą u Winka Chrósta, więc zacząłem sam coś kręcić eksperymentalnie, nawet nie wiedząc do końca, co robię. Słuchałem, co mi pasuje: jak poruszę gałką w jedną stronę, to
jest lepiej, a jak w drugą, gorzej. Tylko na ucho. To był zupełny
przypadek, że zająłem się trochę realizacją nagrań czy miksami. Nie mam na ten temat żadnej wiedzy teoretycznej.
Do dziś przy nagrywaniu czy miksowaniu nigdy nie zastanawiam się nad tym, co trzeba podciąć albo którą trzeba dodać
częstotliwość, aby było dobrze. Ja się na tym nie znam. Kręcę
gałami dotąd, aż mi się spodoba sound! (śmiech)
Aż życie cię zmusiło do stworzenia własnego studia.
W połowie lat dziewięćdziesiątych był totalny boom na polską muzykę. Pamiętam, że musiałem do czegoś nagrać jakiś
wokal, ale... wszystkie studia w Warszawie były zajęte! Nie
było wyjścia: musiałem pożyczyć mikrofon, postawić parawany. Nagrałem jeden wokal u siebie, potem drugi, piąty
i okazało się, że to też potrafię robić.
Ale mimo sporego już wówczas doświadczenia
z perspektywy czasu uznałeś pierwszą płytę swojej grupy
Woobie Doobie za przearanżowaną. Uważasz to
za grzechy młodości?
Nie do końca. W ten sposób uczyliśmy się różnych rzeczy. Często kręciło nas to, że możliwe jest zagranie czegoś trudnego
w jakiś sposób. Choć z perspektywy czasu faktycznie – tam
zbyt dużo się dzieje. (śmiech)
W jednym z wywiadów powiedziałeś, że teraz,
„na starość”, już tak nie chce wam się grać solówek.

rwący temat

O MATERIALE NA PRZEBÓJ
W nowo powstających piosenkach coraz
trudniej znaleźć dobrą kompozycję, która
jest podstawą wszystkiego. Jeśli nie masz
dobrej kompozycji, to – niezależnie
od opakowania czy to w aranżację jazzową,
elektro, czy disco – nadal będzie to... słaba
kompozycja. Jeśli będzie świetna, to wszystko
jedno jak zostanie zaaranżowana, bo jest
świetna. Stąd popularność starych hitów
w nowych wersjach. Moim testem czy coś

fot. Paweł Zdybel

ma szanse zostać hitem jest to, czy taką
kompozycję da się zagrać przy ognisku z gitarą.
W tej chwili większość utworów – mówię
o stylistyce popowej na świecie – jest bardziej
oparta na aranżacji, na patencie, na brzmieniu
fajnego loopa, świetnego basu czy na fajnym
jego pochodzie niż na linii wokalu.
Wokal jest tam często melorecytacją.
I nie mówię tu o hip-hopie, ale o piosenkach.
Często linia wokalu opiera się na dwóch
dźwiękach. I spróbuj coś takiego zagrać
i zaśpiewać tylko z gitarą – no nie da się!
(śmiech)

Podam ci przykład z życia: gdy człowiek jest młody, ciągnie
go do miasta, do centrum, gdzie się dużo dzieje, wszystko
jest na miejscu, nie trzeba nigdzie jeździć, są kluby, można się
spotkać, iść do pubu. Im człowiek jest starszy, tym bardziej
ucieka z miasta. Najchętniej do lasu. (śmiech) Myślę, że u nas
tak właśnie było w przypadku młodości muzycznej. To nie jest
tak, że teraz nie chcemy grać solówek, ale kiedyś było: „Dawaj,
tu jeszcze jakiś podział zrobimy, tu unisono basu z perkusją”.
Bez sensu... (śmiech)
A jakie błędy dostrzegasz u młodzieży, którą spotykasz
choćby podczas warsztatów w Jaworkach?
Pierwszy i najważniejszy: wszyscy próbują pisać teksty po angielsku. Nie mam nic przeciwko śpiewaniu po angielsku, ale zawsze pytam: „Czemu to służy?”. Czy młodzi ludzie myślą, że już
na początku swojej drogi muzycznej zawojują świat? Czy wynika to z tego, że po angielsku można śpiewać różne głupoty i nikt
tego nie zauważy, a po polsku tekst musi być o czymś? Oczywiście – po angielsku łatwiej się śpiewa, bo jest to język oparty
na samogłoskach. Ale zawsze też próbuję im coś uświadomić:

O WARSZTATACH W JAWORKACH
Dla mnie jest to odskocznia od studia, w którym spędzam większość życia. To są jedyne
warsztaty, na które przyjeżdżam – od wielu lat, bo dzieją się tu magiczne rzeczy. Trafiają
tu ludzie w różnym wieku – najmłodszy miał 8 lat, najstarszy 50+ – na różnym poziomie
zaawansowania, z różnych miast, każdy z innym gustem muzycznym i mimo tej
różnorodności okazuje się, że ci wszyscy ludzie w sekundę stają się przyjaciółmi. Nagle
odkrywają, że są inne gatunki niż te, w których siedzą. Że warto posłuchać, jak to się gra.
Zawsze namawiam, by się nie ograniczać do jednej stylistyki. Nawet jeśli jesteś fanem
muzyki country, posłuchaj jak się gra disco albo heavy metal. Zobacz, co tam gra bas, w jaki
sposób, jak jest zrobiony bęben. To bardzo otwiera myślenie. I to tu następuje, na warsztatach, na co może mieć wpływ... miejsce i aura. Tworzy się piękna więź między uczestnikami
i totalnie fajny klimat. Tu nie ma żadnych złych emocji. Absolutnie żadnych. Bo po co?

jest też kwestia prawna, ustawowa... W każdym kraju Unii
Europejskiej stacja radiowa musi nadawać 33 procent muzyki
w języku ojczystym. Wyjątkiem jest Francja, gdzie ustawodawca nakazuje emitowanie 70 procent muzyki w języku francuskim! I teraz... nawet jeśli młody zespół wyśle swoje nagranie
do radia, to konkuruje z całym światem. Na chłopski rozum:
jeśli radiowiec ma do wyboru Metallicę i jakiś polski debiutancki
zespół z bardzo słabym angielskim, wiadomo, że wybierze Metallicę. Więc już na starcie młodzi ludzie strzelają sobie w kolano.
Skoro mówisz o pierwszym błędzie, to zapewne
jest jeszcze drugi.
Niekiedy brakuje podstaw muzycznych. Wiedzy. Zwykłych,
prostych rzeczy, zasad muzycznych, które każdy muzyk
powinien znać, żeby sobie ułatwić życie. W internecie jest
dostęp do wielu materiałów edukacyjnych. Bardzo często
na przykład młody gitarzysta zaczyna naukę od YouTube’a
i poradnika typu: „naciśnij palcem na piątym progu”. Uczy
się mechanicznie... Wiele lat temu pojawił się w Jaworkach
młody gitarzysta, który zagrał świetną solówkę, wyćwiczoną na tej zasadzie. Na prośbę: „A zagraj akord G-dur” nie
wiedział kompletnie, o czym mówię! Po pierwsze: nie znał
nazewnictwa dźwięków. Po drugie: nawet jeśli pytałem
o jakiś dźwięk, nie wiedział, gdzie on się znajduje na gryfie.
W internecie gubią się podstawy. To duży błąd. Choć wiem,
że łatwiej zaszpanować przed śliczną koleżanką, gdy się zagra solówkę niż nieudolnie gamę C-dur! (śmiech)
Twoi mistrzowie dużą wagę przywiązują do jakości
nagrania. Panują tu dwie szkoły: nagrania na setkę i ślad
po śladzie. Na najnowszej płycie Woobie Doobie wybrałeś
drogę pośrednią: podstawa została nagrana razem, a potem
dograne dodatki. Czego wymaga takie rozwiązanie?
Perfekcji od muzyków. Gdy zespół gra na setkę, nagrywa się
kilka wersji i wybiera najlepszą. Załóżmy, że w pierwszej wersji
pomylił się basista. W drugiej pomylił się gitarzysta, w trzeciej
ktoś kolejny. Gwarantuję, że w szóstej wersji perkusista będzie
już tak zmęczony, że takie wersje nie będą się nadawały do
niczego. Dlatego przy setkowym nagrywaniu: trzy pierwsze
take’i to wszystko, bo każdy kolejny... będzie gorszy. Zaletą
takiej setkowej rejestracji jest energia, interakcja między muzykami. U nas – przy płycie Woobie Doobie – głównie chodziło
nam o sekcję, czyli gitary, bębny, bas i jakiś podstawowy klawisz. Potem oczywiście dogrywaliśmy dodatkowe partie, aby
nagranie było pełne aranżacyjnie: drugą partię gitarową czy
jakiś kontrapunkt, dodatkowe klawisze.
Gatunek muzyczny też ma wpływ?
Przy utworach popowych, które są tak zaaranżowane, że
każdy muzyk ma ustalone, co gra, nie ma znaczenia, czy
rejestracja odbędzie się na setkę czy ślad po śladzie. Dlatego czasem lepiej wybrać drugą opcję – nagrywanie ślad po
śladzie, bo ono zapewnia większą kontrolę. Z kolei płyty
jazzowej, improwizowanej, nie da się nagrać w ten sposób,
ponieważ wtedy wiadomo, że podczas improwizacji np. basista podąża za pianistą itd. Tylko nagranie na setkę ma sens.
W związku z rejestracją śladów wiele lat temu poszła
w Polskę fama, że wywalasz nieprzygotowanych ze studia...
Bez przesady! Może nie wywalałem, ale rzeczywiście zdarzało
się, że komuś musiałem podziękować... To proste: jeśli gitarzysta czy basista w ciągu 15 minut nie jest w stanie nagrać >>
wrzesień–październik 2017
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>> zwrotki, bo cały czas się myli, albo coś mu nie stroi gdzieś na
progu, tu nie dociska, tu gra nierówno, to wiadomo, że nie da
się zrobić dobrego nagrania. Po paru minutach wiesz, że człowiek – chociaż może znakomicie grać na koncertach – nie jest
przygotowany do nagrywania w studiu. Bo to jest zupełnie
inne granie.

O ROLI PRODUCENTA
Produkcja muzyczna jest myśleniem o tym, co chcesz mieć na końcu. Jak to nagranie ma
wyglądać. Musisz sobie je wyobrazić i wtedy podejmować wszelkie decyzje „trzy kroki
przed”... czyli co należy zrobić i jakimi środkami, by uzyskać określony efekt końcowy.

Potem wersja została złagodzona: nie wywalasz ich,
ale i nie zapraszasz. Dlatego później im nie musisz
„dziękować”. Masz dyskryminator progowy, dzięki
któremu rozpoznajesz nieprzygotowanych?
Faktycznie w pewnym momencie ograniczyłem się do zapraszania do studia tylko muzyków sesyjnych, z którymi nie ma
żadnych problemów. Są zawsze przygotowani, mają dostęp
do wielu instrumentów, bo mają ich całe kolekcje. Lepiej zadzwonić po dobrego muzyka, który przyjdzie i nagra szybko
i sprawnie niż użerać się… A i tak zwykłego słuchacza kompletnie nie interesuje, kto zagrał w nagraniu. Im nagranie
będzie lepsze, tym płyta lepiej się sprzeda, będzie większy
sukces, przebój, dzięki czemu kapele czy soliści zagrają koncerty. Jeśli ktoś ma dość dużo pokory, to zrozumie, że liczy się
ostateczny efekt nagrania.

O IMPERATYWIE TRANSFERU
Podświadomie czuję, że to, czego się nauczyłem, muszę komuś zostawić. To może
zbyt górnolotne słowa, ale tę wiedzę zdobytą przez doświadczenie chcę przekazać
następnemu pokoleniu, by ono przekazało ją dalej. To nowe pokolenie dołoży swoje
doświadczenia i przefiltruje przez współczesne czasy i technologie i... przekaże dalej.
Tylko dzięki temu może istnieć rozwój muzyki. Amen. (śmiech)

To dlatego jeszcze w szkole średniej wraz z Michałem
Dąbrówką chcieliście zostać muzykami sesyjnymi?
Ja na przykład zdecydowanie lepiej czuję się w studiu niż na
scenie. Oczywiście świetnie jest gdzieś wyjechać, spotkać się
z przyjaciółmi, zagrać wspólnie, wymienić energię z publicznością, pobiesiadować i narobić głupot! (śmiech) To jest genialna rzecz, ale gdybym miał wybierać, to wolałbym studio.
I tak było od początku. U Michała chyba też. Chyba to jest
kwestia predyspozycji. Nawet nie samego wyboru.
Skąd się to wzięło?
Odkryliśmy, że na większości płyt, które lubimy, grają... ci sami sidemani. Zaczęliśmy to śledzić. W czasach „przedinternetowych” nie było takiego dostępu do informacji jak teraz.
Teraz wpisuje się nazwisko w wyszukiwarkę i sprawdza, kto
i gdzie zagrał. Wtedy to było odkrywanie: „Zobacz, w tym
nagraniu znów brał udział Vinnie Colaiuta! (albo Jeff Porcaro,
albo Nathan East)”. I zaczęliśmy się zastanawiać, skąd to się
bierze. Dlaczego te nagrania są takie dobre. No więc dlatego, że grają tak dobrzy muzycy sesyjni! I wtedy złapaliśmy
korbę, że też chcielibyśmy to robić w życiu: siedzieć w studiu
i nagrywać piosenki. I to marzenie się spełniło!
Jak się do tego zabraliście?
Wiedzieliśmy, że aby zostać sidemanem – oprócz drive’u
i feelingu – trzeba dużej precyzji wykonawczej. Poświęciliśmy
mnóstwo czasu na ćwiczenie, nie wiedząc, ile nam to zajmie.
Zajęło ponad dwa lata... Na przykład Michał nauczył się trafiać za każdym razem dokładnie w to samo miejsce werbla –
z dokładnością do milimetrów. Na koncercie pałker może
grać żywiołowo, może uderzyć w dowolne miejsce werbla
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i to zabrzmi podobnie. Jeśli zrobi tak w studiu, przy miksie
będzie już z tym problem, bo co któreś uderzenie będzie
miało zupełnie inne brzmienie. W związku z tym... Michał
ćwiczył, a ja patrzyłem z boku, jak to wygląda.
Miałeś trochę prościej – trafianie w ten sam klawisz.
Trafianie rytmiczne, więc ćwiczenie z metronomem, by grać
równo. Te ćwiczenia precyzji wykonawczej dały proste przełożenie. Kiedy Michał został zaproszony na pierwsze sesje
nagraniowe przez jakichś artystów, od razu wszyscy realizatorzy wymienili między sobą informację: „Uwaga, pojawił
się świetny pałker studyjny!”. Ktoś kolejny go znów zaprosił
– znowu się sprawdził. I poszło! (śmiech)
To już wiadomo, skąd się wzięły twoje wymagania. A jak
to ostre traktowanie nieprzygotowanych ma się do miłej
atmosfery, którą starasz się zapewnić w swoim studiu?
Nie jestem ostry, ale raczej... bardzo wymagający. Zresztą
nie mam takiego charakteru, by się awanturować.
Taki wymagający Wojtek Olszak w studiu też może
zestresować.
Staram się, żeby było jak najmilej. Im w studiu będzie lepsza atmosfera, tym będę miał lepsze nagranie. Dotyczy to
zwłaszcza wokalistów, którzy najbardziej otwierają się emocjonalnie. Im taki wokalista czy wokalistka poczuje się bezpieczniej, tym lepiej. Dlatego gdy zaśpiewa nie tak jak trzeba,
nigdy nie krzyczę: „Nieczysto!”. Nie wyobrażam sobie w ogóle takiej sytuacji, bo wtedy się zestresuje i zamknie w sobie.
To jak zwracasz uwagę, kiedy trzeba coś podkręcić?
Zdradzę swój największy sekret: staram się poprowadzić wokalistę czy instrumentalistę różnymi drobnymi podpowiedziami. Muszę spowodować taką sytuację, w której to, co ja chcę
uzyskać w nagraniu, artysta uzna za swój pomysł. (śmiech)
A jaką masz radę dla tych, którzy chcieliby pójść w twoje
ślady i zostać uznanymi producentami?
Przede wszystkim należy słuchać muzyki, płyt – jak najwięcej! To jest jedyna droga do poznania różnych gatunków muzycznych.
I wtedy nie trzeba wyważać drzwi, które być może ktoś już
otworzył?
Oczywiście, choć każdy wyważa otwarte drzwi, łącznie ze
mną. Wielokrotnie coś odkrywam w studiu i zastanawiam
się: „Dlaczego dopiero teraz na to wpadłem?! Przecież to jest
takie oczywiste!”. Ale myślę, że słuchanie muzyki to jest coś
najważniejszego, co najbardziej uczy i rozwija, ponieważ...
nie ma złej muzyki.
Naprawdę?!
Ze Zbyszkiem Hołdysem, którego znam wiele lat, miałem
zaszczyt być jurorem w programie „Hit Generator”. Przesłuchiwaliśmy w nim wielu debiutantów. Wystąpił tam zespół,
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„

który grał bardzo słabo. Byłem zbulwersowany poziomem
muzyków, a Zbyszek mówi: „Ale oni czynią dobro!”. „Jakie
dobro? Ten nieczysto gra na gitarze, ten fałszuje, ten nierówno. Gdzie widzisz dobro?!” – odpowiadam. A on na to:
„A co by było, gdyby tych czterech kolesi siedziało na ławce,
piło wino i właśnie okradło staruszkę? Oni złapali za gitary,
w związku z tym czynią dobro!”. Szczęka mi opadła. Pokora – milion! Dlatego... muzykowanie jest dobrem, nawet jeśli
ktoś gra źle na instrumentach. (śmiech)
Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Staram się poprowadzić wokalistę
czy instrumentalistę różnymi
drobnymi podpowiedziami.
Muszę spowodować taką
sytuację, w której to,
co ja chcę uzyskać
w nagraniu, artysta
uzna za swój pomysł

O PRODUKCJI BUTIKOWEJ
Woobie Doobie Studios to fizycznie dwa studia: moje i Łukasza
Błasińskiego, z którym współpracuję. U Łukasza pomieszczenie do
nagrywania jest bardzo duże, więc każdy instrument akustyczny
świetnie brzmi, a i też można zmieścić wielu muzyków podczas
nagrywania na setkę. Dlatego zazwyczaj u niego rejestruję ślady,
u siebie robię tylko miks. Przy miksie najważniejsze ślady wgrywam
w taśmę analogową. Wiadomo, że mieszczą się na niej 24 ślady. Jeden
musi być odjęty na kod SMPTE – na synchronizację, w związku z czym

fot. Maciek Kaniuk

mam do dyspozycji 23. Jeśli mam duży zestaw bębnów, to w taśmie
mieszczą się bębny, bas i gitary. To są najważniejsze rzeczy, które
wymagają nasycenia taśmy. Taśma w pewien sposób zniekształca
brzmienie: daje dużo mniejszą dynamikę i węższe pasmo, ale
zniekształca ślady w bardzo specyficzny sposób. I w związku z tym
przy miksie magnetofon odtwarza ślady z taśmy, a pozostałe ślady
są synchronicznie odpalane z komputera. Wszystko wychodzi i tak na
analogową konsoletę. Jest to robota żmudna i strasznie czasochłonna.
Ktoś pracujący tylko na komputerze zrobi miks w trzy godziny. Ja na
dobrze zrobiony miks potrzebuję dwóch dni. Oczywiście wiadomo, że
budżety są obecnie niskie, więc nikt mi nie zapłaci więcej niż komuś
za miks cyfrowy. Tak więc to jest tylko moje widzimisię, że pracuję
analogowo. Czyli pracuję dużo dłużej niż inni za te same pieniądze.
(śmiech)
wrzesień–październik 2017
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Przeżyj to sam
Podczas gry na Jolanie,
na której wykonał po raz pierwszy
„Sambę Pa Ti”.
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O szczenięcych inspiracjach,
poddawaniu się natchnieniu,
co bywa niekiedy uciążliwe,
oraz o przeżywaniu muzyki
mówi Leszek Cichoński

rwący temat

Od 2003 roku organizujesz Thanks Jimi Festival z biciem
rekordu Guinnessa w liczbie gitarzystów grających „Hey
Joe”. To był też jeden z dwóch pierwszych utworów, jakie
grałeś. Można powiedzieć, że od tego się zaczęło?
Jeszcze zanim pomyślałem o gitarze, zaczęło się od słuchania muzyki. Mój o siedem lat starszy brat słuchał w latach
sześćdziesiątych Radia Luxembourg, więc słuchałem trochę
innej muzyki niż moi rówieśnicy. „Trójka” grała w domu na
okrągło. Już jako 12-letniego chłopca kręciły mnie przede
wszystkim znakomite głosy, a niejako przy okazji również
soulowe groovy takich artystów jak Aretha Franklin, Sam&
Dave Otis Redding czy Wilson Pickett. Potem pojawił się
Hendrix, ale właściwie równocześnie z czarnym i białym bluesem i takimi wykonawcami jak B.B. King, Johnny Winter,
Buddy Walters i John Mayall. Słuchałem wtedy też sporo Led
Zeppelin, nagrań z Mike’em Bloomfieldem i Carlosem Santaną. Niewiele później zacząłem słuchać razem z bratem
jazzu. Zabierał mnie na koncerty Jazzu nad Odrą, na przykład Johna Surmana, i słuchał płyty „Forest Flower” Charlesa Lloyda. Dla mnie, wówczas 12-letniego chłopca, była
to muzyka dość trudna w odbiorze. Dopiero jak pojawiły się
elektryczne płyty Chicka Corei czy Herbie’ego Hancocka, inne
groovy, zacząłem tę muzykę inaczej odbierać. W liceum dużo słuchałem Mahavishnu Orchestry, a także mniej pamiętanych teraz kapel jak If czy The Flock. Zawsze lubiłem Santanę, przede wszystkim „Abraxas”, ale też tego bardziej poszukującego, czyli płyty po „Caravanserai”. Cały czas miałem
potrzebę szukania czegoś nowego. Wiele całkowicie różnej
stylistycznie, oryginalnej muzyki pojawiało się w latach siedemdziesiątych, na przykład u nas SBB – to było objawienie.
W zasadzie pod koniec lat siedemdziesiątych przestałem
na jakiś czas słuchać Hendrixa i bluesmanów. Na początku
lat osiemdziesiątych objawieniem był dla mnie Gino Vanelli, potem Donald Fagen. Wiadomo – koncert Milesa Davisa
na Jazz jamboree, na którym pojawił się John Scofiled. Jego
występ parę lat później był dla mnie ogromnym przeżyciem.

„

Można jednak powiedzieć, że twoim pierwszym
przewodnikiem po świecie muzyki był starszy brat?
To był krótki, ale bardzo ważny okres. Jego zainteresowania
były na pewno istotną inspiracją. Nie zapomnę dnia, kiedy
powiedział: „Zobacz, co tam na stole leży w drugim pokoju”.
Była to płyta Niemena „Enigmatic”. Nowa płyta zawsze była w domu prawdziwym świętem muzyki. Chyba jako jedyna
rodzina w okolicy mieliśmy wzmacniacz hi-fi Meluzyna i gramofon Daniel. Słuchanie tak świetnej i znakomicie brzmiącej
płyty na tym sprzęcie było szokiem dla całego organizmu,

LESZEK CICHOŃSKI
Gitarzysta i wokalista bluesowy, kompozytor, aranżer, autor tekstów. Debiutował
w 1981 roku w zespole CDN z Pawłem Kukizem, a w 1992 roku założył zespół
Rock-Blues Guitar Workshop (później Guitar Workshop). Grał z największymi
bluesmanami i występował na największych światowych festiwalach bluesowych.
W 1991 roku opracował i wydał pierwszy w Polsce kurs nauki gry na gitarze, z którego
skorzystało co najmniej 20 tysięcy osób. Przygotował kurs gry na gitarze dla TVP,
prowadził warsztaty gry na gitarze w Bolesławcu, Brodnicy i Zakrzewie. Udostępnia
lekcje on-line. Jego dwie ostatnie płyty zyskały nominacje do nagrody Fryderyków.
Od 2003 roku organizuje we Wrocławiu Thanks Jimi Festival, podczas którego odbywa
się bicie rekordu Guinnessa w liczbie gitarzystów grających utwór „Hey Joe”.
Obecny ustanowiono w 2016 roku i wynosi 7356 osób.

a właściwie dotykało jeszcze głębszych poziomów. Wtedy
nie analizowałem muzyki, nie byłem jeszcze skażony wiedzą (śmiech), wszystko było nowe, świeże, zaskakujące. Liczyło się przede wszystkim przeżywanie. I to jest element,
który pozostał dla mnie bardzo ważny do tej pory.
Początkowo gitarę też podkradałeś bratu.
Dostałem swojego pierwszego Defila, jak miałem 13 lat.
I grałeś Hendrixa…
Najpierw był „Dom wschodzącego słońca”. W tamtym czasie dużo uczyłem się też od B.B. Kinga i Johnny’ego Wintera.
Potem dopiero Jimi… na równi z Santaną.

Kiedyś nie było internetu, granie i muzykowanie
zaczynało się od przyjemności słuchania, od tych
ciarek na plecach. Wtedy złapanie vibrato
B.B. Kinga było potrzebą ducha
Przypominasz sobie, co cię wtedy fascynowało
w ich muzyce?
U każdego coś innego. U Hendrixa przede wszystkim totalne brzmienie i spójność tego brzmienia z dźwiękami, które
grał. Dawało to specyficzny rodzaj ekspresji. B.B. Kinga
podziwiałem za oszczędność. Santanę ceniłem i nadal cenię za śpiewność, piękne melodyjne frazy i zwracanie uwagi
na długie dźwięki. Wtedy nie zastanawiałem się nad tym.
Chłonąłem każdy dźwięk.
Zapewne dlatego twój pierwszy publiczny występ,
podczas własnej studniówki, to była „Samba Pa Ti”
Santany. Trudno było się jej nauczyć?
O tak, było z tym sporo zabawy, ale pamiętam, że sprawiało mi to wielką przyjemność. Wgryzałem się w te frazy,
w tę śpiewność, w specyficzną artykulację i vibrato, w postawienie dźwięku. Niekiedy należało zostawić długi dźwięk
bez vibrata. Nie zdawałem sobie wtedy sprawy, jak to jest
ważne. Starałem się wszystko wiernie naśladować, bo każda
nuta poruszała coś we mnie w środku. Utworem, który najbardziej działał mi na wyobraźnię, był „Song of the Wind”.
Nawet jak o tym mówię, mam ciarki, bo czuję emocje, które
idą za każdym dźwiękiem tej solówki. To jest czyste piękno.
I mam wrażenie, że to piękno wraca.
Tak się składa, że pod koniec lipca zagraliśmy z José Torresem
i moim zespołem przedpremierowy koncert naszego nowego
projektu „Viva Santana”. To dla mnie powrót do melodyjności
w graniu, która zresztą zawsze mi towarzyszyła. Dotąd grywałem raczej sporadycznie tylko kilka jego utworów. Podczas
przygotowań do tego projektu posiedziałem nad innymi. Wiadomo, że przy okazji staram się zagrać także siebie, bo nie o to
chodzi, by uczyć się wszystkiego na pamięć. Jednak właśnie
w „Song of the Wind” zagłębiam się w solo Santany z ogromną frajdą. Nie miałem wcześniej okazji dokładnie go przeanalizować. Jest to ideał budowania solówki, a przy tym tak przeciekawa historia opowiadana dźwiękami, że staram trzymać
się jej głównych motywów. Są dla mnie absolutnie genialne.
To skończone piękno, jeśli chodzi o frazowanie i budowanie
sola. Nie ma tam właściwie tematu ani głównej melodii, tylko
od początku do końca jest improwizacja – „opowieść wiatru”. >>
wrzesień–październik 2017
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Często na prowadzonych przez siebie warsztatach podaję ten
utwór jako przykład wzajemnego inspirowania się sekcji i solisty. W „Song of the Wind” sekcja cały czas albo podpowiada,
albo reaguje na to, co Carlos zagra. Cały czas czuje się to, że oni
są razem. I to jest istota grania w zespole – być razem.
Z jednej strony mówisz o zachwycie muzyką, a z drugiej
o jej analizie. Trudno jednocześnie zachwycać się
i analizować. Choć może na twoim poziomie
staje się to już proste?
Rzeczywiście może to być problem. W zasadzie jedno wynika z drugiego. Potrzeba analizowania z zachwytu, a potem
zachwyt tym, co wynika z tej analizy. (śmiech) Myślę, że aktualnie ze względu na bezmiar informacji dla początkujących
muzyków ta trudność jest większa. Kiedyś nie było internetu,
granie i muzykowanie zaczynało się od przyjemności słuchania, od tych ciarek na plecach. Wtedy złapanie vibrato B.B.
Kinga było potrzebą ducha. Nie istniał problem, jak on coś
technicznie zagrał, po jakiej skali. Było przeżywanie każdej
nuty i próbowanie, jak to można oddać w swojej solówce.
Czyli nie analiza jak i którą strunę nacisnąć, ale jak
sprawić, żeby brzmiało tak samo?
Tak samo lub tak, jak ja chciałbym, żeby zabrzmiało. Zresztą moja szkółka „Blues-Rock Guitar Workshop” wydana
26 lat temu też była próbą podpowiedzi, gdzie najprościej
można znaleźć te miejsca na gryfie, w których zagrywki brzmią
najbardziej stylowo. Opracowane przeze mnie „superpozycje”
ułatwiają szybsze dojście do poziomu, który pozwala na ucho
określić, jak coś zostało zagrane, a nawet „opalcowane”.
Do przygotowania kursu zainspirowała cię podobno
kaseta Roberta Forda, którą dostałeś w połowie
lat osiemdziesiątych. Spory wpływ miało wasze
podobieństwo stylu gry. Naprawdę to wystarczyło?
Pamiętam, że jeszcze w latach osiemdziesiątych puściłem
początek tej kasety Andrzejowi Ryszce – graliśmy wtedy razem w grupie Pazur – a on posłuchał uważnie i powiedział:
„Fajnie zagrałeś”. (śmiech) Postanowiłem opracować w podobny sposób swoją szkołę. Nagrałem stosowane przeze
mnie bluesowo-rockowe zagrywki. Kaseta zawierała też dokładny instruktaż: którym palcem, na którym progu najlepiej
zagrać, co można dodać, co zmienić, jak połączyć płynnie
z następną pozycją. Jak później tego posłuchałem, stwierdziłem, że to nie wystarczy, by nauczyć się gry na gitarze.
Stąd pojawił się pomysł rozszerzenia tego materiału: poukładanie podstawowych skal – przede wszystkim pentatonik – na gryfie i pokazanie jak je stylowo łączyć. Ułożyłem
system przedstawiający graficznie, jak można te skale wizualizować na gryfie. Tak powstał kurs „Blues-Rock Guitar
Workshop”, który zresztą sam wydałem w 1991 roku.
Nie towarzyszyła temu potrzeba, by uczyć?
Wtedy jeszcze nie. To pojawiło się dopiero po wydaniu szkółki. Wrodzona „nadkreatywność” powoduje, że często działam
trochę na zasadzie spontanicznych inspiracji. Coś przychodzi
nagle „z góry”, wtedy ja zostawiam wszystko i w to wchodzę.
Niestety czasem tracę przez to wartościowe rzeczy, które
wcześniej pozaczynałem, bo jest już coś następnego, co mnie
pochłania. Gdy nagrywałem moje lekcje, po prostu czułem,
że chcę zrobić tę szkółkę. Żona akurat wyjechała z dziećmi na wakacje do dziadków, a ja miałem miesiąc wolnego.
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O POZDROWIENIU UniVibe
Nowa ideą, która zamierzam promować jest znak UniVibe – trzy palce układające
się w litery UV oznaczają „Uniting Vibration”. Pomysł pojawił się w tym roku przed
rekordem. Jest to jednocześnie nazwa efektu, którego używał Hendrix. Na moim
profilu Facebook jest moje zdjęcie i wyjaśnienie, o co chodzi, z opisem w języku
polskim i angielskim. Takie zdjęcia mamy już z Leburnem Maddoxem i z Michaelem
Molendą, redaktorem naczelnym magazynu „Guitar Player”. I to jest nowa misja:
chciałbym, by to pozdrowienie wymieniło z czasem obecny bezmyślnie przekazywany
sobie znak nawiązujący do szatana. To kolejna ścieżka zmieniania świata na lepszy.
Bo tak to będzie działać. Już tak działa.

Niezależnie od pory powrotu z jamu nastawiałem sobie budzik na 6.00, przygotowywałem, co miałem nagrać rano,
w ciągu dnia załatwiałem sobie koncerty, wieczorem leciałem
na jam session. Po powrocie nagrywałem to i analizowałem,
co mogę jeszcze zmienić w lekcjach. Tak się pracuje, gdy idzie
się za energią, jak jest natchnienie. Sam nie wiem, skąd wtedy
miałem taki „lot”. Teraz tak jest z projektem „Viva Santana”. Ciężko było doprowadzić do pierwszego koncertu. Parłem do tego mimo przeszkód, bo czułem, że w tej muzyce
jest duch, który jest też we mnie, i powinienem to zrobić.
Mieliśmy zaledwie dwie próby przed zagraniem 11 utworów,
gdzie jest sporo otwartych form, pełno breaków, elementów aranżacyjnych, które muszą się pojawić i to nie jako
wynik dokładnego aranżu, tylko na zasadzie komunikacji
Liczba grających „Hey Joe”
Jimiego Hendrixa we Wrocławiu
w roku 2014. Ówczesny
rekord Guinnessa.
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muzycznej: na przykład pojawia się motyw w Hammondzie
i to jest dla nas sygnał, że mamy zagrać coś następnego.
Warto było zmierzyć się z tym materiałem, bo efekt na
koncercie jest rewelacyjny.
Ale u ciebie ten wątek edukacyjny trwa mimo kolejnych
fascynacji. Choćby prowadzisz warsztaty, publikujesz
lekcje on-line, a jednocześnie uważasz, że łatwiej kogoś
nauczyć gry od zera niż poprawiać jego błędy. I w tym
momencie rodzi się pytanie o rolę mistrza w czasach,
gdy mnóstwo materiałów edukacyjnych można znaleźć
w internecie, a nie wszystkie są dobre.
Brak właściwej selekcji powoduje, że młodzi ludzie często
wybierają materiały, które tylko z pozoru są wartościowe.
Masa przypadkowych osób nagrywa lekcje online na całym
świecie i można powiedzieć, że większość z nich jest słaba
albo do niczego nie prowadzi. Oczywiście są też materiały
bardzo dobre, tylko trzeba umieć je wybrać. Najlepiej mieć
kogoś, kto podpowie. I tu jest rola nauczyciela czy mistrza,
który doradzi, czego słuchać i jak słuchać.

„

O KŁOPOTLIWYM BRUDZIE
Gitara elektryczna daje tę możliwość intonacyjną, że można pięknie „fałszować”. Dlatego
warto wiedzieć o niedociągnięciach, przeciągnięciach czy artykulacji brudnego ataku.
To jeden ze środków generowania napięcia, a muzykowanie właśnie na tym polega.
Oczywiście środków służących do tego jest więcej: artykulacja, operowanie dynamiką,
ogrywanie harmonii, odchodzenie od harmonii, zwalnianie, przyspieszanie. Świadomie,
a w zasadzie intuicyjnie, stosowany brud jest jednym z elementów mojego stylu. Jednak
gdy po prawie 25 latach grania tylko na gitarze elektrycznej zacząłem grać na akustycznej,
nie brzmiało to za dobrze. Z jednej strony próbowałem walczyć z moim „elektrycznym”
brudem, z drugiej chciałem, żeby coś z niego zostało. Oczywiście nie mogę grać tak
brudno i tak mocno, jak na gitarze elektrycznej. Ciągle szukam też właściwego
instrumentu akustycznego, który lepiej się sklei z moim stylem. Martin, którego mam,
fajnie się odzywa, ale akustycznie brzmi lepiej niż później elektrycznie. Jestem
przeszczęśliwy z posiadania starej Takaminy dwunastki, która brzmi jak dzwon, jak cała
orkiestra. Uderzam akord i daje piękny, wielki sound.

Podkreślasz też rolę z jednej strony słuchania, analizowania
i kopiowania, z drugiej – przeżywania muzyki.
Kopiowanie jest znakomitą szkołą. Według mnie, zwłaszcza na początkowym etapie, jest ważniejsze niż uczenie się
z nut czy z tabulatur, bo za tym idą emocje. Gdy przeżywa się
muzykę, zaczyna się ją nie tyle rozumieć, co czuć, że każdy
dźwięk jest ważny. Zagrany z ciekawą artykulacją, trafiony
w czasie, z fajnym vibrato potrafi być tysiąc razy mocniejszy
niż przejechanie się po całym gryfie po najbardziej wyrafinowanych skalach. Dźwięki są energią i jeśli jej w nas nie będzie, nie możemy jej później przekazać. Dlatego przeżywanie
muzyki jest dla mnie podstawą.
Kolejnym niebezpieczeństwem internetu jest nauka tylko
swojego instrumentu i pominięcie współpracy z innymi
muzykami na scenie.
Słuchanie siebie nawzajem jest bardzo ważne. Band może przyspieszać, może zwalniać, ale powinien być razem.
Zresztą tempo jest takim samym elementem generowania
napięcia w muzyce jak dynamika czy harmonia. Na sprawy związane z rytmem poświęcam dużo czasu na moich
zajęciach. Moje warsztaty są w zasadzie dość podstawowe i proste, ale zdarza się często, że całkiem dobrze grający

gitarzyści nagle stwierdzają, że umknęło im coś ważnego
z podstaw. Wracają do spraw związanych z rytmem, z posadzeniem rytmicznym, z umiejętnością grania trochę z tyłem
lub trochę z przodem. To niby proste rzeczy, ale włącza się
metronom i pojawia się problem. Gdy trzeba stukać sobie
rytm i zagrać trochę inny podział lub akcentowanie, nagle
okazuje się, że noga stuka co innego niż rytm. To uczy pokory
i uświadamia, jak dużo jest do zrobienia. Dlatego jedna z moich maksym brzmi: „Więcej słuchać, mniej grać”. Chodzi o to,
by grać mniej dźwięków, ale by te dźwięki miały wagę, były
posadzone rytmicznie i żeby były albo ładne, albo ciekawie
„nieładne”. Gitara jest bardzo wdzięcznym instrumentem
i daje duże możliwości artykulacyjne ze względu na podciąganie strun i różne smaczki intonacyjne.

Jedna z moich maksym brzmi:
„Więcej słuchać, mniej grać”
Ale ten etap uczenia się ze słuchu i przeżywania muzyki
wydaje się rewelacyjny na początek. Gitarzystom
hobbystom często więcej nie trzeba. Jednak ci, którzy chcą
stać się zawodowcami, muszą dobrać się do tabulatur,
nut i teorii muzyki, by odnaleźć się, gdy ktoś im powie:
„Zagraj subdominantę w gamie C-dur”.
Oczywiście te podstawy teorii muzyki są niezbędne. Zawsze
na warsztatach pojawia się temat wszechstronności. Z jednej
strony trzeba umieć znaleźć się w różnych stylach, być wszechstronnym, wyedukowanym muzykiem, a z drugiej strony trzeba
pamiętać o tym, co nam gra w środku. Warsztat muzyka jest
po to, żeby przekazać emocjonalnie to, co mamy do zagrania.
Sam po wielu latach kariery poszerzyłeś go o pisanie
tekstów i wokal.
To stosunkowo nowe doświadczenie związane z moją ostatnią płytą „Sobą gram”. Dla mnie śpiewanie to jest nowa jakość w byciu na scenie, daje zupełnie inny rodzaj kontaktu
z publicznością. Powiedzenie paru słów, o czym jest ta piosenka, dlaczego powstała i jak bardzo nas to dotyczy, stanowi nową wartość, która od paru lat jest dla mnie chyba
ważniejsza niż sama muzyka.
Jednak wcześniej komponowałeś, co też wynikało
z pewnych przeżyć, uczuć, opowiadało pewną historię.
W języku abstrakcyjnym, ale jednak tak.
Oczywiście. Na płycie „LIVE” z 1995 roku jest instrumentalny utwór „New Times”. Mroczny temat przechodzi w piękny
motyw refrenu. Patrzę na to teraz jak na zapowiedź wielkiej
przemiany świadomości, jaka się aktualnie dzieje na Ziemi.
Ostatni mój krążek „Sobą gram” zamyka instrumentalna
perełka „Allman Brotherhood”, patrząc z perspektywy czasu
to dla mnie kiełkujące we mnie od dawna źródło idei „UniVibe”, czyli Uniting Vibration, którą zacząłem od niedawna
promować. To naturalne, że mam potrzebę przekazania również tekstu, czyli konkretnej informacji, jak ja patrzę na tę
naszą nierzeczywistość. Właściwie od kilkudziesięciu lat zajmuję się szeroko pojętym samorozwojem również w aspekcie
duchowym. To ciągłe szukanie swojej ścieżki w życiu, ścieżki
do siebie. Brałem udział w różnych kursach między innymi
Kriya Yogi, kursu medytacji z Ravi Shankarem. Mam poczucie, >>
wrzesień–październik 2017

27

audioplay

rwący temat

>> że jestem coraz bliżej istoty, którą naprawdę jestem i chyba
stąd mam coraz większą potrzebę dzielenia się czymś więcej
niż emocjami czysto muzycznymi.
Pisanie tekstów jest także związane z rozwojem
wokalnym, co wymaga od instrumentalisty opanowania
wielu nowych umiejętności.
Oczywiście! Samo granie i śpiewanie jednocześnie może być
problemem. Moje wokalne początki były ciężkie, zwłaszcza że
zacząłem dość późno. Od jakichś 20 lat Jasiu Niekrasz mnie
namawiał: „Zobacz: ja śpiewam, ty też możesz”. To był naprawdę dobry argument. (śmiech) Namawiał mnie też Sławek
Wierzcholski, któremu nagrywałem rybki moich piosenek.
W końcu stwierdziłem, że spróbuję. Dobre 15 lat temu zaprosiłem do pogrania razem Jasia Niekrasza, Marka Kapłona i Stefana Machela na wieczór we wrocławskim klubie Metropolis,
gdzie robiłem wtorki muzyczne. Przygotowałem sobie wokal
„Oni zaraz przyjdą tu” Nalepy w tonacji D. Przed występem byłem jednak tak przejęty nową rolą, a riff, którym zaczynałem,
był trochę podobny do „Crossroads”, że z przyzwyczajenia zacząłem grać „Oni zaraz...” w A. Sensowne zaśpiewanie piosenki
w tej tonacji było niemożliwe. Któryś z kolegów powiedział
po występie na pocieszenie: „Nawet fajnie śpiewałeś”. To
był dramat. (śmiech) Trauma była tak wielka, że przez kolejne pięć lat unikałem wokalu. Oficjalny debiut odbył się
w 2007 roku, na moją pięćdziesiątkę. Na podwójnym albumie
„Leszek Cichoński – The Best of Studio & Life” śpiewam: „Dbaj
o miłość”, „Oni zaraz przyjdą tu” i „Voodoo Child”. Wykonanie
było na tyle dobre, że ukazało się na płycie... nominowanej do
nagrody Fryderyków.

O ŹRÓDLE BRZMIENIA
Brzmienie nie do końca zależy od sprzętu. Zawsze lubiłem instrumenty robione dla
mnie. Pierwsze SG zrobił mi Jerzy Jakubiszyn w 1981 roku. Bodaj w 1993 roku kupiłem
strata od Marka Witkowskiego. Przez osiem lat wymieniliśmy w tym instrumencie pięć
korpusów i cztery gryfy. Zresztą wymyślałem sobie cuda niewidy jak otwory akustyczne
czy dusze mosiężne w określonych miejscach. Marek mi to wszystko robił. Bardzo lubię
ten instrument. Potem była przygoda z Ibanezem, a od niedawna jestem endorserem
firmy Fender. I ciągle trwa poszukiwanie, bo mam dwie gitary takie same, które brzmią
różnie. Ciągle je ogrywam i trudno mi się zdecydować – obie są świetne. Brzmienie strata
to jest to! Natomiast z pieców przez 12 lat miałem tranzystorową Vettę o znakomitej
funkcjonalności. Sprawdzała się w każdych warunkach. Spróbowałem odtworzyć jej

„

funkcje w pedalboardzie – niestety waży 16 kg. Vetta to była niezwykle udana konstrukcja
z wyjątkowo dobrymi bebechami. Jednak jak wpinałem się w dobry lampowy
wzmacniacz, dawało się odczuć różnicę w odpowiedzi, dynamice, podatności
na artykulację czy otwarciu przy ataku. Jak wracałem do Vetty, bolało przez chwilę,
a potem się przyzwyczajałem. W końcu przesiadłem się na lampę, a ostatnio także na
wzmacniacz BluGuitar AMP-1. To zaskakująco dobrze brzmiące urządzenie. Waży tylko
1,2 kg, a 100 W spokojnie wystarcza na scenie. Jednak niezależnie od sprzętu brzmienie
zostaje, jest bowiem w palcach i w głowie. Po zmianie sprzętu zawsze dąży się
do uzyskania swojego brzmienia. Często wystarczy do tego parę ruchów gałkami. (śmiech)

O POŻYTKACH Z WOKALU
Zachęcam instrumentalistów do nauki śpiewania, bo to jest następny element
zwiększania wrażliwości na dźwięk, na intonację. Wyostrza się słuch na takie
intonacyjne niuanse jak glissy czy vibrato. Wszystkiego słucha się wtedy inaczej.
Nie chodzi tylko o wokal, ale o każdy instrument. No i łatwiej przenieść te śpiewne
smaczki na gitarę.

Był stres?
Na początku bardzo poważny. Dopiero po jakimś czasie
zaczęła się autentyczna przyjemność ze śpiewania. Instrument, jakim jest wokal, silnie łączy się z psychiką. Oczywiście zawodowi wokaliści potrafią sobie z tym radzić jak ja
z graniem na gitarze. Dobry warsztat daje specjalny arsenał
i nie widać po nich pozascenicznych emocji czy problemów.
Natomiast w moim przypadku samopoczucie miało jednak
duży wpływ na wokal. Mimo to śpiewanie swoich tekstów
albo tekstów, które zostały specjalnie dla mnie napisane,
stanowi zupełnie nową jakość i daje zupełnie inny, bardzo
cenny kontakt z publicznością. To tak jakbyśmy byli posłańcami. (śmiech) Zostawiamy ważne informacje, które zmieniają ludzi, poszerzają świadomość, rodzą pytania. Rozmowy po koncertach utwierdzają mnie w przekonaniu, że jest
to rodzaj misji, to ma sens.
Brałeś lekcje śpiewu?
Moje pierwsze warsztaty wokalne prowadziła słynna sopranistka Olga Szwajgier. Trafiłem na nie z kosmosu, bo nie były przeznaczone dla mnie. Ja potrzebowałem podstaw, niemniej były dla mnie cenne. Bardzo spodobało mi się stwierdzenie pani Olgi, żeby nie dążyć do perfekcji za wszelką
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Należy pamiętać, że samo ćwiczenie
nie jest celem. Jest tylko drogą do celu
cenę, bo gabinety psychiatryczne są pełne perfekcjonistów.
Należy śpiewać z zachwytem. Nie spinać się tak.
Sam radzisz swoim warsztatowiczom, by cieszyli się grą.
Jednak porzucenie myśli o perfekcji można źle
zinterpretować. Niektórzy stwierdzą:
„Eee, to ja nic nie będę robił”.
Dwa pozornie sprzeczne podejścia do tego tematu wydają
się moim zdaniem być kluczowe. Pierwszym jest zachowanie
równowagi. Balans i harmonia w życiu to podstawa. A z drugiej strony – trzeba iść za energią. Jak się chce, należy ćwiczyć
do oporu. Należy jednak pamiętać, że samo ćwiczenie nie jest
celem. Jest tylko drogą do celu.
W jednym z wywiadów stwierdziłeś, że jesteś spełniony
jako człowiek, czyli pod tym względem osiągnąłeś swój
cel. A jako muzyk?
No właśnie... Ciągle czuję się niespełniony. Trochę to wynika z mojej niecierpliwości, „nadkreatywności”, tego rzucania się na kolejne projekty. Przydałby mi się menago, który
by to wszystko ogarnął. Zostawiłem tak dobry pomysł,
jak Višegrad Blues Band, w którym spotkali się bluesmani
z Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Spotykamy się na scenie coraz rzadziej, nad czym ogromnie boleję, bo zarówno
muzycznie, jak i towarzysko zawsze jest rewelacyjnie. Został też odłożony na półkę unikatowy koncert Thanks Jimi
Symphonic zarejestrowany w Narodowym Forum Muzyki
z udziałem Jorgosa Skoliasa i Malforda Milligana. Wypadałoby go wydać. Te symfoniczne wersje utworów Jimiego
można pokazać wszędzie, na każdym festiwalu na świecie.
Nagranie należy jednak do NFM, a ja po bardzo trudnej
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współpracy z nim przy organizacji tego koncertu nie mam
już serca, by się tym zajmować.
Przecież oba projekty doprowadziłeś do realizacji. Może
ostatecznie nie w kształcie, który sobie założyłeś…
Brakuje mi niestety konsekwencji w, nazwijmy to, „komercyjnym domknięciu projektu”. Nie jestem zawodowym menedżerem i nie chcę nim być. Może po ukazaniu się tego wywiadu znajdzie się ktoś, kto by tymi projektami zajął się jako
profesjonalny menedżer. Ja tymczasem biorę się za następne
przedsięwzięcia.
Na szczęście Thanks Jimi Festival ciągle się rozwija.
Jest wiele nowych wątków i olbrzymie zainteresowanie
naszym festiwalem na świecie. Grają z nami online w różnych miejscach. Angażuje się w to Polonia. Pokazuje, że my
Polacy potrafimy zorganizować tak niezwykłą akcję. Mirek

O POWROCIE DO SANTANY I JOLANY
Przedpremierowy, otwarty koncert „Viva Santana” graliśmy w parku zdrojowym
w Szczawnie-Zdroju, gdzie nie ma tradycji takich koncertów. Gdy się montowaliśmy, było
20, może 30 osób. Pomyślałem: „O, będzie słabo!”. Jak zaczynaliśmy grać, było 200 osób,
jak kończyliśmy – ponad 500. Jak wchodziliśmy na jakieś charakterystyczne
Santanowskie riffy, jak perkusjonalia coś grały, widziałem, że ta muzyka do ludzi trafia.
Ma wyjątkową energię. Z José Torresem też jest znakomita jazda, bo on czuje te latynoskie
groovy, czuje barwowo, jak te instrumenty muszą brzmieć. Od razu zaproponował, że
musi być congista niezależnie od percussions. Dlatego na scenie mamy siedem osób, ale
to brzmi, jak trzeba. To jest teraz projekt, który chciałbym wprowadzić na rynek.
Dla mnie dodatkowym, bardzo nostalgicznym przeżyciem było zagranie w trakcie tego
koncertu „Samby Pa Ti” dokładnie na tej samej Jolanie, na której wykonałem ten utwór po
raz pierwszy podczas studniówki w 1976 roku. Gitarę tę otrzymałem od przyjaciela na
pięćdziesiąte urodziny. Odszukał instrument w Wiedniu u osoby, której go sprzedałem.
Podczas kolejnych koncertów także zamierzam grać na tej gitarze. Jest wygodna, choć
trochę trudna do opanowania: stare hollowbody niestety za bardzo się sprzęga. Mimo to
zagranie na niej po tylu latach było ogromną przyjemnością. To wiosło ma charakter!

Kaczmarczyk już od siedmiu lat organizuje co roku kilkudziesięciu młodych ludzi w Kolboten w Norwegii,
w Oberhausen podczas bicia festiwalu przychodzi na rynek
parę tysięcy ludzi, z czego z gitarami 100–120 osób. Grali parę razy w Perth w Australii, dwa razy w Madrycie, ale
też w Szwecji, na Białorusi i w wielu innych krajach. Dobrze
byłoby, żeby zainteresowała się tym telewizja Polonia. Festiwal Online pokazuje nas jako ludzi z fantazją, zdolnych
zrobić coś tak wyjątkowego.
Co planujesz podczas przyszłorocznej edycji?
Realizację pomysłu, który odkładam od dwóch lat, pod roboczym tytułem Guitar Kids, czyli dzieci z gitarą. Przy tej okazji
myślę o jakimś konkursie dla młodzieży, bo jest mnóstwo
świetnie grających dzieciaków. Na początku roku byłem na
przeglądzie gitarowym w okolicach Koła. Zaprosiłem tam
na tegoroczny Rekord 13-letniego bardzo zdolnego chłopca,
Wojtka Olińskiego, z tatą. Jak zagrał na jednej scenie z Grzesiem Skawińskim, z Gregiem Kochem i ze mną, to aż pióra
mu się zjeżyły. W przyszłym roku chciałbym zaprosić Joego
Bonamassę, ale nas nie stać. Może uda się Dereka Trucksa.
Postaramy się o kogoś, kto zaczynał jako dzieciak. Chcę zaprosić też Kubę Żyteckiego. Gdy Kuba miał 15 lat, zamieścił
na YouTube coś, co zrobiło na mnie duże wrażenie: grał jak
Gary Moore, tylko bardziej progresywnie. Teraz komponuje
i wykonuje absolutnie genialną muzę.
Zatem w przyszłym roku zapowiada się we Wrocławiu
spotkanie mistrzów z adeptami. Jakie masz przesłanie dla
młodych, którzy poważnie traktują grę na gitarze?
„Prostota, umiar, elegancja”, czyli wybieranie fajnych dźwięków, przeżywanie muzyki, słuchanie się nawzajem i czerpanie radości z grania. Jeśli te warunki są spełnione, ciężka
praca przychodzi z łatwością i nie wydaje się wcale ciężka.
Siedzenie z instrumentem po osiem godzin czy więcej dzieje
się samo.
Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Wrocław krasnalami stoi.
Od dwóch lat Leszek Cichoński
zabiegał o krasnala imieniem Jimi.
Gdy w końcu został zaproszony do
ratusza na rozmowę o krasnalu,
okazało się, że otrzymał... własnego.
Na wniosek Leszka nazwano
go Leszko z Wrocławca.
wrzesień–październik 2017
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zdjęcia: PreSonus (3)

PreSonus Quantum

Mocna karta
To pierwsza karta audio/MIDI ze stajni amerykańskiego producenta
wykorzystująca do komunikacji z komputerem złącze Thunderbolt 2. Jednak szybkość
komunikacji to tylko jedna z zalet nowego flagowego interfejsu PreSonusa

D

Debiutujące na tegorocznych targach Superbooth w Berlinie urządzenie w pełni
wykorzystuje zalety ultraszybkiego złącza, oferując przy tym 26 wejść i 32 wyjścia
o ekstremalnie niskiej latencji. Umożliwia
ono rejestrację i odtwarzanie z jakością
24 bity/192 kHz oraz daje sposobność podłączenia dodatkowych konwerterów A/C/A
(analog/cyfra/analog), urządzeń efektowych
lub konsolet mikserskich. Pierwsze opinie
recenzentów są bardzo zgodne. Funkcje
przydatne profesjonalistom, pokaźna liczba
wejść i wyjść oraz szybkość działania czynią
z Quantum idealny interfejs w każdym środowisku nagraniowym i produkcyjnym.
Właściciele profesjonalnych i półprofesjonalnych studiów nagraniowych, twórcy muzyki elektronicznej, a także domowi
użytkownicy z ambicjami mogą zacierać ręce – interfejs trafił właśnie na półki najlepszych sklepów muzycznych w kraju. Zajrzyjmy za kulisy, aby zapoznać się z pełną gamą
funkcji oferowanych przez kartę.

Gotowy do rozbudowy
Jedną z fundamentalnych kwestii, którymi
kierujemy się przy wyborze interfejsu audio,
jest liczba fizycznych gniazd oraz obsługiwanych kanałów wejściowych i wyjściowych.
Flagowy interfejs PreSonusa zamknięty
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w typowej, pojedynczej jednostce rack (1U)
ma dwa wejścia combo mikrofonowo-liniowo-instrumentalne i sześć wejść combo mikrofonowo-liniowych z cyfrowo sterowanym przedwzmacniaczem XMAX i indywidualnym zasilaniem fantomowym +48 V
dla każdego wejścia. Do dyspozycji mamy również dwa główne wyjścia 1/4” TRS,
osiem wyjść AUX 1/4” TRS i dwa niezależne
wyjścia słuchawkowe z dedykowaną regulacją głośności. To dopiero początek. Optyczne
złącza ADAT I/O i cyfrowe stereofoniczne
S/PDIF I/O zapewniają kolejne 18 cyfrowych
wejść i wyjść. Jeżeli potrzebujemy jeszcze
więcej torów, wystarczy połączyć ze sobą
szeregowo kolejne egzemplarze interfejsów
Quantum. Dzięki obecności drugiego portu
Thunderbolt połączymy ze sobą do czterech
kart, tworząc imponujący system 96x96! To
w zupełności wystarczy, aby pokryć potrzeby
każdego, nawet najbardziej wymagającego
studia nagraniowego.
Precyzyjną synchronizację Quantum
z pozostałymi urządzeniami cyfrowymi zapewnia złącze BNC World Clock I/O. Oczywiście na pokładzie interfejsu nie mogło
zabraknąć wejścia i wyjścia MIDI.
Osiem analogowych wejść, dziesięć analogowych wyjść liniowych, dwa słuchawkowe wyjścia stereo i stereofoniczne wejście/

wyjście cyfrowe S/PDIF dostępne w Quantum prędzej czy później mogą okazać się
niewystarczające. Przyda się wtedy para
optycznych złączy ADAT I/O, która zapewnia 16 dodatkowych torów cyfrowych przy
częstotliwości do 48 kHz lub osiem dla częstotliwości próbkowania 96 kHz. Do złączy
ADAT I/O w Quantum możemy podłączyć
dowolny konwerter A/C/A kompatybilny
z formatem ADAT. Zresztą nie musimy szukać daleko. To może być obecny na rynku od
roku przedwzmacniacz/konwerter od PreSonusa – DigiMax DP88, który zwiększa liczbę analogowych wejść i wyjść w Quantum
o osiem cyfrowo sterowanych przedwzmacniaczy XMAX oraz wejście i wyjście Word
Clock. Zalety? Oprócz dodatkowych kanałów zyskujemy zdalne sterowanie przedwzmacniaczami mikrofonowymi w DP88 za
pomocą dołączonych aplikacji UC Surface,
Studio One 3 PL czy Studio One Remote. Taki system znacząco poszerza funkcjonalność
oraz ułatwia kontrolę analogowego toru
wejściowego.

Dyskretny wpływ elementów
Cyfrowe przetworniki klasy audiofilskiej,
taktowanie z niskim jitterem i preampy
z pamięcią parametrów zapewniają doskonałą jakość rejestrowanych i odtwarzanych

nagraj muzę

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przedwzmacniacz mikrofonowy

Wyjścia główne i liniowe

Typ złączy
wejścia XLR (przez Combo), zdalnie symetryzowane
Maksymalny poziom wejściowy
+10 dBu (symetryczne, min. wzmocnienie)
Zakres kontroli wzmocnienia Gain
60 dB
Pasmo przenoszenia
20 Hz – 20 kHz (±0,15 dB, 48 kHz); 20 Hz – 40 kHz
(±0,22 dB, 96 kHz)
Zakres dynamiki (min. wzmocnienie, A-ważone)
>110 dB
THD+N (min. wzmocnienie, A-ważone)
<0,005% (1 kHz, min. wzmocnienie)
Impedancja wejściowa
1600 Ω
EIN (maks. wzmocnienie, 40 Ω, 22 kHz BW, A-ważone)
<-131 dBu
Zasilanie fantomowe
+48 V, >8 mA na kanał

Typ (wyjścia liniowe)
¼” TRS, symetryzowane impedancją
Maksymalny poziom wyjściowy
+18 dBu (symetryczne)
Pasmo przenoszenia
20 Hz – 20 kHz (±0,05 dB, 48 kHz); 20 Hz – 40 kHz
(±0,15 dB, 96 kHz)
Zakres dynamiczny (A-ważony)
>118 dB
THD
<0,0035% (1 kHz, +4 dBu)
Impedancja wyjściowa
51 Ω

Wejścia instrumentalne
Typ złączy
gniazda 1/4” TS (przez combo), niesymetryczne
Maksymalny poziom wejściowy (symetryczne, min.
wzmocnienie)
+15 dBu
Zakres kontroli wzmocnienia Gain
60 dB
Pasmo przenoszenia
20 Hz – 20 kHz (±0,2 dB, 48 kHz); 20 Hz – 40 kHz (±0,6 dB,
96 kHz)
Zakres dynamiki (min. wzmocnienie, A-ważone)
>106 dB
THD
<0,005% (1 kHz, min. wzmocnienie)
Impedancja wejściowa
>1 MΩ
Przesłuch (1 kHz, z kanału na kanał)
<-80 dB

Wejścia liniowe

Wyjścia słuchawkowe
Typ
gniazda 1/4” TRS, Stereo, niesymetryczne x2
Maksymalny poziom wyjściowy
175 mW/na kanał przy 56 Ω
Pasmo przenoszenia
20 Hz - 20 kHz (±0,5 dB, 48 kHz)
Zakres dynamiki (A-ważone)
>110 dB
THD
<0,03% (1 kHz)

Wskaźniki poziomu sygnałów (LED)
Sygnał 1
-2 dBFS
Sygnał 2
-4 dBFS
Sygnał 3
-6 dBFS
Sygnał 4
-10 dBFS
Sygnał 5
-20 dBFS
Sygnał 6
-30 dBFS
Sygnał 7
-50 dBFS
Clip
-0,5 dBFS

Typ złączy
gniazda ¼” TRS (przez combo), symetryczne
Maksymalny poziom wejściowy (symetryczne, min.
wzmocnienie)
+18 dBu
Pasmo przenoszenia
20 Hz – 20 kHz (±0,05 dB, 48 kHz); 20 Hz – 40 kHz
(±0,10 dB, 96 kHz)
Zakres dynamiki (min. wzmocnienie, A-ważone):
>118 dB
THD
<0,005% (1 kHz, min. wzmocnienie)
Impedancja wejściowa
10 kΩ

Typ interfejsu
Thunderbolt 2
Dynamika konwersji analog-cyfra ADC (A-ważone)
120 dB
Dynamika konwersji cyfra-analog DAC (A-ważone)
120 dB
Liczba bitów
24 bity
Obsługiwane wewnętrznie częstotliwość próbkowania
44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192 kHz

dźwięków. Quantum umożliwia miksowanie i nagrywanie w najwyższej rozdzielczości 192 kHz. Wysokiej klasy przetworniki na każdym wejściu i wyjściu działają
z dynamiką 120 dB, więc nawet najbardziej
złożony harmonicznie materiał zarejestrujemy bez słyszalnych zniekształceń. Przedwzmacniacze mikrofonowe XMAX w klasie
A prezentują niezwykle wysoką dynamikę, głęboki bas, wyrównane tony wysokie
i ogólnie bogate brzmienie pozwalające
usłyszeć każdy oddech, transjent i szczegół

w nagraniach. Preampy znane szerszej publiczności ze stołów cyfrowych PreSonusa
(seria RML czy najnowsze stoły StudioLive
III generacji) zbudowano, korzystając wyłącznie z elementów dyskretnych takich jak
tranzystory, kondensatory i oporniki. Taka
konstrukcja zapewnia oprócz wyjątkowo
niskiego poziomu szumów znakomitą dynamikę, duży headroom oraz rozszerzone
pasmo przenoszenia. Z kolei sam fakt pracy
obwodów preampu w klasie A daje gwarancję doskonałej reprodukcji dźwięków.

Sekcja Cyfrowa

ADAT, optyczne wejście/wyjście
ADAT/SMUX II obsługiwane formaty [16x16 (44,1/48 kHz),
8x8 (88,2/96 kHz)]
S/PDF, wejście/wyjście
gniazda RCA, obsługa do 96 kHz
Word Clock wejście/wyjście
złącze BNC, 4,5 Vpp @75 Ω

Zegar
Jitter
<70 ps RMS (20 Hz – 20 kHz)
Tłumienie jittera
>60 dB (1 ns in => 1 ps out)

Zasilanie
Zewnętrzny zasilacz
+12 VDC, 5 A

Inne dane
Wymiar
rozmiar do montażu w racku 1U
Wysokość
44,45 mm
Głębokość
177,8 mm
Szerokość
482,6 mm
Waga
2,72 kg

Cena
5090 zł

Wymagania sprzętowe
Mac
 Mac OS X 10.8.5 64-bit lub nowszy,
 Procesor Intel® Core™ 2 Duo
(Intel Core i3 lub nowszy),
 4 GB RAM (8 GB lub więcej).
Windows
 Windows® 7 x64/x86 SP1, Windows 8.1 x64/x86,
Windows 10 x64/x86,
 Procesor Intel Core 2 Duo
(Intel Core i3 lub nowszy),
 4 GB RAM (8 GB lub więcej),
iOS
 iOS 9.3 lub nowszy,
 iPad Pro, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4,
iPad mini with Retina display, iPad (4 generacja),
iPad mini, iPad
(3 generacja), iPad 2,
Android
 Android™ 5.0 (Lollipop) lub nowszy,
 Smartfon Android (QMix-UC),
 Tablet Android (8’’); rozdzielczość 1024x768
(UC Surface).

Wtyczki na każdą okazję
PreSonus Quantum jest ściśle zintegrowany
z resztą naszego systemu nagraniowego.
Wystarczy uruchomić dołączony w pakiecie polskojęzyczny program do rejestracji
i edycji audio/MIDI Studio One 3, by po chwili znaleźć tam pełne sterowanie funkcjami przedwzmacniacza. Chcemy nagrywać
z dala od komputera? Uruchamiamy Studio
One Remote na tablecie z systemem iOS
lub Android. Prawda, że proste? Funkcjami Quantum sterujemy zdalnie za pomocą >>
wrzesień–październik 2017
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>> bezpłatnej aplikacji PreSonus UC Surface.
Również wtedy, kiedy używamy innych programów do rejestracji. Ponadto w zestawie
otrzymujemy analizator do monitorowania
transmitowanych sygnałów audio, który
działa w czasie rzeczywistym. Aplikacja
UC Surface to przede wszystkim intuicyjny
interfejs do miksowania, pozwalający na
szybki dostęp do wszystkich funkcji, których
potrzebujemy.
Dobra nowina dla użytkowników PreSonusa! Zarówno nowi, jak i dotychczas zarejestrowani użytkownicy dostępnych w sprzedaży interfejsów audio lub mikserów PreSonus
otrzymują bezpłatnie w bonusie zestaw wtyczek Studio Magic Plug-in Suite do systemów
Mac i Windows. Zwiększa on znacząco funkcjonalność aplikacji Studio One 3 PL.
Studio Magic zawiera siedem popularnych pluginów w formatach VST, AU i AAX.
Pakiet wtyczek jest dodawany do interfejsów PreSonus AudioBox USB, AudioBox
z serii „i-”, Quantum oraz Studio, a także
mikserów StudioLive III, StudioLive AR USB
i StudioLive RML. Zestaw Studio Magic będzie automatycznie 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.

 SPL Attacker

To mikrowtyczka wykorzystująca tę samą
technikę przetwarzania Differential Envelope, jaką zastosowano w słynnym procesorze
Transient Designer. SPL Attacker wzmacnia
wszystkie odcinki ataku niezależnie od ich
poziomu sygnału. Skupia się na początkowych transjentach zamiast na konkretnych
częstotliwościach, wzmacniając wyłącznie
obwiednie ataku zdarzeń dźwiękowych.
Dzięki temu możemy miksować instrumenty na niższym poziomie, uzyskując więcej
przestrzeni w miksie przy zachowaniu proporcji między ścieżkami.

 Mäag Audio EQ2

To brzmienie dwupasmowego korektora sprzętowego Mäag Audio EQ2 w wersji
wtyczkowej. Konstrukcja Mäag Audio EQ
zapewnia wyjątkowo małe przesunięcie
fazowe przy zmianach korekcji, co pomaga
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utrzymać spójność oryginalnego brzmienia
miksu przy uwydatnieniu najwyższych częstotliwości zapewniających w nim powietrze. Regulacja poziomu wejściowego służy
do wyrównania poziomów po zastosowaniu
korekcji.

 Brainworx bx opto

 Lexicon MPX-i Reverb

Lexicon MPX-i Reverb to wtyczka oferująca siedem klasycznych pogłosów Lexicona
typu plate, hall, chamber i room. Czytelny
interfejs oraz 100 uniwersalnych, precyzyjnie
przygotowanych presetów pozwalają szybko uzyskać brzmienie, którego szukamy.
Wskaźniki poziomu wejściowego i wyjściowego ułatwiają monitorowanie poziomu
sygnału.

Kompresor Brainworx bx opto to połączenie najlepszych cech i anomalii z kilku
legendarnych, optycznych układów kompresji. W rezultacie powstał potężny procesor dynamiki o wyrazistym charakterze,
pozwalający uzyskać brzmienia, jakich nie
da się osiągnąć za pomocą analogowych
kompresorów optycznych.

 Arturia Analog Lab Lite

 Eventide H910

Eventide H910 jest wierną kopią klasycznego modelu H910 Harmonizer, oferującego
unikatową kombinację efektów pitch-shift,
modulacji i delaya. Pitch shiftera używamy
do tworzenia wybranych interwałów muzycznych i perfekcyjnych harmonii, szerokich ścieżek gitarowych albo tłustych werbli. Możemy
subtelnie zastosować naturalne odstrojenie
dla partii syntezatorów lub dodać delaya slap-back do wokali.

 Eventide 2016 Stereo Room

2016 Stereo Room to kolejna perła od Eventide. Wtyczka generuje naturalny, subtelny
bądź szeroki pogłos o charakterystycznym
brzmieniu. Efekt pochodzący ze sprzętowego procesora Eventide SP2016 jest prosty i intuicyjny w obsłudze. Umożliwia precyzyjne dostrojenie wirtualnej przestrzeni
od ciemnych pogłosów typu hall do jasno
brzmiącego pogłosu wokalnego w stylu
room. Do podkreślenia charakteru różnych
partii na ścieżce możemy wykorzystać kilka
instancji wtyczki.

Kolekcja „Greatest Hits” fizycznie modelowanych, niesamplowanych, klasycznych
syntezatorów analogowych, organów, string
maszyn i fortepianów z zestawu wirtualnych
instrumentów Arturia V-Collection. Dzięki
niej możemy cieszyć się brzmieniami kultowych instrumentów firm Oberheim, Roland,
Sequential Circuits, ARP, Hammond, Fender,
Wurlitzer, Moog oraz Vox.

Partner na wybory
Decydując się na zakup PreSonus Quantum,
otrzymujemy dwa główne i osiem dodatkowych symetrycznych wyjść liniowych,
a także funkcje Mute/Dim i Mono. Pokładowy mikrofon talkback można włączyć
w każdym miksie, możemy też słuchać każdego miksu przez dwa niezależne wzmacniacze słuchawkowe. Co więcej, każde z 10
wyjść analogowych może dostarczyć napięcie sterujące do dowolnych urządzeń analogowych (syntezatorów itp.). W połączeniu
z opcjami rozszerzenia Quantum, uniwersalnym zestawem oprogramowania, architekturą bezpośredniej komunikacji z systemem komputerowym direct-to-daw bez
użycia DSP i brzmieniem najwyższej próby
otrzymujemy system nagraniowy, który ma
szanse stać się sercem naszego studia przez
długie lata.
Patryk Korzonkowski
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Usłysz na nowo
muzykę z Kii.
Poznaj THREE.

www.kiiaudio.com

wrzesień–październik 2017
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Efektownie zagrane

Gimnastyka
korekcyjna

W

na podst. fot. Oleny Jakobczuk/Fotolia.com

Jest taki film, gdzie główną rolę gra
Denzel Washington. Stworzona przez
niego postać to były agent specjalny,
który zmuszony jest powrócić
do swojego ciemnego fachu,
aby wyrównać pewne rachunki.
Tytuł tego filmu
to The Equalizer

Właśnie taką rolę spełniało urządzenie nazwane equalizerem, gdy powstało kilka dziesięcioleci temu. Jego zadaniem
było wyrównywanie pasma częstotliwościowego, które uległo „popsuciu” w wyniku transmisji radiowej lub telewizyjnej. Systemy nadawcze były kiedyś wysoce niedoskonałe
i zazwyczaj bardzo osłabiały pewne zakresy częstotliwości (stąd choćby charakterystyczny „telefoniczny” dźwięk).
Equalizer musiał więc podbić osłabione zakresy, aby przynajmniej częściowo przywrócić chociażby zrozumiałość
przekazu.

ProEQ. Pięciopasmowy filtr z dwoma rodzajami działania (klasyczny i półkowy).
Stanowi część programu DAW PreSonus Studio One 3 od wersji Artist.
Cena Studio One 3 Artist: 399 zł.
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Po pewnym czasie zauważono, że nowe urządzenie
może mieć o wiele więcej zastosowań. Przede wszystkim
pozwalało modelować brzmienie, aby po pierwsze zniwelować zniekształcenia wynikające z niedoskonałości taśmy
magnetycznej, a po drugie wpływać na brzmienie nagrywanych instrumentów lub głosu w sposób bardziej kreatywny.
Angielska nazwa equalizer pozostała, ale zastosowanie uległo zmianie. Właśnie dlatego po polsku nazywamy to urządzenie korektorem.

Czysta robota w filtrach
Zasada działania korektora (zwanego też po prostu EQ) jest
w sumie prosta. Wybrane zakresy częstotliwości możemy
wzmacniać albo osłabiać. W przypadku korektorów analogowych (a kiedyś były tylko takie) wykorzystuje się zjawisko
odwracania fazy (lub raczej polaryzacji, ale nie czepiajmy
się) określonych częstotliwości. Jak wiemy, gdy na przebieg
akustyczny (elektryczny) nałożymy taki sam przebieg, ale
o przeciwnej polaryzacji, to te przebiegi dadzą w sumie… nic,
ponieważ będą się znosić i wyjdzie zero. Jeśli jeden z nich
będzie miał mniejszą amplitudę niż drugi, wynikiem będzie
sygnał o mniejszej amplitudzie. W przypadku nakładania
na siebie dwóch sygnałów o tej samej polaryzacji uzyskamy
rzecz jasna wzmocnienie. Ot i cała filozofia, przynajmniej
teoretycznie. W praktyce jest trudniej, pojawiać się mogą
zniekształcenia i na pewno pojawi się przesunięcie fazy zakresów, które traktujemy korektorem, ale to wyższa szkoła,
o której porozmawiamy przy innej okazji.
Korektor składa się z filtrów. Ich liczba określa liczbę
pasm, na które możemy wpływać. Najprostszym korektorem jest oczywiście pojedynczy filtr, chociażby taki, jaki bywa
w syntezatorach. Może on osłabiać częstotliwości poniżej lub powyżej zadanego progu (tzw. cut-off frequency)
i wtedy mamy do czynienia odpowiednio z filtrem górnoprzepustowym (dolnozaporowym) lub dolnoprzepustowym
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działanie. Poza tym układ suwaków pięknie pokazuje, jak
jest kształtowane pasmo. Taki korektor jest bardzo często
używany na wyjściu systemów nagłośnieniowych właśnie
ze względu na szybkość i łatwość dokonywania ustawień.
Wyobraź sobie na przykład sprzężenie, które zaczyna niemiłosiernie gwizdać – jeden ruch suwakiem i gotowe. Zalety
tej może nie mieć drugi typ korektora – parametryczny. Ale
ma mnóstwo innych, które są nieocenione w pracy studyjnej
i nagłośnieniowej.
Korektor parametryczny (Parametric EQ) działa rzecz jasna na tej samej zasadzie, ale częstotliwości, na które wpływamy, nie są ustalone w fabryce, lecz mogą być określane
przez użytkownika. Wygląda to tak, że każdy zakres korektora
(a może być ich dwa lub więcej) ma dodatkową gałeczkę określającą częstotliwość. Opisuje się ją najczęściej jednostką częstotliwości (Hz, kHz) oraz liczbami wskazującymi jej wielkość.
Podczas obracania tej gałki dokonujemy przestrajania danej
sekcji korektora. Korektor taki ma też bardzo często jeszcze
jeden parametr – dobroć (Q), która – jak wcześniej wspomnieliśmy – określa szerokość działania wokół częstotliwości
określonej pierwszą gałką. Im Q wyższe, tym zakres większy.
Trzecia gałka to odpowiednik suwaka korektora graficznego: osłabia lub podkreśla zakres zdefiniowany parametrami
Hz/kHz i Q oraz zwana jest najczęściej Gain.

(górnozaporowym). Są też filtry środkowozaporowe oraz środkowoprzepustowe. One z kolei mogą osłabiać lub wzmacniać
określone zakresy pasma częstotliwościowego. A jeśli takich
filtrów będzie kilka, to zaczynamy już rozmawiać o głównym
bohaterze naszego artykułu, czyli korektorze.

Układ suwaków korektora graficznego
pięknie pokazuje, jak jest
kształtowane pasmo

Universal Audio Harrison. Przykład korektora modelowanego na klasycznym
urządzeniu firmy Harrison (na konsolecie tej firmy zmiksowano chociażby album
„Thriller” Michaela Jacksona). Korektor ten nie ma parametru Q. Jest on zależny od
wielkości Gain. Im większe wzmocnienie/tłumienie, tym Q węższe. Cena: 249 euro.

Korektor korektorowi nierówny, ale dwa podstawowe typy
to graficzny i parametryczny. Ten pierwszy (Graphic EQ) łatwo
poznać po baterii suwaków, z których każdy pracuje na z góry
określonym przez producenta zakresie. Czym jest zakres? To
część pasma wokół zadanej częstotliwości. Więc jeśli na przykład mamy suwaczek z podpisem 400 Hz, to jego ruchy będą
obniżać lub podwyższać tę właśnie częstotliwość oraz pewien
obszar wokół niej. Szerokość tego obszaru określa tak zwaną
dobroć, która opisywana jest o wiele bardziej znajomym Q.
W przypadku korektorów graficznych parametr ten jest z góry
określony. A im więcej suwaków, tym więcej miejsc, gdzie możemy wpływać na przebieg częstotliwościowy obrabianego
sygnału. Jak się łatwo domyślić, korektory takie nie są bardzo
precyzyjne, bo jeżeli problem, który chcemy rozwiązać, leży
pomiędzy określonymi pasmami, w których działa korekcja,
to nasza interwencja nie będzie idealna. Z drugiej strony wersja graficzna jest bardzo wygodna, jeśli chodzi nam o szybkie

Zobacz, co słyszysz
Przejdźmy teraz do konkretów, to znaczy obejrzyjmy sobie
sprzęt. Oczywiście przez wiele lat od powstania wszystkie
korektory były analogowe. Pełne cewek i kondensatorów
dzielnie walczyły ze złymi częstotliwościami. Pomimo
wielu niedoskonałości są wciąż bardzo cenione, ponieważ
paradoksalnie dzięki swej budowie wprowadzają to słynne
„coś” do sygnału – w końcu wintydż to wintydż. Korektory
nie od razu przyjęły postaci, które przed chwilą opisywaliśmy. Na początku miały mało funkcji i nie były zbyt precyzyjne, lecz z czasem osiągnęły pewną dojrzałość i stały
się stałym elementem każdej konsolety mikserskiej. Tak
zwany Channel Strip, czyli każdy kanał miksera, najczęściej
otrzymywał swój własny korektor, więc gałek do kręcenia
było co niemiara. W latach siedemdziesiątych zaczęto nieśmiałe eksperymenty z korekcją realizowaną na drodze
cyfrowej, gdzie rolę elementów analogowych przejmowały układy oparte na DSP. Takie korektory były oczywiście
o wiele bardziej stabilne i precyzyjne, ale dla wielu użytkowników miały zbyt sterylne brzmienie.
Dzisiaj korekcja to głównie odpowiednie algorytmy
komputerowe w postaci wtyczek (pluginów) w każdym
DAW-ie, a w aplikacjach live to część wszystkich mikserów cyfrowych. Cóż, takie podejście zapewnia ogromną
wygodę, powtarzalność ustawień, możliwość kopiowania
itd. – jak wszystko, co działa w cyfrze. Jednak korektory
analogowe wciąż trzymają się mocno zarówno w postaci
wiekowych urządzeń, jak i całkiem nowych konstrukcji,
których w każdym roku powstają dziesiątki. Nostalgia
to silna rzecz, a poza tym wielu twierdzi, że brzmienie >>
wrzesień–październik 2017
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>> dobrego korektora analogowego jest na razie nieosiągalne
dla cyfrowych emulacji.
Przyjrzyjmy się typowemu delikwentowi spod znaku EQ
na przykładzie pluginu ProEQ dołączanego do aplikacji Studio One 3 firmy PreSonus.
Najpierw spójrzmy na dolną połowę okna programu,
ponieważ tam znajdują się elementy kontrolne, o których
przed chwilą mówiliśmy. Korektor ten ma pięć przestrajanych filtrów, z których każdy jest wyposażony w znajome
już nam Q, Gain i Freq. Filtry te są oznaczone skrótowym
określeniem zakresu pasma, w którym działają: LF (Low),
LMF (Low-Mid), MF (Mid), HMF (Hi-Mid) i HF (Hi). Zakresy
najniższy i najwyższy mają dodatkowo możliwość przełączania pomiędzy filtrem klasycznym (nazwany tu Peaking)
oraz tak zwanym półkowym, gdzie filtr wpływa na wszystkie częstotliwości poniżej (w przypadku LF) lub powyżej
(HF) punktu określonego parametrem Freq. Dodatkowo

filtr półkowy może mieć trzy różne nachylenia poniżej/
powyżej punktu odcięcia. Jak widać te pięć zakresów to dużo, ponieważ możemy działać w dowolnym punkcie skali
i swobodnie dokonywać korekcji w dużym zakresie.

Korekcja częstotliwościowa to absolutna podstawa
fachu nagraniowego i nagłośnieniowego.
A paradoksalnie jest to jedno z najsłabiej
opanowanych narzędzi młodych adeptów sztuki

Universal Audio SSL 4000 E Channel Strip Collection. Przykład korektora jako części
składowej pojedynczego kanału miksera. Sekcja Equalizer zawiera dwa filtry
w pełni parametryczne (gałki zielone i niebieskie) i dwa filtry semiparametryczno-półkowe (czerwone i brązowe). W lewym dolnym rogu widoczne
filtry dolno- i górnoprzepustowe. Cena: 299 euro.
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Dodatkowo ProEQ ma dwa filtry LC i HC, czyli LowCut
i HiCut. Nietrudno się domyślić, że służą one do osłabiania
pasma poniżej (LC) i powyżej (HC) częstotliwości ustalonej
gałką Freq. Filtry takie mają mnóstwo zastosowań, a najpopularniejsze to chociażby usuwanie niskiego basu na ścieżkach, które go nie potrzebują (LC) lub walka z szumiącymi
nagraniami (HC). Te filtry mają aż pięć stopni nachylenia. Na
końcu mamy miernik poziomu sygnału wyjściowego i możliwość zmiany jego poziomu za pomocą pokrętła Gain. Bardzo
przydatną funkcją jest przycisk Auto, który powoduje uniezależnienie poziomu sygnału wyjściowego od wpływu wynikającego z podbijania lub osłabiania różnych częstotliwości, co
może wpłynąć na poziom na wyjściu i utrudnić porównanie
sygnału bez korekcji i z nią.
Górna połowa interfejsu użytkownika to okna, gdzie dokładnie widzimy, co zmajstrowaliśmy – pozioma linia pokazuje,
które zakresy i w jakim stopniu wzmacniamy lub osłabiamy,
a punkty na niej odpowiadają ustawieniom Freq. Dodatkowym
udogodnieniem jest analizator widma, który przyda się w zobaczeniu częstotliwości, których na przykład nie przenoszą nasze
monitory. Oczywiście używanie EQ powinno polegać na używaniu słuchu, ale czasem warto spojrzeć i sprawdzić, czy nie robimy jakiegoś niewybaczalnego błędu w ocenie.
ProEQ to oczywiście jeden z setek dostępnych obecnie
korektorów. Jest ich cała masa, niektóre (jak ProEQ) nie naśladują żadnej sprzętowej konstrukcji, ale są też klony starych i nowych urządzeń, które z takiego lub innego powodu
stały się popularne. Ich czar polega najczęściej na swoistym
koloryzowaniu dźwięku, które powstaje, gdy sygnał przechodzi przez obwody elektroniczne urządzenia. A tam siedzi
przecież cała kolekcja tranzystorów lub lamp, kondensatory,
czasem cewki czy transformatory.
Korektor parametryczny to najpopularniejsza forma
korekcji i przepotężne narzędzie w rękach realizatora. Mało kto zdaje sobie do końca sprawę, że manipulowanie
różnymi fragmentami pasma ma kolosalny wpływ na to,
jak odbieramy dźwięki. Umiejętne użycie korekcji pozwala wpływać na materiał do tego stopnia, że możemy nie
poznać sygnału wejściowego. Stąd prosty wniosek, że korekcja częstotliwościowa to absolutna podstawa fachu
nagraniowego i nagłośnieniowego. A paradoksalnie jest to
jedno z najsłabiej opanowanych narzędzi młodych adeptów sztuki. Pewnie dlatego, że korektor jest „nudny”, nie
zmienia „cienkiego” brzmienia w orgię dźwięku i przestrzeni
i nie pozwala ukryć niedoskonałości wykonawczych lub produkcyjnych, choć oczywiście może na nie wpływać.
Zanim więc sięgniemy po kompresję, ekspansję, pogłos,
delay, chorus, flanger i dziesiątki innych narzędzi, nauczmy
się obsługiwać korektor!
Piotr Dygasiewicz
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PreSonus Studio One 3

Lekcja 12. Mastering (1)

M

Mastering, ujmując prosto, jest procesem przygotowania
zmiksowanego nagrania do dystrybucji. Jest finalnym postprodukcyjnym etapem obróbki dźwięku. To praca na zmiksowanym utworze, mająca na celu końcowe dopasowanie
i poprawę brzmienia, barwy oraz wzmocnienie głośności do
pożądanego poziomu. Dobrze zmasterowany materiał powinien zapewniać późniejszy prawidłowy odsłuch i brzmienie na wielu źródłach dźwięku, począwszy od odtwarzaczy
MP3 i małych głośników komputerowych przez systemy
hi-fi do potężnego nagłośnienia klubowego. Celem tego procesu jest często także uzyskanie kompilacji kilku nagrań lub
całego albumu o możliwie spójnym charakterze poszczególnych utworów składających się w jedną całość. Tak edytowany materiał jest gotowy do ściągnięcia (z internetowych
sklepów muzycznych) lub może zostać dostarczony na nośniku danych w formie mastera jako źródło, na podstawie
którego będzie możliwe wykonanie jego kopii z użyciem
metod takich jak: tłoczenie płyt winylowych, replikacja czy
duplikacja płyt CD/DVD.
Jeden z autorytetów w dziedzinie realizacji dźwięku
Bobby Owsinski wypowiedział się na temat masteringu
w następujący sposób:
„Mastering to proces, w którym z zestawu pojedynczych
piosenek tworzymy spójną płytę. Taki efekt osiągamy, dbając o to, aby utwory sprawiały wrażenie, jakby pochodziły
z tej samej sesji, studia, dnia nagrania itd. Staramy się je
dopasować do siebie pod względem balansu częstotliwości,
postrzeganej głośności i odstępów między nimi – tak, aby
tworzyły jednolitą strukturę”.
Zadaniem inżyniera masteringu jest zatem zebranie kilku nagrań i stworzenie z nich koherentnej kompilacji o jednolitym charakterze brzmieniowym przy użyciu konkretnych
narzędzi.
Wszystkie niezbędne narzędzia do tego zadania znajdziemy na pokładzie rozbudowanej platformy masteringowej zintegrowanej z aplikacją PreSonus Studio One 3. Dzięki
swojej bogatej funkcjonalności program umożliwia przejrzysty i łatwy do opanowania proces obróbki dźwięku, począwszy od etapu nagrania poprzez miks aż do końcowego etapu
masteringu.
Nowy Projekt programu PreSonus Studio One 3 Professional na nowo definiuje proces masteringu, czyniąc go
skutecznym, przejrzystym, a przede wszystkim prostym.
Zakładka Nowy Projekt umożliwia uporządkowanie naszych utworów według kolejności oraz poddanie ich edycji na
pojedynczej linii czasu. Po satysfakcjonującej edycji mamy
możliwość wyboru kilku formatów eksportu, a także bezpośredniego opublikowania utworu online. Niniejsza część opisuje proces masteringu, styl pracy z projektem oraz sposób,
w jaki zakładki Utwór oraz Projekt są ze sobą zintegrowane, co zapewnia kompletną funkcjonalność niedostępną
w innych aplikacjach tego typu.
Wiele z funkcji zakładki Utwór jest dostępnych również w Projekcie, także jeśli już wcześniej zapoznaliśmy się
z niektórymi z nich, będą dla nas bardziej zrozumiałe. Dalsza
część szczegółowo opisuje system pracy z zakładką Projekt.

Przedstawiamy początek lekcji, która
pozwoli zakończyć sesję nagraniową
gotowym dziełem w postaci albumu.
W wypadku Studio One 3 oznacza to jednak
znacznie więcej niż przygotowanie CD
Tworzenie nowego projektu
Nowy projekt z oknem masteringu można stworzyć na kilka
sposobów:
 Wybierz funkcję Utwórz nowy projekt
na stronie początkowej Start
 Wybierz Plik -> Nowy projekt z paska narzędzi
 Wciśnij kombinację klawiszy Ctrl/Cmd+Shift+N
 Z każdej zakładki w programie można skorzystać
z klawisza szybkiego dostępu Projekt
znajdującego się w prawym górnym rogu.

1. Zakładanie
nowego
projektu.

Setup projektu
Po wybraniu jednego z wyżej wymienionych sposobów na
stworzenie nowego projektu naszym oczom ukaże się okno
dialogowe, w którym można wpisać tytuł oraz miejsce zapisania projektu, a także wybrać częstotliwość próbkowania.
Kliknięcie OK przenosi nas do okna projektu (2).

2. Okno
projektu.

Tytuł oraz artysta
Tytuł kompilacji oraz nazwę artysty można wpisać w lewym górnym rogu okna projektu. Naciśnięcie trójkącika
skierowanego w dół odsłania dostęp do dodatkowych pól
metainformacji takich jak: EAN, komentarz, autor tekstu, >>
wrzesień–październik 2017
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Dodawanie pliku audio
Każdy plik audio w postaci WAV, Ogg Vorbis, AIFF, REX czy
MP3 może zostać dodany do projektu przez przeciągnięcie
i upuszczenie nad oknem programu lub z przeglądarki tak
samo jak w przypadku utworu. Importowane pliki skompresowane do formatu MP3 lub innego zostaną automatycznie
przekonwertowane do formatu WAV z użyciem częstotliwości
próbkowania aktualnego projektu.

>> kompozytor, aranżer, gatunek, rok i grafika. Informacje te
zostaną wkodowane w eksportowany materiał dźwiękowy
w każdej z dostępnych opcji. Poprawne uzupełnienie tych
pól umożliwi sprawne rozpoznanie artysty wśród odbiorców. Rozmiar dodawanej grafiki ograniczony jest do 512
x 512 pikseli i do takiej wartości zostanie automatycznie
przeskalowany, jeśli użyjemy innego rozmiaru.

Dodawanie utworów
Pierwszym krokiem w procesie masteringu jest dodanie materiału audio do projektu.

5. Układanie
kolumny
utworów.

Przeglądaj
Okno Projektu, tak samo jak okno Utworu, ma zintegrowaną przeglądarkę, umożliwiającą zastosowanie efektów
audio oraz dodawanie plików do projektu. Aby je wywołać,
wciskamy klawisz F5 na klawiaturze lub przycisk Przeglądaj
w prawym dolnym rogu.
Dodawanie utworów
Każdy utwór stworzony w programie PreSonus Studio One 3
może zostać zaimportowany bezpośrednio do projektu. Nie
ma potrzeby tradycyjnego eksportowania utworu, gdyż proces
ten jest zautomatyzowany.
Aby skorzystać z tej opcji, z paska narzędzi w oknie Utworu wybieramy polecenie Utwór -> Dodaj do projektu -> Nowy
projekt. Długość pliku jest zdeterminowana przez wcześniej
ustawione markery Start i Koniec w utworze. Powinniśmy się
upewnić, czy markery te są ustawione w pożądanych lokalizacjach utworu.
Jeśli naniesiemy jakiekolwiek zmiany w projekcie utworu,
możemy zaktualizować plik masteringu przez wybranie polecenia Utwór -> Zaktualizuj plik masteringu.
Kolejny ze sposobów to skorzystanie z przeglądarki. Domyślnie pliki z utworami są dostępne w katalogu Songs (Utwory) w przeglądarce
plików (zakładka Studio One i uporządkowane
odpowiednio w osobnych podkatalogach z nazwami utworów (3). Aby dodać utwór do projektu, należy za pomocą przeglądarki F5 odszukać
go w katalogu Songs, przeciągnąć i upuścić nad
Kolumną Utworów lub Linią Czasu w oknie projektu.
Dodanie utworu do projektu umieszcza go automatycznie
w Kolumnie Utworów. Jeśli dany utwór nie ma jeszcze pliku
masteringu, program zapyta, czy chcemy utworzyć zgranie
miksu w obecnym stanie. Jeśli się zgodzimy, utwór zostanie
przekonwertowany i dodany do projektu.

3. Dodawanie
utworów.

Czas utworu
Podczas edycji utworów użyteczna okazuje się orientacja,
w którym momencie czasu na poszczególnych utworach oraz
całości projektu aktualnie znajduje się kursor (4). Po wybraniu
pożądanego miejsca czas utworu na danym pliku jest widoczny
na dolnym panelu, a główny wskaźnik czasu pokazuje pozycję
kursora w stosunku do całego projektu. Domyślnie ustawiony
jest na Klatki, jednak po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na
główny czas mamy do wyboru Sekundy, Sample oraz Takty.
4. Wybieranie
podziału
czasowego
utworu.
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Kolumna utworów
Wszystkie utwory oraz pliki
audio w projekcie ułożone są
pionowo w Kolumnie Utworów z wyraźnie widocznymi
nazwami (5). Wysokość,
a zarazem ilość informacji na
temat utworu, można ustawić przez wciśnięcie klawisza
z poziomymi liniami widocznego w prawym dolnym roku
Kolumny Utworów.
Metainformacje
Na samej górze Kolumny
Utworów widoczne są pola
z metainformacjami dla Albumu i Artysty (6). Aby edytować te pola, należy kliknąć
puste pole obok, wpisać pożądany tekst i potwierdzić
przez wciśnięcie klawisza
Enter.
W lewym dolnym rogu kolumny Albumu oraz poszczególnych utworów znajduje
się mały trójkątny przycisk.
Kliknięcie go rozwija pozostałe
dostępne pola z metainformacjami. Pola te mogą zostać
uzupełnione pojedynczo lub
równocześnie po wcześniej6. Uzupełnianie metainformacji
szym zaznaczeniu w kolumnie
o albumie i artyście.
wielu utworów naraz.
Warto w tym miejscu wspomnieć, iż program po uprzednim spytaniu o zgodę automatycznie ponumeruje i uzupełni
pola z kodem ISRC kolejnych utworów. Wystarczy wpisać odpowiedni kod w pierwszym utworze projektu.
Metainformacje, które zostały wcześniej uzupełnione
w oknie utworu zostaną automatycznie zaimportowane do
projektu masteringowego, który zawiera dany utwór. Jakiekolwiek zmiany metainformacji utworu naniesione po zaimportowaniu do projektu nie zostaną zastosowane w utworze wewnątrz zachowanej sesji i trzeba je zaktualizować manualnie.
Pauza
Do jednych z zadań inżyniera masteringu należy dopasowanie
przerw pomiędzy utworami. Program PreSonus Studio One 3
umożliwia ustawienie pauzy, która domyślnie trwa 2 sekundy,
co jest standardem formatu Red Book. W praktyce oznacza
to, że przed każdym kolejnym utworem dodane są 2 sekundy ciszy, tak więc utwory odtwarzane automatycznie po sobie
oddziela krótka pauza.

nagraj muzę

Parametr ten może zostać zwiększony do maksymalnie
10 sekund (standard Red Book). Przerwa pomiędzy utworami
jest ważnym elementem masteringu i często różni się pomiędzy projektami. Aby zmienić długość pauzy, dwa razy klikamy
jej pole w utworze w Kolumnie Utworów, po czym wpisujemy
pożądaną wartość. Odstęp pomiędzy utworami zmieniamy też
przez chwycenie i przeciągnięcie markera nad utworem na Linii
Czasu z wciśniętymi jednocześnie klawiszami Ctrl/Cmd+Alt.

i przeciągnięcie kwadratowego punkcika możemy zmienić
algorytm na Logarytmiczny lub Wykładniczy.
Jeśli podczas edycji, przycinania oraz ustawiania utworów
na Linii Czasu marker nad utworem przestanie się z nim pokrywać, łatwo dopasowujemy go z powrotem do zawartości.
Prawym przyciskiem myszy klikamy dowolne miejsce markera i z menu wybieramy polecenie Reset Track Markers To
Content (8).

Długość czasu płyty CD
Wskaźnik ten, znajdujący się na środku nad projektem, pokazuje długość i czas projektu w oparciu o cały zawarty materiał 8. Dopasowanie
dźwiękowy, razem z ustawionymi pauzami. Długość ta wynimarkera do
utworu.
ka z czasu dostępnego na płycie CD i wynosi 80 minut.
Przed eksportem projektu warto jeszcze raz sprawdzić,
czy wszystkie pauzy mają pożądaną wartość oraz czy pokrycie markerów jest prawidłowe, gdyż to one definiują początek
i koniec utworu na płycie CD lub innym medium (9).

Kolejność utworów
Aby zmienić kolejność utworów, wystarczy przeciągnąć utwór
w górę lub w dół w Kolumnie Utworów. Nowy układ zostanie
uwzględniony na Linii Czasu, pozostawiając jednocześnie
pauzy oraz resztę utworów na swoim miejscu.
Linia Czasu/Utworów
Linia Czasu to miejsce, gdzie utwory wyświetlane są jako pliki audio z widocznym przebiegiem fali. Kolejne utwory usytuowane są naprzemiennie: raz na górze linii czasu, raz na
dole. Takie rozwiązanie umożliwia nałożenie sąsiadujących
utworów na siebie. Domyślnie utwory są oddalone o wartość
pauzy, czyli 2 sekundy. Aby zmienić pozycję utworu na Linii
Czasu, należy kliknąć go i przeciągnąć w lewo lub prawo. Maksymalna przerwa pomiędzy markerami przyporządkowanymi
do poszczególnych utworów może być ustawiona do maksymalnej wartości zdefiniowanej wytycznymi Red Book, czyli
10 sekund.

9. Sprawdzenie
długości pauz
i pokrycia
markerów.

Dzielenie utworów
Aby podzielić dowolny utwór, ustawiamy kursor odtwarzania
w miejscu, w którym chcemy dokonać podziału, i wciskamy
kombinację klawiszy Alt+X lub wybieramy polecenie Edycja
-> Podziel z paska narzędzi. Otrzymane w ten sposób podzielone ścieżki możemy edytować w dowolny sposób, jak każdy
inny utwór, włączając uzupełnianie metainformacji w Kolumnie Utworów.
Włączanie i wyłączanie utworów
Dowolny utwór można dezaktywować w każdej chwili. Wyłączenie utworu usuwa go z Linii Czasu, jednak zachowuje
jego wygaszoną wersję w Kolumnie Utworów z widoczną odpowiednią adnotacją Utwór jest wyłączony. Opcja ta może
okazać się pomocna w momencie, kiedy nie jesteśmy pewni,
czy dany utwór ma znaleźć się na końcowej kompilacji, a nie
chcemy kompletnie usuwać go z projektu.
Aby wyłączyć utwór, w Kolumnie Utworów klikamy prawym przyciskiem myszy na opcji Wyłącz utwór. Aktywowanie go z powrotem następuje analogicznie po wyborze polecenia Włącz utwór.

Edycja utworów
Zmiana rozmiaru
Rozmiar utworów na Linii Czasu może zostać zmieniony narzędziem strzałki, co dokładniej opisane jest w sekcji Edycji.
Kolejność utworów pozostaje bez zmian podczas zmiany
rozmiaru jakiegokolwiek z nich. Rozmiar utworu wyznaczony
markerem, ponownie zgodnie ze standardem Red Book, nie
może wynosić mniej niż 4 sekundy.
Edycja obwiedni głośności
Każdy z utworów na Linii Czasu wyposażony jest w obwiednię
głośności, która może być edytowana tak samo jak w przypadku śladów audio, tak jak jest to opisane w sekcji Edycji. Funkcja
ta umożliwia tworzenie efektu narastania oraz zanikania.
Nakładanie przejść na utwory
Kiedy dwa utwory zostaną ułożone tak, aby koniec jednego
nakładał się na początek kolejnego, możliwe jest zastosowanie Przejścia (Crossfade). Poprzedzający utwór zanika przy
jednoczesnym narastaniu następnego (7). Aby skorzystać
z tej funkcji, zaznaczamy nałożone na siebie utwory, po czym
wciskamy klawisz X lub wybieramy z paska narzędzi polecenie Projekt -> Utwórz przejście. Domyślnie zostanie zastosowane liniowe Narastanie/Zanikanie, jednak przez kliknięcie
7. Nakładanie
przejścia na
utwór.

Markery
Wszystkie utwory w projekcie mają przyporządkowane automatycznie markery domyślnie pokrywające się z utworami.
Kliknięcie markera i jego przeciąganie powoduje przesuwanie
się markerów nad utworami. Aby przesunąć marker razem
z utworem, wciskamy podczas tego zabiegu klawisz Alt na
klawiaturze. W obu przypadkach pauza pozostaje niezmienna. Aby ją zmienić przez przeciągnięcie markerów, wciskamy
kombinację klawiszy Ctrl/Cmd+Alt. Położenie dowolnego
markera z osobna przeprowadzamy podobnie z wciśniętym
klawiszem Alt.
Markery mają zastosowanie zarówno w przypadku wypalania płyty CD, eksportu obrazu, pliku w formacie DDP, jak
i wydania cyfrowego.
Dawid Tyburski
Akademia Realizacji Dźwięku w Gdyni
wrzesień–październik 2017
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nadaj ton

Warm Audio WA–14

Rekonstrukcja
historyczna
Jeśli ktoś nie słyszał, jak brzmiały
lata siedemdziesiąte, ma okazję
przenieść się tam dzięki klasycznej
konstrukcji z tamtego okresu.
I nie będzie to droga podróż

W

Konstrukcja repliki różni się od współczesnych, odświeżonych modeli. Inżynierowie
z Warm Audio skupili się na jak najwierniejszym odtworzeniu modelu z początku lat siedemdziesiątych.
Dzięki ich pracy otrzymujemy wielkomembranowy mikrofon pojemnościowy

zdjęcia: Warm Audio (5)

Warm Audio robi wycieczkę po pomnikach
produkcji muzycznej, dostarczając sprzętu
dobrej jakości w dobrej cenie. Tym razem padło na jeden najpopularniejszych mikrofonów AKG 414, który cenią wokaliści, instrumentaliści i realizatorzy, więc brał udział
w powstaniu setek znakomitych nagrań.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rodzaj
mikrofon pojemnościowy wielkomembranowy
Kapsuła
mosiężna LK-12-b-60V
Pasmo przenoszenia
20 Hz – 20 kHz
Tłumik
0 dB, -10 dB. -20 dB
Charakterytyki
kardioidalna, ósemkowa i dookolna
Impedancja
150 Ω
Gniazdo
XLR 3-pin
Wymagane zasilanie
Phantom +48 V
Kolor
czarny
Gwarancja
1 rok
W zestawie
uchwyty: sztywny i elastyczny
Cena
2790 zł
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WA–14 z kapsułą wzorowaną na CK12. Do
tego celu powstała jej mosiężna odpowiedniczka LK-12-B-60v zaprojektowana przez
Lens Kondensator. Wykorzystuje backplate
z nowszego modelu kapsuły CEK-12, dzięki
czemu pozbyto się wielu ograniczeń produkcyjnych oryginalnej kapsuły, którą składano ręcznie. Jej obudowa oraz pierścień
uszczelniający O-ring są w całości wykonane z mosiądzu (bez użycia teflonowych części), a membranę tworzy naciągnięta folia
NOS Japanese PET (mylar) pokryta warstwą

24-karatowego złota o grubości 6 mikronów.
W rezultacie otrzymujemy niezawodną
kapsułę.
To tylko jeden z przykładów wykorzystania oryginalnej konstrukcji i najwyższej
kasy elementów do rekonstrukcji tego mikrofonu. Użyto także choćby amerykańskich
transformatorów CineMag.
Konstrukcja Warm Audio
pracuje w trzech charakterystykach kierunkowych: dookolnej, kardioidalnej i ósemkowej.
To jest pierwsza zasadnicza
różnica stosunku do oryginału,
który miał jeszcze charakterystykę superkardioidalną. Drugą
jest dodanie pozycji tłumika
-20 dB, choć w oryginale był jedynie -10 dB. Dzięki tej zmianie
mikrofon stał się znacznie bardziej uniwersalny. Z jednej strony sprawdza się w ciepłym, intymnym wokalu, świetnie nagra
fortepian czy gitarę akustyczną,
znakomicie poradzi sobie z wibrafonem, marimbą instrumentami
strunowymi czy drewnianymi dętymi,
a z drugiej strony doskonale nadaje się do
bliskiego omikrofonowania agresywnie
brzmiących gitar elektrycznych czy potężnej stopy.
Elastyczność zastosowań obejmuje także różne kombinacje omikrofonowania stereo
od pary rozstawionej (A-B), przez X-Y (w tym
ustawienie Blumleina) i Mid-Side po ORTF.
Z tym mikrofonem rzadko coś się nie udaje.
Jest jeszcze jedna różnica. Egzemplarze
oryginału z początku lat siedemdziesiątych
kosztują od czterech do pięciu razy więcej
niż replika. Różnica w brzmieniu jest nieskończenie mniejsza.
Konrad Majchrowski

nadaj ton

sE Electronics X1 S

Klasyk po liftingu
Największy zakres dynamiki i najwyższy maksymalny
SPL w swojej klasie sprawiają, że najnowsza
konstrukcja sE Electronics dorównuje brzmieniem
i możliwościami sprzętowi studyjnemu z wysokiej
półki. Za to kosztuje ułamek jego ceny

W

Wprowadzony w 2010 roku mikrofon pojemnościowy X1 stanowił dowód, że wyprodukowane ręcznie urządzenie o bardzo
dobrych parametrach może mieć rozsądną
cenę. Odświeżona wersja X1 S wprowadzona na rynek w tym roku pokazuje, że przez
ostatnie kilka lat technika nie stała w miejscu i sE nadążało za jej postępem.
Co prawda X1 był bardzo dobrą konstrukcją, ale znacząco ją przeprojektowano, uzyskując dużą poprawę parametrów.
Zwiększono czułość z -32 do -30,5 dBV/Pa,
rozszerzono pasmo, zwiększono dynamikę z 125 do nawet 160 dB (!) i w bardzo dużym stopniu ograniczono szumy własne
(z 16 do 9 dB!). Te ulepszenia przeniosły
X1 S na zupełnie inny poziom funkcjonowania. Po pierwsze stał się mikrofonem o najwyższym współczynniku SPL w swojej klasie. Po drugie znalazł się w gronie urządzeń
o najmniejszych szumach własnych.
X1 S zachował przy tym wszystkie funkcje poprzednika. W X1 tłumik można było
ustawić w pozycji -10 dB. Teraz doszła do tego także pozycja -20 dB. Dzięki temu X1 S jest
bardziej elastyczny i umożliwia skorzystanie
z technik bliskiego omikrofonowania nawet
w przypadku najgłośniejszych instrumentów jak bardzo ciężkie gitary elektryczne,

bardzo głośne instrumenty dęte czy mocna
stopa z zestawu perkusyjnego. Dwa filtry
górnoprzepustowe do wyboru, 80 Hz lub
160 Hz, pomagają w eliminowaniu dudniących niskich częstotliwości i w kompensacji przesadnego basu (efekt zbliżeniowy)
w przypadku stosowaniu bliskiego omikrofonowania.
W przeciwieństwie do innych budżetowych mikrofonów obudowa X1 S jest
w pełni metalowa i zapewnia efektywną izolację od wszystkich zakłóceń elektrycznych,
a wysokiej jakości wykończenie zapewnia
świetny wygląd. Pozłacane gniazdo XLR
gwarantuje bezstratne i niezawodne złącze
sygnałowe.
X1 S dostarczany jest w komplecie z solidnym, nowo zaprojektowanym klipsem obrotowym i przejściówką gwintu, dzięki czemu
można dopasować go do każdego statywu
mikrofonowego. Producent proponuje także
dodatkowo dwa zestawy z mikrofonem X1 S:
 X1 S Studio Bundle zawiera sE Isolation Pack, RF-X Reflexion Filter i 3-metrowy
kabel XLR, czyli wszystko, czego potrzeba do
natychmiastowego rozpoczęcia nagrywania
materiałów dźwiękowych;
 X1 S Vocal Pack zawiera także
3-metrowy kabel XLR i sE Isolation Pack,

X1 S Studio Bundle

X1 S Vocal Pack

wysokowydajny uchwyt antywstrząsowy
na szybkozłączu ze zintegrowanym popfiltrem, zapewniający izolację i cechy niezbędne do dokonywania doskonałych nagrań wokalu w każdej sytuacji.
Ta odświeżona konstrukcja powinna
przypaść do gustu wszystkim tym, którzy
cenią sobie dobre brzmienie, ale ich nowo
zakupiona kopalnia diamentów w RPA jeszcze nie przynosi spodziewanych zysków.
Cezary Kępski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rodzaj membrany
ręcznie wykonana, 1”, pojemnościowa
Polaryzacja
kardioidalna
Pasmo przenoszenia
20 Hz – 20 kHz
Czułość
-30,5 dBV
Max SPL
140/150/160 dB (tłumik 0/10/20 dB) (0,5% THD @ 1 kHz)
Poziom szumów własnych
9 dB (A-ważone)
Zakres dynamiki
140/150/160 dB (ustawienia tłumika: 0/10/20 dB)
Odstęp sygnał-szum
85 dB
Przełącznik filtra dolnozaporowego
80/160 Hz, 6 dB/oktawę
Przełącznik tłumika
10/20 dB
Zasilanie
48 V zgodnie z IEC 61938
Impedancja
125 Ω
Zalecane obciążenie
<1 kΩ
Zużycie prądu
6 mA
Złącze
3-pin XLR męskie
Wymiary
58 x 169 mm
Waga
445 g
Cena
670 zł
wrzesień–październik 2017
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HeadRush Pedalboard

Moc pod butem

S

Serce pedalboardu stanowi precyzyjnie
dostrojony czterordzeniowy procesor. Bije
ono w rytm oprogramowania DSP Eleven
HD Expanded. Dzięki temu otrzymujemy bogactwo brzmień niezależnie od
tego, czy szukamy klasycznego, ciepłego wzmacniacza vintage z naturalnym
lampowym przesterem, czy szerokiego,
ambientowego, niekończącego się delaya, czy też najcięższego z możliwych
brzmień. Oczywiście wszystko pomiędzy
także znajdziemy. Zawdzięczamy to dostępnemu na starcie zestawowi sprzętu,
w którego skład wchodzą 33 wzmacniacze,
15 kolumn, 10 mikrofonów, sześć przesterów,pięćprocesorówdynamiki/korektorów,
11 efektów modulacyjnych, siedem efektów reverb/delay, osiem efektów rotary
i pięć pedałów ekspresji.
Tę bibliotekę rozbudowujemy przez ładowanie dodatkowych plików. Mogą to być
choćby odpowiedzi impulsowe głośników

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Przełączniki
12 nożnych przełączników z kolorowym podświetleniem LED
i wyświetlaczami OLED
Pedały
1 pedał ekspresji
Pokrętła
 1 pokrętło master volume (suma)
 1 pokrętło regulacji głośności słuchawek
 1 pokrętło regulacji wejścia aux
 1 pokrętło nawigacji/data
 3 enkodery do regulacji parametrów
Wyświetlacze
 główny wyświetlacz: 7-calowy, kolorowy wyświetlacz
podświetlany LED z interfejsem dotykowym
 wyświetlacze OLED do nożnych przełączników
 12 monochromatycznych wyświetlaczy OLED
Złącza
 1 wejście TS 1/4” (6,35 mm) – gitarowe
 1 wejście TRS 1/4” (6,35 mm) – wejście drugiego pedału ekspresji
 1 wejście stereo 1/8” (3,5 mm) – pomocnicze (aux)
 2 wyjścia XLR z przełącznikiem odcinającym masę
 2 wyjścia TRS 1/4”(6,35 mm) – poziom liniowy lub przystosowany
do wzmacniacza
 2 wejścia TRS 1/4” (6,35 mm) – wyjście (send) pętli efektów
 2 wyjścia TRS 1/4” (6,35 mm) – wejście (return) pętli efektów
 1 wejście MIDI 5-pinowe
 1 wyjście MIDI 5-pinowe
 1 port USB typu B
 1 wejście zasilania IEC
Zasilanie
gniazdo IEC
Napięcie wejściowe
100–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość)
610 x 305 x 89 mm
Waga
7,3 kg
Cena
4970 zł
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Rzadko się zdarza,
by pod podeszwą kryło się takie
bogactwo brzmienia. W dodatku do jego
wydobycia nie musimy robić kursu stepowania.
Obsługa jest intuicyjna i szybka
w plikach IR. Dzięki współpracy HeadRusha
z firmą Celestion od razu można pobrać
dostępne na wyłączność pliki z charakterystykami jej głośników. Jednak pedalboard
obsługuje także wszystkie inne typy plików
IR w formacie .WAV i .AIFF (48 kHz–192 kHz,
16–32 bity mono). Maksymalnie załadujemy
do 2048 próbek. Raczej nam wystarczy. Możemy też dodawać brzmienia oryginalnych
butikowych efektów udostępnionych jedynie użytkownikom tego pedalboardu. Do tego jakość symulacji całego sprzętu jest nad
podziw realistyczna.

Łatwa nawigacja
By nie zgubić się w tym gąszczu wirtualnego sprzętu, otrzymujemy do nawigacji siedmiocalowy ekran dotykowy. Jego obsługę
dostosowano do potrzeb gitarzysty, dzięki
czemu tworzenie niesamowicie brzmiących
zestawów jest intuicyjne. Za sprawą dotyku,
przesuwania, przenoszenia i upuszczania
poszczególnych elementów ich edycja następuje bardzo sprawnie.
Duży wyświetlacz i wyraźny obraz przydaje się także na scenie, zwłaszcza podczas
wprowadzania drobnych zmian w brzmieniu z wykorzystaniem pedału ekspresji
w trybie „Hands-Free”. W pedalboardzie HeadRusha można przejąć kontrolę nad każdym parametrem arsenału sprzętowego:

wzmacniacza, kolumny, mikrofonu i efektów – za pomocą pedału ekspresji, który
jest prosty w konfiguracji. Dzięki dwóm
bankom mapowań pedału ekspresji, przypadającym na każdy zestaw, oraz możliwości przypisania maksymalnie czterech
parametrów w każdym banku omawiany
sprzęt ma niespotykany dotąd zakres możliwości zmiany brzmienia w locie. Przy tym
urządzenie wyposażono w spillover, dzięki
czemu natychmiastowe przełączenie presetu nie przerywa wybrzmiewania reverbu
i delaya.
Ułatwienie w obsłudze stanowi także 12
nożnych przełączników. Do każdego z nich
można przypisać kolor podświetlenia. Każdy
ma także swój wyświetlacz OLED, pokazujący podpiętą do niego funkcję.

Zestaw połączeń
Urządzenie bezproblemowo integruje się
z używanym przez nas sprzętem dzięki bogatemu zestawowi złączy. Multiefekt jest
wyposażony w wejście gitarowe 1/4”, dwa
wyjścia XLR z przełącznikiem odcinającym
masę, dwa wyjścia TRS 1/4” z przełączaniem
poziomu wzmacniacz/linia, pieciopinowe
wejście/wyjście MIDI oraz wbudowaną pętlę
efektów (1/4” stereo) do podłączania efektów
i zewnętrznych urządzeń w każdym punkcie
łańcucha sygnału. Pedalboard wyposażono

zdjęcie: HeadRush
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także w wejście aux 1/8” do grania z podkładem z urządzeń mobilnych oraz wyjście słuchawkowe (1/4”) do cichego monitorowania
dźwięku.
HeadRush Pedalboard jednoczy cały
sprzęt, otwierając jednocześnie świat nowych
możliwości brzmieniowych. Interfejs audio
na USB o studyjnej jakości 24 bity/96 kHz
wsparty możliwościami kształtowania
brzmienia, jakie daje oprogramowanie DSP
Eleven HD Expanded, pozwala uchwycić
nawet najmniejszy niuans gry. Dzięki nagrywaniu zarówno przetworzonego, jak i bezpośredniego sygnału możemy reampować
czysty sygnał z komputera i skupić się na
dopieszczeniu swojego charakterystycznego
brzmienia.
Pomaga w tym looper, który nagrywa do 20 minut muzyki. Umożliwia zapis
warstwami, które w razie konieczności
usuwamy w kolejności odwrotnej do ich
dodawania.

Komu zatem przyda się HeadRush?
Przede wszystkim gitarzystom szukającym
w pełni funkcjonalnego multiefektu z symulacjami wzmacniaczy, kolumn i efektów.
Za sprawą trwałej, stalowej obudowy przystosowanej do warunków w trasie sprawdzi
się zarówno podczas koncertów, jak i w studiu. Poza tym dołączenie wbudowanego
interfejsu audio, mogącego poszczycić się
studyjnymi rozdzielczościami nagrywania,
oraz możliwość reampingu powinna przypaść do gustu muzykom sesyjnym, realizatorom dźwięku oraz pasjonatom studiów
projektowych, poszukujących wiernego
odtwarzania klasycznych modeli wzmacniaczy.
HeadRush oferuje dużo, choć cena
w okolicach 5000 zł sprawia, że nie jest to
urządzenie dla każdego. Natomiast każdy
może przejść się do sklepu i przetestować
jego działanie.
Cezary Kępski, współpraca Mariusz Teodorczuk

RÓWNOWAGA
MOCY
Poznaj serię nagłośnienia gitarowego GHR
z lampowym czerwonym i czarnym
brzmieniem!
Wsłuchaj się w czerwone brzmienie przedwzmacniacza
z przesterowaniem lampami ECC83 i w czarne brzmienie
przesterowania końcówki mocy, zwiększające się wraz
z mocniejszą pracą lamp mocy.

www.laney.co.uk
www.facebook.com/LaneyPolska
wrzesień–październik 2017
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Guild Starfire III

Instrument jak z Newark Street

F

Firma Guild działa od 1953 roku, tworząc świetne, rasowe
instrumenty używane przez wielu profesjonalistów. Wystarczy spojrzeć na listę gwiazd, które używały gitar tej
marki, aby zauważyć, w jak wielu klasycznych nagraniach
możemy usłyszeć je w akcji.
Prezentowana gitara pochodzi z serii Newark St., w której Guild wraca do swoich najlepszych i najbardziej rozsławionych modeli z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Model
Starfire III to propozycja dla tych, którzy szukają czegoś innego niż klasyczne stratocastery czy gitary typu les paul. To
szlachetny i unikatowy instrument oferujący głębsze, bardziej basowe brzmienie, jednak nadal niepozbawione pewnej zadziorności.

strzennym, akustycznym brzmieniu. Gitary o tej grubości
najczęściej wyposaża się w drewniany blok wzdłuż linii
strun (tak zwane semi-hollowbody). W tym modelu zdecydowano się jednak na całkowicie pustą konstrukcję, dzięki
czemu gitara zyskała na wybrzmieniu.
Zarówno korpus, jak i gryf są wykonane z mahoniu. Na
palisandrową podstrunnicę nabitych zostało 20 progów.
Markery w postaci kropek umieszczono na podstrunnicy
oraz wzdłuż górnej krawędzi szyjki. Na główce widnieje duże logo Guild, a zamontowane klucze firmy Grover
pilnują, aby gitara trzymała prawidłowy strój. Mostek
to konstrukcja typu tune-o-matic, osadzona na palisandrowej podstawie. Ciekawym dodatkiem jest oryginalne
vibrato Guilda.
Za odpowiednie przenoszenie brzmienia odpowiadają dwa przetworniki „Little Bucker” (LB-1). Do ich budowy
użyto Alnico V. Są to humbuckery, jednakże o wymiarze
mniejszym od standardowych i o niższym sygnale
wyjściowym. Brzmieniowo sytuują się gdzieś
pomiędzy klasycznym „humbem” a singlami. Do przełączania pomiędzy przetwornikami służy klasyczny trójpozycyjny
przełącznik. Całość układu dopełniają
dwa potencjometry głośności i dwa odpowiadające za wysokie tony.

Konstrukcja – pusta w środku
Prezentowana gitara ma konstrukcję typu hollowbody. No
właśnie, a co ten tajemniczy termin oznacza? To nic innego jak gitara elektryczna z wydrążonym, pustym w środku
korpusem – coś na kształt gitar akustycznych, ale jednak
nadal z typowo elektrycznym charakterem. Gitary tego typu najczęściej mają otwory rezonansowe w kształcie klasycznych „f-ek” (podobne do tych w instrumentach smyczkowych). W Starfire III szerokość pudła rezonansowego
została zmniejszona, dzięki czemu mamy mniej problemów ze sprzężeniami, jednocześnie nie tracąc na prze-

fot. Katarzyna Miłek

Wygląd zwraca uwagę
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Egzemplarz, który otrzymałem do testów, jest w kolorze Cherry Red i prezentuje się naprawdę pięknie. Dostępna jest
również wersja w kolorze czarnym.
Każda osoba odwiedzająca mnie
w studiu lub na lekcjach, które prowadzę, pytała o tę nową „śliczną gitarę”. Piękny,
czerwony kolor, widoczna
faktura drewna oraz binding wokół korpusu i gryfu
nadają klasę i charakter.
Bez wątpienia jakość wykonania oraz oryginalny
kształt przyciągają wzrok
i wzbudzają niemałe zainteresowanie.
Gitara przychodzi w komplecie ze sztywnym futerałem
Guilda. Ma założone struny D’Addario EXL 115 i jest fabrycznie ustawiona do

zdjęcie: Guild

Piękny design, szlachetne brzmienie, wysoka jakość wykonania
– tak w skrócie można opisać zalety tej gitary. Wąski korpus hollowbody
w połączeniu z minihumbuckerami pozwala odnaleźć się temu
instrumentowi w wielu stylach muzycznych

szarpnij strunę

grania. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Progi są
równo nabite, nie wystają poza krawędź gryfu, wszystkie elementy mechaniczne działają bez zarzutu. Czuć, że gramy na
instrumencie z wyższej półki.
Gryf jest wygodny. Nie jest to typ wyścigowego, płaskiego gryfu. Raczej bliżej mu do zaokrąglonych profili. Zarówno rozłożone akordy, jak i szybkie przebiegi melodyczne
gra się bezproblemowo. Pojedyncze wcięcie ułatwia dostęp
do wysokich pozycji.
Podczas testów nie miałem problemów z rozstrajaniem się gitary. Myślę, że to zasługa kluczy firmy Grover
i odpowiednio wyprofilowanego siodełka.

Przejdźmy do najważniejszego testu – brzmienia prezentowanego modelu. W teście „na sucho”, czyli bez wzmacniacza, gitara odzywa się głośnym, pełnym dźwiękiem. Po
podłączeniu do wzmacniacza brzmienie definiuje przede
wszystkim rodzaj przystawki, którą wybierzemy. Zacznijmy od przystawki przy gryfie.
Tutaj mamy do czynienia z bardzo miłym dla ucha,
ciepłym organicznym soundem. To najbardziej klasyczne
ustawienie w hollowbody, bardzo akustyczne i przestrzenne. Idealnie nadaje się do muzyki jazzowej (możemy ewentualnie skręcić trochę potencjometr tonów, aby je nieco
ściemnić). Nie ma problemu z uzyskaniem dźwięku à la Joe
Pass czy Wes Montgomery.
Co ważne, gitara nadal pozostaje klarowna i selektywna. Przy odpowiednim ustawieniu wzmacniacza możemy
uzyskać efekt podobny do gitary akustycznej.
Gdy podbijemy wysokie tony i zaaplikujemy delikatny
przester, gitara świetnie sprawdzi się w klimatach bluesowych. Jest podatna na artykulację, choć podciągnięcia
przy fabrycznych strunach 11-49 mogą przychodzić
nieco ciężej.
Przystawka przy mostku oferuje zdecydowanie
najostrzejsze brzmienie. Idealnie sprawdzają się tu
wszelkiego rodzaju lekkie i mocne przestery. Atak
jest szybki i ostry – idealny na przykład do muzyki
country czy też do niektórych odmian stylu fingerstyle. Wszelkie rockowe riffy brzmią tu ciekawe, choć
oczywiście z racji konstrukcji gitary brzmienie nie jest
tak zwarte, jak przy konstrukcjach z pełnym korpusem.
Brzmienie zdecydowanie ma tutaj vintage’owy posmak,
świetnie nadający się do klasycznego rocka, niekoniecznie jednak do współczesnego metalu. Bardzo
silne przestery są grywalne, jednak gitara traci
mocno na klarowności, a dźwięki zlewają się
ze sobą.
Pozycja środkowa przełącznika daje
nam coś pomiędzy dwoma wcześniejszymi ustawieniami. Dźwięk jest zrównoważony, nie jest krzykliwy, ale też nie tak
ciemny i matowy. Ma swoją specyfikę,
którą trudno oddać słowami. Osobiście
rzadko korzystałem z tego ustawienia,
jednak myślę że i tu wiele osób znajdzie
coś dla siebie. W dużej mierze to kwestia
gustu i upodobań oraz uprawianego stylu
muzycznego.
Zabawa vibrato sprawia dużo frajdy i poszerza spektrum efektów, które możemy uzyskać.

fot. Marek Kowalik

Brzmienie z nutą vintage’u

W teście „na sucho”, czyli bez wzmacniacza,
gitara odzywa się głośnym, pełnym dźwiękiem
Ramię chodzi bardzo płynnie i miękko, trochę inaczej niż
na przykład w gitarach typu stratocaster, pozwalając na
płynniejsze przestrajanie dźwięku. Ponieważ mostek jest
podwieszony, istnieje możliwość delikatnego podciągnięcia w górę.
Układ elektryczny spisuje się znakomicie, dając aksamitny sound. Czujemy tu delikatność jak w przystawkach
pojedynczych, ale bez brumienia charakterystycznego dla
układów single coil. Charakter tej gitary można określić
mianem vintage, co nie oznacza, że będzie dobra tylko do
grania muzyki lat sześćdziesiątych. Przeciwnie, obecnie
wszelkiego rodzaju instrumenty i efekty retro wracają do
łask i są wykorzystywane na wielu albumach współczesnych artystów w gatunkach takich jak progresywny rock,
pop, jazz i wiele innych.
Guild Starfire III to propozycja dla wszystkich poszukujących unikatowego instrumentu. Nada się świetnie
jako gitara do jazzu, ze swoim pełnym akustycznym
brzmieniem, lecz sprawdzi się również w bluesie, alternatywnym rocku, country, rockabilly czy wszelkiej muzyce
eksperymentalnej.
Michał Kowalik
wrzesień–październik 2017
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Akai MPC X

Powrót do samodzielności
Trzeba szczerze przyznać, że trudno nam było zrozumieć entuzjazm czy wręcz
kultowość towarzyszące wynalazkowi spod znaku MPC. Ekscytację nim
dało się wyjaśnić w latach dziewięćdziesiątych, ale w epoce komputerów
i wszechpotężnych DAW-ów produkt stracił rację bytu.
A przynajmniej tak się wydawało

N

No cóż, w sumie nigdy nie produkowaliśmy
hip-hopu. A MPC to przecież tylko hip-hop,
prawda? Proste bity, zero różnorodności,
jednostajny rytm. Czym tu się ekscytować?
Zanim jednak ktokolwiek wyśle list z pogróżkami, niech czyta dalej.
Gdy ponad rok temu Akai zapowiedziało,
że seria MPC – po krótkotrwałym romansie
kontrolera z komputerem w modelach Renaissance, Studio i Touch – wraca do trybu
samodzielnego, świat oszalał. Może nie cały, ale jego muzyczno-produkcyjna część na
pewno. To skłoniło do refleksji i przyjrzenia
się nowej linii produktów. Po Akai MPC Live,
które opisywaliśmy w poprzednim numerze
AudioPlaya, przychodzi czas na MPC X, czyli
główny produkt „na nową drogę życia”.
Trzeba zacząć od tego, że okręt flagowy
Akai właśnie opuścił dobrze sobie znany,

choć niewielki, akwen o nazwie hip-hop i wypłynął na morza i oceany wszelkich innych
gatunków muzycznych. Przybrał przy tym
postać zamkniętego w pudełku DAW-a zupełnie niezależnego od komputera, ale potrafiącego z nim doskonale współpracować,
dostarczając szereg dodatkowych funkcji.
Dzieje się to za sprawą oprogramowania
MPC 2.0, które pozwala między innymi korzystać z zewnętrznych pluginów w obrębie
i z poziomu maszyny. Możliwości jest mnóstwo. Zacznijmy więc od przyjrzenia się urządzeniu z zewnątrz.

Widać mnóstwo możliwości
Na panelu tylnym znajduje się szereg wejść
i wyjść wszelkiego rodzaju. Patrząc od
prawej strony, znajdziemy tu dwa wejścia
combo mikrofonowo-liniowe (oczywiście

Okręt flagowy Akai właśnie opuścił dobrze sobie znany,
choć niewielki, akwen o nazwie hip-hop i wypłynął na
morza i oceany wszelkich innych gatunków muzycznych.
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z zasilaniem Phantom dla mikrofonów
pojemnościowych), następnie stereofoniczne wejście liniowe bądź gramofonowe
(z uziemieniem). Następnie jest aż osiem
wyjść, w tym Stereo Master, i sześć niezależnych wyjść liniowych. Dochodzimy
teraz do naszej ulubionej części, czyli MIDI i CV. Są tu cztery wyjścia i dwa wejścia
MIDI na standardowym dużym złączu
DIN5, więc obejdzie się bez przejściówek. Jednak osobiście najbardziej nam się
tutaj podoba aż osiem wyjść CV/GATE do
sterowania napięciowego sprzętem analogowym. Bardzo uprzejmy ukłon w kierunku
wielbicieli starych syntezatorów. Akai przy
projektowaniu swoich produktów myśli
o tej grupie nie od dziś. Wyjścia CV pojawiły się na przykład już wcześniej w serii
klawiatur sterujących MAX. To jednak nie
koniec dobrych wiadomości, bo zaraz obok
MIDI i CV znajdują się dwa porty USB 3.0, do
których można podłączyć na przykład klawiaturę sterującą, dysk zewnętrzny z 2 TB
sampli czy telefon do ładowania. Potem
oczywiście port USB do komunikacji
z komputerem i gniazdo zasilania. Z przodu

uderz w klawisz

INSTRUMENTY I EFEKTY
DOŁĄCZONE BEZPŁATNIE
DO MPC X
AIR
 Hybrid 3
 Loom
 Vacuum Pro
 Velvet
 Xpand!2
 Mini Grand
 DB33
 theRiser
 AIR Creative FX Collection Plus
SONiVOX
 Big Bang Cinematic
 Big Bang Universal
 Session Drums
 Silk Road
 ATSIA Percussion
 Orchestral Companion Strings
Całkowita wielkość po instalacji – 35 GB.

znajdziemy jeszcze tylko przyciski MUTE/
SOLO oraz uzbrajanie nagrywania ścieżek.
Przenosimy się teraz na lewą stronę
panelu głównego, gdzie na samej górze
widzimy przyciski wyboru Pad Bank. Banków jest osiem, co oznacza, że możemy na
jednej ścieżce użyć do 128 różnych sampli.
Potem mamy kontrolki Full Level i 16 Level,
które tymczasowo zmieniają zachowanie
padów, oraz skróty do funkcji Track Mute
(Pad Mute) oraz Next Sequence (Song),
dzięki którym szybciej dotrzemy do tych
funkcji na przykład podczas gry na żywo.
Następnie znajdziemy podobne przyciski
skrótów, które zabiorą nas do sekcji Program Edit, Sample Edit, Pad Mixer oraz
Chanel Mixer.
W tym momencie docieramy do nowej
sekcji kontrolerów Q-Link, która może wzbudzać niemałe emocje z powodu ogromu
dostarczanych możliwości. Pięć przycisków
decyduje o tym, jaki zestaw kontrolerów będzie wyświetlany na ekranikach OLED znajdujących się nad szesnastoma enkoderami.
Dzięki nim dostajemy kontrolę nad wybranymi parametrami, na przykład globalnie dla
całego projektu albo szczegółowo dla konkretnej ścieżki, jednego sampla czy nawet
efektu, instrumentu lub wtyczki VST, jeżeli
korzystamy z MPC X w połączeniu z komputerem. Dzięki ekranom OLED nie musimy
się w końcu domyślać, do czego służy dany
enkoder, jak to jest w przypadku standardowych kontrolerów MIDI. Ta funkcjonalność
w znaczącym stopniu zwiększa tempo

>>
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urządzenia znajdziemy jeszcze port na karty SD, dwa wejścia na footswitch oraz dwa
wejścia instrumentalne, gdybyśmy chcieli podłączyć do empecetki gitarę lub bas.
Obok znajduje się gałka Mix. Regulujemy
nią źródło sygnału wysyłanego na słuchawki pomiędzy sygnałem wysyłanym na
główne wyjścia Main a tym, który pochodzi z wejść 3/4. Na koniec widzimy jeszcze
dwa wyjścia słuchawkowe – jedno na mały,
a drugie na duży jack (żegnajcie przejściówki)
– oraz gałkę poziomu głośności odsłuchu.

Punktem centralnym panelu głównego
urządzenia jest 10-calowy wyświetlacz dotykowy o wysokiej rozdzielczości. Technologia MultiTouch sprawia, że korzystanie
z niego jest tak łatwe, jak obcowanie z tabletem. Parę chwil zajmuje przyzwyczajenie się do tego, że jest dotykowy, a obsługa
MPC nie ogranicza się już do korzystania
z gałek i przycisków, ponieważ ich także
nie brakuje. Obsługa została tak pomyślana, że do wielu funkcji oprogramowania docieramy z poziomu wyświetlacza,
a przyciski są często jedynie skrótami do
tych funkcji, więc możemy przyspieszać
swój workflow wraz z wyrabianiem się
pamięci mięśniowej dotyczącej rozmieszczenia przycisków na panelu głównym.
Na dole po prawej znajduje się sekcja
transportu, słynne kursory oraz Data Knob
w stylu MPC, włącznik funkcji Note-Repeat, oldschoolowa klawiatura numeryczna
do wprowadzania konkretnych wartości
parametrów oraz niezbędne przyciski
Erase, Undo oraz Copy. Powyżej znajduje
się sekcja kontroli wejść i wyjść. Składają
się na nią: gałka czułości wejść 3/4 oraz
oddzielne pokrętła czułości wejść mikrofonowych bądź instrumentalnych (mamy
od tego przełącznik). Tam znajdziemy też
włącznik zasilania Phantom. Jest jeszcze miernik LED poziomu Master i gałka
regulacji tegoż oraz przełącznik stereo/
mono i kolejna gałka regulująca Hardware
Monitoring, czyli proporcję między sygnałem Master a pochodzącym z wejść. Obok
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>> pracy i przyjemność z ustawiania parametrów na żywo.
Podczas omawiania wyglądu MPC nie
można pominąć 16 podświetlanych padów znajdujących się w centrum maszyny.
W tej kwestii nie trzeba się rozpisywać, nie
od dziś bowiem wiadomo, że Akai robi to
najlepiej. Nad padami znajdują się jeszcze
typowe dla MPC przyciski funkcyjne F-Key,
które tutaj działają albo jako skróty do poszczególnych funkcji oprogramowania, albo
właśnie jako F-Key dublują wyświetlane

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pady
 16 dynamicznych padów czułych na siłę docisku
kolorowe podświetlenie RGB
 8 banków dostępnych za pomocą przycisków Pad Bank
Pokrętła
 16 dotykowych pokręteł Q-Link do regulacji parametrów
 1 duże pokrętło do nawigacji po ekranie z zaznaczaniem
/dokonywaniem wyboru przez wciśnięcie
 7 pokręteł obracanych w zakresie 270° do regulacji
poziomu wzmocnienia, miksu i poziomu
Przyciski
63 przyciski funkcyjne
Wyświetlacz
 10,1” (przekątna)
 216 x 139 mm (szerokość x wysokość)
 kolorowy wyświetlacz LED z interfejsem dotykowym
Maksymalna rozdzielczość nagrywania
 tryb autonomiczny: 24 bity, 44,1 kHz
 tryb kontrolera: 24 bity, 96 kHz
Procesor
1,8 GHz czterordzeniowy ARM Cortex A17, 2 GB RAM
Pamięć
 16 GB (pamięć dla użytkownika, 10 GB zainstalowanego
oprogramowania),
 4 GB (system operacyjny MPC)
Złącza
 2 wejścia combo XLR + TRS 1/4” (6,35 mm) – wejścia 1/2
 2 wejścia TRS 1/4” (6,35 mm) - wejścia 3/4: 1 para stereo
 2 wejścia instrumentalne TS 1/4” (6,35 mm) – Inst 1/2
 2 wejścia RCA - wejścia 3/4: 1 para stereo, poziom sygnału
gramofonowy lub liniowy
 2 wejścia TS 1/4” (6,35 mm) do nożnych przełączników (FS 1/2)
 2 wejścia MIDI 5-pin
 8 wyjść TRS 1/4” (6,35 mm) (Main L/R, wyjścia 3/4–7/8: 4 pary stereo)
 4 wyjścia MIDI 5-pin
 8 wyjść CV/Gate – jack 1/8” (3,5 mm)
 1 wyjście słuchawkowe – jack stereo 1/4” (6,35 mm)
 1 wyjście słuchawkowe – jack stereo 1/8” (3,5 mm)
 2 porty USB typu A
 1 port USB typu B
 1 gniazdo na kartę pamięci SD
 1 wejście zasilacza
Parametry Bluetooth
Bluetooth 4.0
Zasilanie
zasilacz 19 V, 3,42 A, wtyczka
z plusem w środku (w zestawie)
Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość):
 505 x 424 x 87 mm (wyświetlacz złożony na płasko)
 505 x 388 x 214 mm (wyświetlacz ustawiony pionowo)
Waga
5,66 kg
Wymagania systemowe MPC 2.0 Software
Mac iOS/PC Windows: Procesor Dual-Core,
minimum 2,5 GHz; 4 GB RAM (zalecane 8 GB)
Cena
9990 zł

48

u dołu ekranu funkcje konkretnych sekcji. Na
przykład przy włączonej funkcji Note Repeat F-Key będą zmieniać podział rytmiczny
powtarzanych nut.

Praca nad utworem
Sposób produkowania utworu na MPC od
zawsze polegał na komponowaniu poszczególnych pętli zwanych Sequence,
a następnie łączeniu ich po kolei w Song. Nie
inaczej jest w tym przypadku, więc starzy
empecetowcy na pewno odetchną z ulgą.
Każda sekwencja składa się maksymalnie
ze 128 ścieżek MIDI lub do ośmiu ścieżek audio. Ścieżki MIDI mogą używać wirtualnych
instrumentów, programów perkusyjnych
z samplami oraz mogą wysyłać MIDI lub
CV/GATE na zewnątrz do innych urządzeń. Kiedy używamy na jakiejś ścieżce instrumentu lub efektu VST pochodzącego
z naszego komputera, istnieje łatwy sposób,
by zamienić ją w ścieżkę audio i móc dalej

pracować bez podłączenia do komputera.
Wystarczy dotknąć funkcji Edit danej ścieżki, a następnie wybrać „Bounce to audio
track”. Spowoduje to wyciszenie ścieżki MIDI
i utworzenie ścieżki audio z materiałem nagranym z tej poprzedniej.
Jeżeli chodzi o sample, to tutaj Akai
również nie pozostawia nas samym sobie,
bo na dzień dobry dostajemy 10 GB sampli
od takich designerów jak między innymi
Capsun Audio, MVP Loops oraz CR2 Records. Pozostawia to 6 GB miejsca w pamięci urządzenia na nasze własne sample,
ale nie ma się co martwić, bo jest jeszcze
port na karty SD oraz możliwość podpięcia
dysku zewnętrznego na USB o praktycznie
nieograniczonej pojemności. Z takim arsenałem dźwięków i opcji możemy śmiało
stanąć do walki o szczyty list przebojów.
MPC X to nie ciekawostka, a bardzo poważny sprzęt, który jako jedyny może w tym
momencie zastąpić studio oparte na komputerze osobistym. Wygląda na to, że trudno obecnie znaleźć lepsze rozwiązanie, które
ułatwi, a przez to przyspieszy pracę.
Mikołaj Dygasiewicz,
współpraca Piotr Dygasiewicz
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Nord Stage 3

Okazja na więcej niż sezon
Dotychczasowy okręt flagowy firmy Clavia, czyli Nord Stage 2, wciąż sprzedawał
się świetnie i, choć był to najdroższy instrument w ofercie szwedzkiego producenta,
niezmiennie zajmował pierwsze miejsce w rankingu. Ale czas nie stoi w miejscu,
technologia rozwija się, a klienci coraz głośniej domagali się nowości.
Clavia milczała jak zaklęta, aż w końcu na wiosnę 2017 roku na targach
Musikmesse we Frankfurcie pojawił się on – Nord Stage 3

Z

Z tym instrumentem jest trochę jak z samochodami Rolls-Royce. Trzeba bardzo uważać, żeby nie „przefajnować” i nie
zniechęcić wiernych klientów, a jednocześnie unowocześnić
produkt tak, aby zachęcić ich do wymiany modelu oraz zdobyć nowych fanów. Czy tym razem się udało? Zobaczmy.

Widoczny rozwój
Już pierwszy rzut oka na NS3 uspokaja wszystkich tradycjonalistów. To wciąż stary dobry Stage z trzema podstawowymi sekcjami: organami, pianem i syntezatorem. To również znane i lubiane wirtualne drawbary w postaci linijek
LED. To wreszcie fantastyczna klawiatura firmy Fatar. Wystarczy jednak włączyć sprzęt i oczom naszym ukazują się
przepiękne wyświetlacze OLED (należy zwrócić uwagę na
liczbę mnogą!), jakże inne od dwulinijkowego ekraniku LCD
z poprzedniej wersji. Po dłuższej chwili dostrzegamy więcej
zmian – przedstawmy je po kolei.
Najpierw to, co widać. Wspomniane wyświetlacze przekazują klarowne informacje o sekcji nazwanej Program (1) –
to taki wyświetlacz główny – oraz Synth (2), gdzie możemy
zagłębiać się w menu syntezatora. Co ciekawe, ten drugi
włącza się tylko wtedy, gdy sekcja Synth jest aktywna. Gdy
korzystamy jedynie z samplera (piano itd.) bądź sekcji organowej, wyświetlacz jest wyłączony, co bardzo pomaga natychmiast zorientować się, które sekcje (nie) są aktywne. Jeśli już jesteśmy przy syntezatorze, to Nord zafundował nam
wnętrze z Norda A1, więc nie ma żartów.
Jeśli spojrzymy w prawo, zobaczymy rozbudowaną sekcję efektów (3), a w niej bogatszy Delay z obwodem filtra
i trybem analogowym, filtry modelowane na klasykach oraz
moduły Distortion, Reverb i Compressor. Co ważne, każdy
z efektów pracuje w układzie „per slot”, co oznacza, że może
być aktywowany dla każdej sekcji instrumentu niezależnie.

1. Sekcja
program.

2. Sekcja
syntezatora.

Nord Stage 3 to nie tylko lekkie odświeżenie,
ale w zasadzie całkiem nowy model
Wracając do środka panelu sterowania i spoglądając poniżej wyświetlacza, zauważymy sekcję Live Mode z opcją
Song Mode. Dzięki nim możemy zapamiętać pięć ustawień
instrumentu, które przełączamy, naciskając dedykowane
przyciski od 1 do 5. Co ważne, dokonując edycji poszczególnych

3. Sekcja
efektów.

>>
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Klawiatura sterująca

>> komórek, nie musimy pamiętać o ich zapisywaniu funkcją
Save, więc praca przy przygotowywaniu „wykonu” przebiega
bardzo sprawnie. Oczywiście ustawienia te są niezależne od
presetów. Opcja Song pozwala na zapisanie szeregu takich
„piątek”, umożliwia błyskawiczne przełączanie całego setupu
w zależności od wykonywanych utworów, różnych składów
w zespole bądź programów koncertu. W praktyce wszystko
działa fantastycznie i staje się wręcz nieodzowne podczas
pracy na scenie.
Nord Stage zawsze znany był z możliwości podziału klawiatury. Tę funkcjonalność rozbudowano. Teraz klawiaturę
można nie tylko dzielić, ale sprawiać, aby przejście od jednego
„partu” do sąsiedniego było płynne (Crossfade). Do dyspozycji mamy trzy „szerokości” przejścia, które są sygnalizowane
odpowiednimi kolorami diod LED. Teraz można na przykład
płynnie przejść od brzmienia typu piano do organów Hammonda, ale oczywiście możliwa jest każda kombinacja.

Skoro wspomniałem już funkcje związane z brzmieniem,
to zajrzyjmy wreszcie pod maskę i posłuchajmy. Najpierw sekcja piano (4), gdzie podwojono wielkość pamięci,
która teraz ma 2 GB. Może wydawać się, że to niewiele
w epoce wielogigabajtowych bibliotek dla instrumentów
wirtualnych, ale Clavia dysponuje tajnym algorytmem pakującym sample do mniejszych rozmiarów. Zresztą plotka
głosi, że z tego powodu jeden z wielkich graczy na rynku
chciał… kupić całą firmę. Tak czy inaczej, dzięki powiększonej pamięci można było jeszcze ulepszyć już i tak genialne brzmienie. Wszelkie niuanse oddane są jeszcze lepiej,
w tym słynne String Resonance emulujące drganie strun
fortepianowych na zasadzie rezonansu, co zachwyca każdego pianistę. Jako wisienkę na torcie można potraktować
większą polifonię, którą trudno będzie „zatkać”, gdyż teraz
do dyspozycji mamy aż 120 głosów.

BOGACTWO ALIKWOTÓW
Paweł Serafiński

fot. Zuzanna Frankiewicz

– muzyk, kompozytor, wykładowca Łódzkiej
Szkoły Filmowej – miał okazję przez kilka
godzin przyjrzeć się prototypowej wersji
Nord Stage 3. AudioPlay poprosił o pierwsze
wrażenia. Oto one:
Ten instrument wart jest grzechu. Organy
zmieniono na nowszy typ, co stanowi poważną
różnicę. Zdecydowanie łatwiej operuje się sekcją
syntezatora i samplera. Nie ma też żadnego
ograniczenia z fortepianami – można już załadować wszystko, na co się ma ochotę.
Do tego nie miałem najmniejszych problemów z obsługą. To jest jak przejście
z jednego auta do następnego tej samej marki. Odniosłem też wrażenie, że silnik
części syntezatorowo-padowej jest głębszy. Tak jakby miał więcej alikwotów.
To ma znaczenie, bo wydobywa się z instrumentu więcej
4. Sekcja
piana.

mięcha bez sięgania po equalizery czy inne dodatki.

5. Sekcja
organów
w modelach
88 i HP76.

6. Sekcja
organów
w modelu
Compact.
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Sekcja organów (5) też doczekała się face-liftingu zwiększającego potencjał instrumentu. Poza dwoma nowymi modelami
organów piszczałkowych mamy też nowy wirujący głośnik (Model 122), który w dodatku jest dostępny niezależnie dla każdego
slotu, więc jedna część klawiatury (lub jedna klawiatura, gdy
korzystamy z dwóch) może mieć inny efekt niż druga, czy nawet trzecia. Tak jak w poprzedniej odsłonie wersja Nord Stage 3
Compact jest wyposażona w fizyczne drawbary (6), co w połączeniu z klawiaturą w wersji Waterfall daje najbliższe oryginałowi odwzorowanie interakcji z instrumentem.
Sekcja syntezatora, to – jak już wspomniałem – całkiem
nowy twór. Bazująca na znakomitym Nord Lead A1 idzie nawet kilka kroków dalej, ponieważ poza wirtualną syntezą oferuje też sekcję samplera (jak w nieodżałowanym Nord Wave)
z pamięcią o pojemności 480 MB, gdzie będziemy ładować
próbki z bibliotek wchodzących w skład dostępnej bezpłatnie
Nord Library w nowej wersji 3.0. Sekcja syntezatorowa oferuje też większą polifonię, wspomniany już wyświetlacz OLED
(w odróżnieniu od prostych cyfrowych wyświetlaczy LED
z Nord Lead A1) oraz kategorię Super Wave, co ucieszy wszystkich miłośników tłustych brzmień rodem z lat dziewięćdziesiątych, które znowu są w modzie za sprawą ogromnej popularności współczesnej muzyki elektronicznej i klubowej.
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Jak widać Nord Stage 3 to nie tylko lekkie
odświeżenie, ale w zasadzie całkiem nowy
model. Producent informuje, że oparty jest
na zupełnie nowych układach elektronicznych wykorzystujących procesory niemające
nic wspólnego z poprzednią odsłoną. Efektem jest większa moc obliczeniowa, co przekłada się na możliwość zaimplementowania
ogromnej liczby funkcji, bo nie możemy zapominać, że na razie opisaliśmy jedynie nowości, a przecież Nord Stage to także wszystko
to, co mieliśmy do tej pory.
Jak wiadomo od lat instrument ma trzy
główne sekcje, ale na tym nie koniec. NS3
to także klawiatura sterująca, której funkcjonalność określamy w sekcji Extern (7).
Możliwości takie jak dzielenie klawiatury czy
warstwy (layers) dostępne są też dla urządzeń zewnętrznych, co pozwala na sterowanie małą elektrownią. Co ważne, wszystkie
ustawienia Extern mogą być zapisywane ja7. Sekcja ko programy, co niezwykle ułatwia pracę na
Extern. scenie. W końcu nazwa Stage zobowiązuje…
Nord Stage 3 korzysta oczywiście ze
wszelkich dobrodziejstw standardu MIDI. Funkcja Master
Clock umożliwia synchronizowanie niemal wszystkich parametrów mających coś wspólnego z rytmem, czyli generatora wolnych przebiegów (LFO), tempa arpeggiatora, a nawet
częstotliwości efektu Delay. Oczywiście sami decydujemy,
czy korzystamy z wewnętrznego zegara, czy narzucamy
tempo z zewnątrz.

Kilka wersji wydarzeń
Na koniec wersje instrumentu. Podobnie jak w przypadku
serii drugiej Nord Stage 3 występuje w trzech wersjach:

Nord Stage 88 z ważoną klawiaturą typu Hammer Action
produkowaną przez firmę Fatar. Wrażenia z gry są po prostu
oszałamiające. Instrument „czuje” i reaguje jak prawdziwy

Pobierz bezpłatnie
najnowsze e-wydanie
audioplay

fortepian, wychwytując wszelkie niuanse wykonawcze. Co
ciekawe, wrażenie to nie znika podczas używania sekcji organowej czy syntezatora.

Nord Stage 3 HP76. Tutaj również mamy do dyspozycji ważoną klawiaturę, która jednak jest „lżejsza” i to pod każdym
względem. Poza mniejszym oporem podczas gry (choć różnica względem wersji 88 jest naprawdę niewielka) po prostu
mniej waży, co czyni instrument o wiele bardziej przyjaznym
dla kręgosłupa, bo przy wadze nieco ponad 12 kilogramów
HP76 nadaje się do zabierania w częste podróże.

Nord Stage 3 Compact, wspomniana już wcześniej wersja
wyposażona w mechaniczne drawbary, ma klawiaturę typu
Waterfall, czyli taką, jaka występuje w organach Hammonda. W efekcie instrument znakomicie sprawdza się przy
szalonych glissach organowych, bo dzięki zaokrąglonym
krawędziom klawiszy nie powoduje trwałych uszkodzeń
dłoni i palców. Lżejsza akcja klawiatury pozwala też poszaleć podczas solówek syntezatorowych, a producent zapewnia, że wrażenia z gry fortepianowej też są bardzo dobre.
Nord Stage 3 firmy Clavia to prawdziwy mocarz. Nie
dziwi jego popularność wśród zawodowych i trochę mniej
zawodowych muzyków. Dzięki nowym możliwościom to już
nie jest instrument tylko dla pianistów i organistów. To nowoczesne centrum produkcyjno-wykonawcze dla każdego.
Oczywiście cena nie jest wybitnie okazyjna, ale ten format
i klasę instrumentu powinniśmy raczej traktować jako inwestycję, a nie przebój jednego sezonu. W dłuższej perspektywie to rozsądny wybór.
Piotr Dygasiewicz

audioplay
AudioPlay na twoim smartfonie
i tablecie z systemem Android.
Pobierz BEZPŁATNIE aplikację
z Google Play lub App Store.

www.audioplay.audiostacja.pl
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ROLI Blocks

Znana z silikonowych klawiatur
firma ROLI postanowiła zastosować
swoją opatentowaną technologię
w zupełnie nowy, niespodziewany
sposób. Mowa tu o ROLI Blocks,
czyli dotykowych klockach
i kontrolerach, które możemy łączyć
w dowolne konfiguracje. Urządzenia
te wyglądają na pierwszy rzut oka
jak świecące zabawki, ale kryją
w sobie niesamowity potencjał

P

Podstawowym elementem, który jako pierwszy ujrzał światło dzienne, jest Lightpad Block, czyli dotykowy i podświetlany moduł. Reaguje na dotyk w wielu wymiarach. Dzięki
wielokolorowemu podświetleniu urządzenie pokazuje nam,
kiedy jest dotykane, ale co ważniejsze potrafi sygnalizować
działanie w kilku różnych trybach. Ma wbudowaną baterię
ładowaną przez złącze USB C oraz potrafi łączyć się przez
Bluetooth z naszym smartfonem, tabletem bądź komputerem. Na każdym z boków urządzenia znajdują się jeszcze
specjalne złącza magnetyczne pozwalające łączyć elementy
systemu Blocks w rozbudowane zestawy, bo oprócz samych
Lightpadów ROLI oferuje jeszcze kilka dodatków.
Jednym z nich jest dwuoktawowa klawiatura Seaboard
Block, działająca w technice 5D jak jej większe, niemodularne odpowiedniki. Oprócz niej są jeszcze trzy klocki służące
do kontroli poszczególnych funkcji oprogramowania Noise,
z myślą o którym powstał w ogóle cały projekt ROLI Blocks.
Noise to bardzo prosta w obsłudze aplikacja mobilna do
tworzenia muzyki. Potrafi działać samodzielnie, ale dopiero
po podłączeniu do niej klocków ROLI zaczyna się prawdziwa
zabawa. Mamy tutaj kilka trybów działania, możemy nagrać
do czterech różnych pętli na czterech różnych ścieżkach.
Do dyspozycji dostajemy gotowe paczki brzmień tworzone przez najlepszych sound designerów i artystów, takich jak chociażby Steve Aoki, Grimes czy RZA z WU-Tang
Clanu. Poszczególne tryby działania dzielą się na klawiaturkę 5x5, która wyświetla skale, pady 4x4 do grania bębnów,
dające możliwość wykonywania rytmicznych powtórzeń
i dodawanie efektów poprzez przesuwanie palców w różnych
kierunkach oraz pady 2x2 do grania elementów perkusyjnych
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zdjęcia: ROLI (7)

Dźwięk
z klocków

na żywo. Te wszystkie tryby działają na wyświetlaczu dotykowym, a po podłączeniu do Blocks powodują wyświetlanie
się odpowiednich siatek na Lightpadzie. Jest też arpeggiator
i możliwość grania akordami, kwantyzacja oraz mnogość
ustawień dotyczących responsywności dotykowej kontrolerów. Wszystko to da się ustawić w aplikacji, ale istnieją do
tego specjalne kontrolery Blocks, każdy do sterowania innym
zestawem funkcji:
 Live Block. Element dający bezpośredni dostęp do
funkcji przydatnych przy grze na żywo. Pozwala on zmieniać

uderz w klawisz

TECHNIKA 5D
Firma ROLI weszła na rynek w 2013 roku z produktem,
który wprowadził spore poruszenie wśród klawiszowców. Mowa
tu o silikonowej klawiaturze Seaboard Grand, będącej jednocześnie
syntezatorem. Co prawda istniały już wówczas podobne rozwiązania
z elastycznych materiałów, ale nie dawały one aż tylu możliwości
kształtowania brzmienia. Z czasem w ofercie ROLI pojawiły się
klawiatury sterujące wykonane w tej samej technologii, oferujące tak
zwany system 5D Touch, czyli pięć wymiarów ekspresji: Strike, Press,
Glide, Slide oraz Lift.
 Strike to coś na kształt velocity z tą różnicą, że daje nam
o wiele dokładniejszą kontrolę nad parametrem ataku. W klasycznym
syntezatorze atak ustalamy globalnie dla całego brzmienia, natomiast
ROLI pozwala panować nad nim w sposób dynamiczny, podczas gry.
 Press można porównać do aftertouch, przy czym należy
pamiętać, że zarówno ten, jak i każdy inny komunikat jest wysyłany
z kontrolera „polifonicznie”. Oznacza to, że podczas grania akordu
możemy zastosować powiedzmy vibrato na wybranej nucie,
niekoniecznie na całości.
 Glide to funkcja przypominająca działanie kontrolera
wstęgowego. Na górnej i dolnej części klawiatury znajduje się strefa,
po której można przesuwać palce w lewo lub w prawo, powodując
typowy efekt pitch bend.
 Slide to z kolei kolejny wymiar ekspresji, tym razem w pionie.
Możemy sobie do niego zmapować na przykład częstotliwość odcięcia
filtra i przez przesuwanie chwytu w górę lub w dół klawiatury otwierać
ów filtr lub go zamykać.
 Na koniec zostaje nam Lift, czyli prędkość oderwania ręki od
kontrolera, dający sporo możliwości rozmaitej artykulacji dźwięku,
podobnie jak w przypadku Strike.
Te pięć wymiarów ekspresji po raz pierwszy pozwala grać

głośność ścieżek, wybierać skale czy akordy, uruchomić arpeggiator. Ma też przycisk Sustain, pozwalający przedłużyć
wybrzmiewanie granych nut, oraz przycisk zmiany oktawy
klawiatury. Na koniec jest jeszcze przycisk z serduszkiem
pozwalający dodać do ulubionych brzmienia, które przypadną nam do gustu.
 Loop Block. Znacząco usprawnia proces produkcji
muzycznej. Mamy tu włącznik od metronomu, przycisk
kwantyzacji, który powoduje wyrównanie zagranych przez
nas nut do siatki tempa, jak również przycisk Undo, usuwający ostatnio nagraną pętlę. Dalej są typowe przyciski transportu, czyli Play/Pause oraz Rec, a na końcu przycisk Learn,
powodujący wyświetlenie instrukcji dotyczących obchodzenia się z wybranym przez nas brzmieniem.
 Touch Block. Daje pełną kontrolę nad funkcjami 5D
Lightpad Blocka czy Seaboard Blocka. Za jego pomocą możemy ustawić czułość każdego z pięciu wymiarów ekspresji,
zablokować Strike na ustalonym poziomie lub włączyć tryb
portamento. Jest też przełącznik trybu Piano, który powoduje ignorowanie przez program sygnałów 5D z klawiatury,
przełączając ją w tryb zbliżony działaniem do klawiatury
standardowej.
Sposobów wykorzystania tych modularnych kontrolerów jest jak widać sporo. Każdy daje nam coś innego. Sami
możemy zdecydować, które są nam potrzebne, a które nie,
możemy je ze sobą połączyć w sposób, który najbardziej
nam odpowiada lub który najlepiej się sprawdzi do konkretnego zadania. Fakt ten czyni z pozornie prostej aplikacji na telefon bardzo rozbudowaną platformę do grania live
i produkcji muzycznej.

instrumentami o akustycznym brzmieniu w realistyczny sposób.
Wszelkie smyczki, kontrabasy czy nawet gitary zagrane
w umiejętny sposób na ROLI nie brzmią plastikowo czy sztucznie.
Słuchając solówki gitarowej granej na klawiaturze Seaboard,
mamy wrażenie, że jest wykonywana na prawdziwym instrumencie,
a to wszystko ze względu na możliwość zasymulowania
charakterystycznych dla danego instrumentu zagrywek,
takich jak podciągnięcia czy vibrato.
By móc w pełni wykorzystać potencjał tego nietuzinkowego
kontrolera, do zestawu dołączany jest syntezator software’owy
Equator. Jest to narzędzie, które potrafi odczytywać mnogość
komunikatów płynących z klawiatury i w odpowiedni sposób je
uszeregować. Equator to hybrydowy syntezator, mający zarówno
oscylatory, jak i operatory, możliwość wykorzystywania sampli, różne
filtry oraz kilka efektów, ale co najważniejsze każdy parametr tego
wirtualnego urządzenia może być kontrolowany przez inny wymiar
ekspresji na klawiaturze. Co więcej, można też dostosować zakres
działania lub krzywe zmian poszczególnych parametrów.
Programowanie odbywa się tu podobnie jak w instrumencie
wirtualnym NI Massive: przez wskazanie myszką, co ma być źródłem
modulacji i w jaką stronę ma kręcić wirtualną gałką.

Należy jednak jeszcze wspomnieć o kolejnej ciekawej
aplikacji: ROLI Dashboard. Jest to swego rodzaju kreator
kontrolera MIDI, pozwalający zmienić elementy systemu
Blocks w rozbudowany, modularny kontroler dotykowy do
dowolnego programu DAW. Dashboard wykrywa, w jakim
układzie podłączone są do siebie elementy systemu Blocks,
i w taki sposób wyświetla je na ekranie komputera, gdzie

>>
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>> możemy nadać im różne funkcje. Podobnie jak w Noise
możemy skonfigurować nasze Lightpady, by wyświetlały
klawiaturę z wyszczególnioną skalą czy pady do gry elementami perkusyjnymi. Dodatkowo możemy wyświetlać na
nich wirtualne suwaki, przydatne na przykład przy obsłudze
miksera w środowisku DAW, czy powierzchnię XYZ, którą na
przykład obsłużymy efekty. Daje to nieskończone możliwości programowania kontrolera w taki sposób, jaki jest nam
w danym momencie potrzebny. Nie jesteśmy skazani na
z góry ustalony rozkład suwaków, pokręteł i przycisków, bo
ich zwyczajnie tutaj nie ma.

Można rzec, że ROLI Blocks niejedno mają imię. Muzyczni nowicjusze docenią prostotę obsługi i radość obcowania
z ładnie zaprojektowaną zabawką oraz możliwość wejścia
w świat produkcji muzyki od dosyć nieoczywistej, a zarazem
szalenie ciekawej i ekspresywnej strony. Ci bardziej doświadczeni poszerzą swoją paletę brzmień i odnajdą szereg niecodziennych zastosowań Blocksów jako customowych kontrolerów MIDI, a klawiatura Seaboard Block pozwoli wejść
w świat ROLI tym, którzy mają do wydania mniej, niż trzeba
by zapłacić za pełnowymiarowy Seaboard.
Mikołaj Dygasiewicz

RODZINA ROLI BLOCKS
Lightpad Block
Seaboard Block

Dynamiczny kontroler MIDI 5D, centralny
element modularnego systemu ROLI
Blocks (złącza DNA), MIDI poprzez USB

Innowacyjny kontroler MIDI
(technologia 5D Touch), element systemu
ROLI Blocks (złącza DNA), 25 klawiszy wykonanych
ze specjalnego silikonu, MIDI poprzez USB oraz Bluetooth,

oraz Bluetooth, darmowy syntezator
Noise (iOS), ładowanie wewnętrznej
baterii przez USB-C
Cena: 899 zł

ładowanie wewnętrznej baterii (USB-B), w zestawie
oprogramowanie Equator, Strobe2, Bitwig 8-Track
Cena: 1490 zł

Live Block
Kontroler modularnego systemu ROLI Blocks (złącza DNA),
przełączanie oktaw, skali, wyzwalanie akordów oraz arpeggio, sustain nut,
Bluetooth, ładowanie wewnętrznej baterii podczas połączenia z głównym
kontrolerem Lightpad
Cena: 399 zł
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Loop Block

Touch Block

Kontroler modularnego systemu ROLI Blocks (złącza DNA),
ustawianie tempa, rejestracji loopów z kwantyzacją, Bluetooth,
ładowanie wewnętrznej baterii podczas połączenia
z głównym kontrolerem Lightpad

Kontroler modularnego systemu ROLI Blocks (złącza DNA), dostosowuje
Seaboard i Lightpad do siły uderzenia, prędkości i czułości ruchu palców,
Bluetooth, ładowanie wewnętrznej baterii podczas połączenia z Lightpad
lub Seabord Block

Cena: 399 zł

Cena: 399 zł

uderz w klawisz

M-Audio Hammer 88

Dziesięć
oktaw dla
wszystkich

N

Najnowsza klawiatura sterująca wyższej
klasy marki M-Audio należy do grupy, na
którą klasyczni pianiści nie powinni reagować alergicznie. Ma w pełni ważone klawisze
z mechanizmem młoteczkowym, gwarantujące uchwycenie każdego niuansu gry na
instrumencie i zachowanie reakcji tradycyjnego fortepianu. Dzięki temu czucie gry
pozostaje bliskie obcowaniu z klasycznym
instrumentem.
Hammer 88 pozwala jednak oddać ekspresję gry na fortepianie nie tylko za sprawą
dobrej klawiatury, ale też podstawowych
kontrolerów umieszczonych w przemyślany
sposób. Za pomocą koła pitch bend i osobnego koła modulacji dodajemy efekty portamento i glissando. Koło modulacji możemy
zmapować także do dowolnego parametru
z kolekcji instrumentów wirtualnych i za jego pośrednictwem modyfikować brzmienie
w locie. Osobny suwak Master Volume pozwala natychmiast regulować intensywność
gry. Możemy też zmapować go do dowolnego zgodnego parametru w programie DAW
lub instrumencie wirtualnym i uzyskać poszerzoną ręczną kontrolę. Hammer 88 pozwala tworzyć warstwy klawiatury, dzielić
ją na strefy i grać czterodźwiękowe akordy
jednym klawiszem. Do dyspozycji mamy
także konfigurowalne przyciski Up/Down
do wybierania różnych programów, efektów,
komunikatów MMC lub zmiany oktawy.
Dzięki pedałom Sustain, Expression i Soft,
które można podłączyć do klawiatury przez
osobne gniazda, dodajemy utworom więcej
artykulacji.
Umieszczone w dogodnym miejscu pięciopinowe wyjście MIDI pozwala przesyłać
wszystkie dane MIDI do każdego zgodnego

W najnowszej klawiaturze M-Audio udało się połączyć
klasyczne czucie gry znane z fortepianu z możliwościami,
jakie dają instrumenty wirtualne. Przy okazji jest to
propozycja zarówno dla doświadczonych klawiszowców,
jak i dla tych, którym klawisze dotąd kojarzyły się jedynie
ze strażnikami więziennymi
urządzenia zewnętrznego, w tym sprzętowych syntezatorów, modułów brzmieniowych i automatów perkusyjnych. Za pomocą
tej klawiatury można z łatwością wykorzystać zewnętrzne generatory dźwięku.
Hammer 88 jest zasilany przez USB.
Łącze to sprawia także, że łatwo go skonfigurować. Współpracuje także z Apple
iPad Camera Connection Kit, który jest
sprzedawany osobno. W ten sposób pozwala na grę i komponowanie z wykorzystaniem aplikacji audio na iPadzie i innych
urządzeniach z iOS.
Wiadomo, że tak jak trąbka nie zagra
bez powietrza, tak klawiatura sterująca nie
zagra bez instrumentów wirtualnych. I tu
zaskoczenie: z Hammerem 88 instrumenty
wirtualne są w cenie powietrza. W zestawie
z klawiaturą dostajemy solidny fortepian
z siedmioma brzmieniami AIR Mini Grand,
organy wirnikowe AIR DB-33, zestaw fortepianów elektrycznych AIR Velvet oraz sample 274-centymetrowego Stainwaya CD327
zamknięte w aplikacji SONiVOX Eighty-Eight
Ensemble. Do tego otrzymujemy program
do produkcji muzyki Ableton Live Lite. Dla
średniozaawansowanych i zaawansowanych

wystarczy. Ale nie zapominajmy o początkujących: dostają trzymiesięczną subskrypcję
na program Skoove do nauki gry na pianinie.
Jeśli cały ten czas poświęcą tylko na naukę
(to daje około 720 godzin!), nie tracąc go na
sen, jedzenie i inne nieistotne aktywności,
po zakończeniu licencji Skoove’a powinni
osiągnąć poziom średniozaawansowany.
I wtedy spokojnie mogą przystąpić do eksploracji pakietu instrumentów wirtualnych.
Cezary Kępski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klawisze
88, dynamiczne, ważone
Oktawy
10
Złącza
port USB, pedał sustain (forte), pedał soft (una corda/piano),
pedał ekspresji, MIDI Out
Zasilanie
USB, Zasilacz
Wymiary (głębokość x wysokość x długość)
302 x 127 x 1420 mm
Waga
17,5 kg
Cena
2190 zł
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Teoria muzyki (4)

D

Dzisiaj ciąg dalszy o akordach (zwanych w niektórych kręgach funkcjami). Poznaliśmy już ich podstawowe wersje
składające się z trzech dźwięków. Rodzajów akordów
jest jednak znacznie więcej. Dopiero poznając ich bardziej
rozbudowane formy, zaczynamy wkraczać w fascynujący
świat muzycznych emocji.

Generowanie
napięcia

Dysonanse i konsonanse
Akordy podstawowe (durowe i mollowe) to twory składające
się z tak zwanych współbrzmień konsonansowych. Niekoniecznie słyszałeś to pojęcie, ale na pewno obiło Ci się o uszy
określenie „dysonansowy”. Dysonans to w powszechnym rozumieniu coś, co nie pasuje, co się gryzie ze sobą, zgrzyta.
Konsonans jest jego przeciwieństwem – to coś, co współpracuje, współbrzmi, pasuje. W muzyce konsonansami jest
na przykład tercja (mała lub wielka), ale też kwarta, kwinta
czy seksta, nie mówiąc już o oktawie. Jedne z nich nazywane
są konsonansami doskonałymi (kwarta, kwinta, oktawa),
a inne niedoskonałymi (tercja, seksta). Ich doskonałość
i niedoskonałość wynika ze stosunku częstotliwości i w sumie nie musi nas to na razie interesować. Interesuje nas to,
że takie relacje brzmią naturalnie i miło dla ucha. Wynika to
z relacji między częstotliwościami i budowanymi przez nie
harmonicznymi, które nasz mózg odbiera jako dźwięki, no
cóż, harmonizujące ze sobą.
Drugą grupą są dysonanse. To na przykład sekundy i septymy – a septyma to taka odwrócona sekunda, więc wszystko
się zgadza. Sekundy i septymy mogą być małe i wielkie – małe
to dwa dźwięki, które sąsiadują w odległości półtonu (więc już
bliżej się nie da, przynajmniej w układzie zachodnim), a wielkie to cały ton. Septymy zaś mają odwrotnie: mała do oktawy
ma cały ton, a wielka jest tuż przy dźwięku o oktawę wyżej od
pierwszego składnika tego interwału. Sekunda mała i septyma wielka brzmią „gorzej” niż sekunda wielka i septyma mała. W sumie można to wytłumaczyć na chłopski rozum – im
bliżej, tym gorzej.
Usiądź do klawiatury i zagraj jednocześnie dźwięki C i D.
Brzmi trochę „nie tego”. Dla porównania zagraj C i E. Pełna
zgodność. A teraz zagraj C i Cis – okropnie, prawda? Podobnie
C i H – H zagrane niżej niż C (czyli w bezpośrednim sąsiedztwie) brzmi podobnie „źle” jak powyżej. To odpowiednio sekunda mała i septyma wielka. C zagrane poniżej i powyżej D
to sekunda wielka i septyma mała. Też źle, ale „nie aż tak”.
Na pewno zadasz pytanie: skoro dysonanse są tak okropne, to po co je w ogóle grać? Przecież muzyka ma być piękna
i harmonijna. Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto cofnąć
się do poprzedniego odcinka, gdzie odbywaliśmy swoistą podróż od toniki przez subdominantę i dominantę z powrotem
do toniki. Chodzi o emocje, o tworzenie i rozładowywanie napięcia. A cóż może lepiej i silniej rozładować napięcie niż przejście od dysonansu do konsonansu! Oczywiście to nie jest jedyne zastosowanie dysonansów, ale od czegoś musimy zacząć.
A jak zastosować dysonans, aby osiągnąć cel artystyczny?

Akordy septymowe
Jest na to kilka sposobów. Zacznijmy od akordów septymowych. Jak się domyślasz akord taki zawiera septymę.
A buduje się go prosto. Do poznanych już akordów durowych
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Po trzech
odcinkach cyklu
jesteśmy pełni wiedzy
o skalach, interwałach,
współbrzmieniach,
przewrotach i akordach.
Wiemy, że białe i czarne klawisze
wcale się od siebie nie różnią,
że każdą melodię możemy
zagrać od dowolnego dźwięku
i że kreacja artystyczna to też
wiedza i zasady. Ale na tym
nasza nauka się nie kończy
i mollowych, które w podstawowym układzie składają się
z dwóch tercji, dodajemy po prostu kolejną. Ta kolejna tercja leży na siódmym stopniu, licząc od prymy (czyli pierwszego składnika akordu) i w ten sposób powstaje septyma.
Jak wiemy septyma może być mała lub wielka i, znowu,
w prosty sposób tworzymy ją, dodając do trzeciego stopnia
akordu podstawowego tercję małą i wielką. I akord septymowy gotowy.
Trzymamy się nieśmiertelnego C-dur: składa się on
z dźwięków C, E i G. Dodając tercję wielką do G, mamy H i powstaje septymowy akord C-dur, zwany C7<. Ten znaczek to
nie pomyłka w druku, ale określenie rodzaju septymy. Często
jednak zastępujemy go symbolem +. Dlaczego plus? Chyba
po to, żeby łatwiej zapamiętać. „Plus” to „więcej”. Bo w ten

W muzyce konsonansami jest na przykład tercja
(mała lub wielka), ale też kwarta, kwinta czy seksta,
nie mówiąc już o oktawie

rys. k_yu/Fotolia.com

przynucanie z taktem

sposób określamy akord septymowy z septymą wielką. Robi
się bardzo jazzowo. Zaś C7 bez plusa to akord z septymą małą
i zamiast H będzie B (hurra, czarny klawisz!).
Jeśli zagrasz obydwa typy akordów septymowych, usłyszysz, że są one trochę zgrzytliwe, co już Cię nie dziwi, bo
wiesz, że zawierają współbrzmienie dysonansowe. Ale możesz też usłyszeć jeszcze coś innego. Taki akord aż prosi się
o rozwiązanie, bo wprowadza większe napięcie. Najprostszym i najbardziej popularnym zastosowaniem akordu
septymowego jest tak zwana dominanta septymowa. Jeśli
uważnie czytasz ten cykl, doskonale wiesz, czym jest dominanta. To akord zbudowany na piątym stopniu skali, który
sugeruje największe napięcie, które najczęściej prowadzi do
rozwiązania poprzez tonikę, czyli swoisty powrót do punktu
wyjścia. Zwróć uwagę, że (trzymając się skali C-dur) zagrasz
dominantę (G-dur), ale z septymą (G-H-D-F), to element
oczekiwania na rozwiązanie będzie znacznie mocniejszy
w wyrazie. Tak właśnie działa dysonans. Dźwięk F aż piszczy,
żeby przejść do E (bo tam mu najbliżej), czyli na tercję wielką
tonacji C-dur – to piękne i szalenie powszechne rozwiązanie

Cóż może lepiej i silniej rozładować napięcie niż przejście
od dysonansu do konsonansu!
i jedna z podstaw niemal każdego gatunku muzycznego
(muzykę współczesną na razie pomińmy). Zagraj kilka różnych akordów septymowych z septymą małą. W sposób niemal automatyczny będziesz chciał, aby septyma „zeszła”
w dół. To takie swoiste prawo ciążenia.
Z septymą wielką jest trochę inaczej. Jej naturalnym
dążeniem jest pójście w górę, bo tam ma najbliżej. W naszym przykładzie ze skali C-dur akord taki składać się będzie z dźwięków C, E, G i H. Dźwięk H w naturalny sposób
dążyć będzie do C leżącego powyżej. W tym przypadku
trudniej o naturalny i popularny przykład. Wspomniałem wcześniej o jazzowym nastroju i faktycznie akord
z septymą wielką to jedna z podstaw klasycznego jazzu.
Akord tego typu wprowadza inny rodzaj napięcia, bardziej
nieokreślony, mglisty, zatrzymany. Zresztą spróbuj sam.
Rozwiązanie H na C przyniesie co prawda „ulgę”, ale raczej >>
wrzesień–październik 2017
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>> nie zasugeruje, że to koniec podróży. Raczej wstęp do dalszej opowieści. Jak zwykle proszę o wybaczenie tych pseudonaukowych opisów, ale nie jesteśmy tu po to, żeby zagłębiać się w kolejne specjalistyczne rozważania, ale raczej
poznać praktyczne zastosowanie nowej wiedzy.
Naturalnie powyższe przykłady są jednymi z wielu. Akordy septymowe zadomowiły się w muzyce popularnej na dobre, są podstawą bluesa, rock’n’rolla, rocka i setek podgatunków. Aby nie szukać daleko, zagraj następującą sekwencję
akordów: C7, F7, C7, G7, F7 i C7. To podstawowy układ bluesowy
i rock’n’rollowy. Same septymy, a brzmi bardzo naturalnie.
Jeśli pokusisz się o tak zwane rozłożenie tych akordów, czyli
zagranie ich w formie arpeggia góra/dół, to „stworzyłeś” właśnie piosenkę, której nie powstydziłby się Elvis Presley. OK, to
może wytłumaczę, o co mi chodzi z tym arpeggiem. Zamiast
jednoczesnego uderzenia we wszystkie klawisze składające
się na akord zagraj je po kolei w górę i w dół:
C-E-G-B-C-B-G-E (C7) x2
F-A-C-Es-F-Es-C-A (F7) x1
C-E-G-B-C-B-G-E (C7) x1
G-H-D-F-D-F-D-H (G7) x1
F7 x1
C7 x1
G7 (ten akord może być bez arpeggia)
Aż chce się zatańczyć.
Oczywiście podobne historie dotyczą skal (tonacji) mollowych. Aby pozostać przy białych klawiszach, weźmy na
warsztat a-moll. Jej dominanta septymowa zbudowana będzie od dźwięku E, czyli E-G-H-D, czyli e-moll. Możesz odnieść
wrażenie, że jej siła rażenia będzie niższa, a nastąpi to z dwóch
powodów. Po pierwsze rozwiązanie septymy w dół nastąpi
w układzie D-C, więc o cały ton. Po drugie rozwiązanie na
dźwięk toniki to G-A, czyli znów o cały ton. Jak już wiemy, mamy tu do czynienia z nie tak silnym dążeniem do uspokojenia.
Ale niech nas to nie zniechęca, bo kompozytorzy już dawno
znaleźli na to sposób i to niejeden.

Wymiany durowo-mollowe
Najbardziej popularnym jest swoisty romans tonacji mollowej i durowej – taka jakby wymiana. Pozostając przy skali
a-moll i dominancie septymowej e-moll, możemy zmienić
jej tercję z G na Gis, czyli teoretycznie zagrać dźwięk nieznajdujący się w podstawowym układzie tonacji a-moll.
Jak zapewne zauważysz, akord ten należy do tonacji E-dur.
Jednak zagranie go w kontekście tonacji mollowej znakomicie podkreśli napięcie, nadając mu większy wyraz i swoistą
elegancję. Stąd jego popularność w muzyce klasycznej, choć
również w muzyce granej współcześnie. W zasadzie można powiedzieć, że podwyższona septyma – bo tak można
nazwać zmianę G na Gis – należy do jednej z wersji tonacji
a-moll o przydomku harmoniczna (w odróżnieniu od „normalnej”, czyli naturalnej lub eolskiej), więc tak całkiem nie
zbaczamy. O zboczeniach zresztą też kiedyś porozmawiamy, bo i takie pojęcia pojawiają się w teorii muzyki. Chodzi
o tak zwane zboczenia modulacyjne, więc nic zdrożnego.
Drugim ciekawym przejawem związków tonacji dur i moll
jest rozwiązanie dominanta-tonika na akord durowy. Wyobraźmy sobie, że mamy utwór w tonacji a-moll, czyli same białe
klawisze. Pod koniec chcemy mocno podkreślić fakt dojścia do
rozwiązania. Stosujemy więc układ podwójnie durowy, czyli
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E dur 7

z akordu E-dur (E-Gis-H) lub E7 (E-Gis-H-D) nie przechodzimy
na tonikę mollową, czyli a-moll (A-C-E), lecz na A-dur (A-Cis-E),
co po pierwsze podkreśla „inność” tego akordu, a po drugie
wprowadza pogodniejszy i bardziej podniosły nastrój, sugerując
uroczyste zakończenie. Pomysł ten był niezwykle popularny
w muzyce klasycznej. Teraz występuje rzadziej, ale czasem
pięknie działa. Starsi pamiętają zapewne wielki przebój grupy
A-ha „Hunting Hi and Low”. Zakończenie tej piosenki, która jest
w tonacji mollowej, to tonika durowa. Jeśli jej nigdy nie słyszałeś, to wejdź na któryś z serwisów streamingowych i sprawdź.

Zagraj kilka różnych akordów septymowych
z septymą małą. W sposób niemal automatyczny
będziesz chciał, aby septyma „zeszła” w dół.
To takie swoiste prawo ciążenia
Podobnie tonacja durowa może korzystać z wtrętów mollowych. Najpopularniejsza to subdominanta mollowa. W skali
durowej subdominanta jest durowa. W C-dur będzie to F-dur.
Jeśli jednak zamiast F-dur zagrasz f-moll (F-As-C), to nastąpi
ciekawe zjawisko dążenia rozwiązania tego akordu na tonikę,
czyli C-dur. Co więcej, układ ten zabrzmi niezwykle naturalnie,
zupełnie jak najklasyczniejszy, czyli dominanta (septymowa)
na tonikę. A akord f-moll należy do tonacji c-moll, więc znów
związek, tym razem w drugą stronę.
Czy to już koniec sposobów na urozmaicenie kompozycji
i wprowadzenie większej liczby odcieni emocjonalnych? Ależ
skąd, dopiero się rozkręcamy! Więc na razie bierz się za ćwiczenie podanych dzisiaj przykładów, a w następnym odcinku
pójdziemy dalej.
Piotr Dygasiewicz

przynucanie
przejdź na
z taktem
odbiór

Dynaudio LYD 48

Na leżąco bez kompromisów
Obchodząca w tym roku 40-lecie duńska firma Dynaudio godnie obchodzi jubileusz.
Na rynku właśnie pojawiły się flagowe monitory LYD 48, stanowiące
nawiązanie do AIR 20 i 25. W odróżnieniu od pozostałych modeli
serii ustawiane są horyzontalnie

W

W ubiegłym roku na rynku pojawiły się
monitory LYD 5, 7 i 8. Udane konstrukcje
dwudrożne doczekały się jednak jednostki flagowej, która brzmi jeszcze lepiej od
starszych braci. Jednym z powodów jest
trójdrożność LYD 48. Jak przyznają inżynierowie Dynaudio, taka konstrukcja pozwoliła im nie iść na kompromisy nieodzowne
w wypadku konstrukcji dwudrożnych. Przy
dwóch głośnikach woofer ma do pokrycia bardzo szerokie pasmo, co w pewien
sposób odbija się na precyzji. Dzięki dodaniu przekaźnika średniotonowego każdy
z głośników pracuje w swoim najlepszym
paśmie. Między innymi dlatego LYD 48
ma szersze pasmo w dole niż LYD 8, choć

JAKOŚĆ KOSZTUJE
Dynaudio działa na rynku od niemal 40 lat.
Oprócz systemów pro audio firma dostarcza
rozwiązania znane w branży motoryzacyjnej
(na przykład robiła głośniki do samochodów
marki Volvo, a obecnie na wyłączność obsługuje
Volkswagena), produkuje głośniki do zabudowy,
które montowane są nie tylko w domach, ale
w centrach handlowych czy na lotniskach.
Wreszcie wytwarza znakomity sprzęt hi-fi
w wersji półkowej czy stojącej. Jedna
ze znalezionych przez nas designerskich
konstrukcji kosztowała… 400 tysięcy złotych.

używa woofera o dokładnie takim samym
rozmiarze. Ma także lepszą górną część
środka. We flagowym produkcie każdy
z głośników jest obsługiwany przez osobny
wzmacniacz pracujący w klasie D ze ścieżką
sygnału 24 bity/96 kHz. To z jednej strony
ułatwia kontrolę nad nimi, a z drugiej strony ułatwia strojenie.
Głośniki średnio- i niskotonowy zostały
wykonane z materiału MSP, czyli polimeru
z krzemianem magnezu. Łączy on małą
masę, dużą sztywność i doskonałe właściwości tłumiące. W trakcie produkcji membrana zyskuje formę stożka zapewniającą
najlepsze rozchodzenie się dźwięku.
Poza tym LYD 48 ma wszystko, co już
zdążyliśmy docenić w jego mniejszych
braciach. Po pierwsze jest to system Bass
Extension, dzięki któremu możemy rozszerzyć pasmo w dole do imponujących
32 dB kosztem 5 dB dynamiki. Po drugie
przełącznik Position. Jeśli monitory znajdują się w odległości do 50 cm od ściany,
przełączamy go na Wall. Wtedy system
przekazuje informację do DSP, a układ cyfrowy minimalizuje skutki odbić, zwłaszcza w zakresie niższych częstotliwości. Ten
system daje bardzo dobry efekt. Po trzecie
mamy jeszcze trzypozycyjny przełącznik Sound Balance, którym kształtujemy
barwę dźwięku. Gdy chcemy mieć nieco
jaśniejszą, 1,5 dB jest odejmowane od dołu

pasma, a dodawane do góry. Przy wyborze
ciemnej barwy jest odwrotnie. Choć mamy
kilka systemów regulacji, nie wymagają one
instrukcji. Prostota obsługi jest kolejną cechą tej konstrukcji.
Nie należy także zapominać o walorach
edukacyjnych. Oprócz samej nazwy serii (LYD
to po duńsku dźwięk), obcując z tymi monitorami bardzo szybko rozumiemy, co znaczy po
duńsku „kvalitet”.
Konrad Majchrowski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Konstrukcja
bass reflex
Głośnik wysokotonowy (tweeter)
28 mm miękka kopułka
Głośnik średniotonowy:
4” MSP
Głośnik niskotonowy (woofer)
8’’ MSP
Wzmacniacz
3x klasa D; wysokie częstotliwości (HF) – 50 W/ średnie częstotliwości
(MF) – 50 W / niskie częstotliwości (LF) – 80 W
Wejścia/wyjścia
symetryczne – XLR, niesymetryczne – RCA
Max. SPL
112 dB
Pasmo
32 Hz – 21 kHz
Wymiary
369 x 234 x 328 mm
Cena
4990 zł/1 szt.
wrzesień–październik 2017
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Jak zbudować studio w domu (2)
W pierwszym odcinku cyklu zajęliśmy się odpowiedzią na pytania o charakter
naszego studia i idącą za tym konfiguracją komputera, interfejsu audio
i oprogramowania. Skoro mamy już wejścia i wyjścia, podłączmy do nich nasze
uszy. A skoro uszy mamy (wciąż) analogowe, potrzebujemy urządzeń
zamieniających napięcie elektryczne w ciśnienie akustyczne, czyli dźwięk

O

Oczywiście mowa o głośnikach oraz słuchawkach. Po interfejsie i oprogramowaniu to najważniejsze narzędzia pracy, choć
niektórzy twierdzą, że to one właśnie są na pierwszym miejscu.
Bez porządnego odsłuchu nie ma porządnej produkcji. Kropka.
Odsłuch niejedną ma formę i w dodatku potrzebuje sprzyjających warunków, aby pokazać, na co go stać. Ale po kolei.

wiele kluczowych elementów miksu. Utwór zmiksowany
przy użyciu takich głośników niemal na pewno nie będzie
dobrze grał na innych systemach odsłuchowych. Do miksu
potrzebujemy głośników, które nie będą faworyzować żadnej częstotliwości i stosunkowo równomiernie odtworzą
każdą w całym zakresie słyszalnego pasma, którym to określeniem przyjęło się nazywać zakres od 20 Hz do 20 kHz.
Zapytasz więc: skoro monitor odtwarza wszystko równiutko, to dlaczego na rynku jest ich tak wiele? No cóż, poprzedni opis był w sumie teorią, bo w praktyce każdy monitor ma wady, a im droższy, tym wad ma mniej. Ale każdy
je ma. Aby było trudniej, każdy z nas ma inaczej wyregulowany słuch, więc mogą nam odpowiadać różne monitory.
Do tego kwestia maksymalnej mocy czy współpracy z pomieszczeniem (o tym za moment). Istotną cechą dobrych
monitorów jest tak zwana zgodność fazowa. Co to? Ano
niemal każdy monitor jest wyposażony minimum w dwa
przetworniki akustyczne (głośniki), czasem więcej. Każdy
z głośników odtwarza określone fragmenty pasma częstotliwości, a dzieje się tak, bo w środku znajduje się specjalna
zwrotnica, która rozkłada dźwięk na dwa lub więcej pasm
i każde z nich kieruje na odpowiedni przetwornik. Znowu

Przesunięcie fazowe
Głośniki używane w studiu nazywane są monitorami, ponieważ za ich pomocą monitorujemy naszą pracę. Może nazwa
nie jest taka ważna, ale wskazuje (przynajmniej w teorii), że
monitor odsłuchowy nie służy do słuchania muzyki dla przyjemności. Od tego jest sprzęt hi-fi. Oczywiście granica między sprzętem pro-audio a hi-fi jest płynna, ponieważ wiele
monitorów pozwala poświęcić się kontemplowaniu muzyki,
a zdarzają się też produkty hi-fi (choć raczej jest to już hi-end), które używane są jako monitory odsłuchowe. Musimy
jednak pamiętać, że tradycyjne kolumny dołączane do tradycyjnej wieży najczęściej nie będą nadawały się do naszego
studia. Ich wada to przede wszystkim swoiste upiększanie
dźwięku polegające na nierównym oddawaniu różnych zakresów pasma – najczęściej środkowego, gdzie znajduje się

MONITORY BLISKIEGO POLA

Rodzaj
Pasmo
Moc (dolne i średnie/górne)
Maks. SPL (odległość 1 m)
Średnica głośnika niskotonowego
Średnica głośnika średniotonowego
Średnica głośnika wysokotonowego
Wejścia
Wyjścia
Uwagi

Cena
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M-Audio AV 32

M-Audio AV 42

Akai RPM3

PreSonus Eris E4.5

M-Audio BX5 Carbon

dwudrożny
80 Hz – 20 kHz
2x 10 W
101,5 dB
–
3”
1”
RCA/jack stereo 1,8”

dwudrożny
75 Hz – 20 kHz
2x 20 W
101,5 dB
–
4”
1”
RCA/jack stereo 1,8”
słuchawkowe
ekranowanie magnetyczne,
obudowa MDF z bass reflexem

dwudrożny
70 Hz – 20 kHz
2x 25 W
100 dB
–
4,5”
1”
symetryczne TRS,
niesymetryczne RCA/jack stereo 1/8”
–
sekcja korekcji Acoustic Tuning,
przełącznik Acoustic Space

dwudrożny
56 Hz – 22 kHz
40/30 W
90 dB
–
5”
1”
symetryczne XLR/TRS

słuchawkowe
ekranowanie magnetyczne,
obudowa MDF z bass reflexem

dwudrożny
80 Hz – 20 kHz
2x 10 W
b.d.
–
3”
1”
TS 1/4”, RCA,
jack stereo 1/8”, 2x USB 1.1
słuchawkowe
ekranowanie magnetyczne,
wbudowany interfejs audio

–
Acoustic Space Control,
kierunkowy wskaźnik LED

370 zł/1 para

595 zł/1 para

690 zł/1 para

899 zł/1 para

590 zł/1 szt.
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muzę wujka Piotrka
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– to tylko teoria. W praktyce pasma zachodzą na siebie
i niektóre częstotliwości idą do dwóch głośników, a każdy z nich znajduje się w innej odległości od naszego ucha
(w końcu nie są w jednej osi – wyjątkiem są głośniki
współosiowe, ale nie kombinujmy na razie). Skutkuje to
tym, że pewne częstotliwości docierają do nas niejednocześnie, co skutkuje przesunięciem fazowym i swoistym
zniekształceniem dźwięku. Rzecz jasna są to drobne
różnice, ale wpływające na wierność przekazu i producenci starają się je niwelować poprzez konstrukcję mechaniczną oraz, szczególnie ostatnio, przez procesory DSP
umieszczone w obudowie monitora.

Słowo o adaptacji
Jak widać nie jest lekko, ponieważ tak naprawdę głośnik to
wysoce niedoskonała i nieefektywna konstrukcja – sporo
energii marnuje się na tarcie wynikające z ruchów membrany
i zamienia się na ciepło, stąd niektóre głośniki wyposażone
są nawet w płyn chłodzący. Ale to nie znaczy, że wszystkie
głośniki są do kitu, wręcz przeciwnie – nawet stosunkowo niedrogie konstrukcje osiągnęły już sporą dojrzałość i mogą być
narzędziem godnym zaufania.

Jakie monitory wybrać? Dobre pytanie, a odpowiedź zależy od kilku czynników, z których najważniejszy to miejsce,
gdzie będą pracować.
Gdy słuchamy dźwięków wydobywających się z dowolnego głośnika, wydaje nam się, że wszystko, co słyszymy, pochodzi właśnie z tego punktu. Nic bardziej mylnego. Dźwięki
odbierane przez narząd słuchu stanowią kombinację dźwięku
bezpośredniego (prosto z monitora) i dźwięku odbijającego się
od ścian i innych powierzchni oraz przedmiotów w pomieszczeniu. Ta część potrafi nawet zdominować sygnał bezpośredni! Łatwo więc dojść do wniosku, że poza dobrym monitorem potrzebujemy też dobrego pokoju. Czyli jakiego?
Na pewno znasz pojęcie „adaptacja akustyczna”. Nie
„wygłuszenie”! Adaptacja, czyli odpowiednie dopasowanie
pomieszczenia do odsłuchu. Teoretycznie pomieszczenie
powinno „nie istnieć” w tym równaniu, nie powinno wpływać
na dźwięk. I znowu, w praktyce nie jest to możliwe, poza tym
jest niepożądane. Gdyby pokój był całkowicie „niewidoczny”
dla dźwięku, nazwalibyśmy go komorą bezechową, a przecież
nikt nie słucha muzyki w takich warunkach! Pokój nawet powinien wpływać na to, co słychać, ale co za dużo to niezdrowo.
W każdym pomieszczeniu mamy dwa podstawowe
problemy. Pierwszy to odbicia. Fale akustyczne odbijają się
od wszystkich powierzchni, powracają i dochodzą też do
naszych uszu. Wystarczy wejść do łazienki, aby przekonać
się, że twarde powierzchnie (najczęściej glazura i terakota)
powodują, że słyszymy charakterystyczne echo – niezbyt
przyjemne zresztą. Jeśli nasz pokój ma takie powierzchnie,
dźwięk wydobywający się z monitorów będzie miał zbyt dużo dodatków, abyśmy mogli sensownie pracować. Wszelkie
efekty typu pogłosowego bardzo ucierpią, bo skąd będziemy
wiedzieli, czy pogłos, który słyszymy, pochodzi z naszego
miksu? Miksy powstałe w takich warunkach są zazwyczaj
zbyt „suche”, gdy słucha się ich w innych okolicznościach.
Dlatego musimy powalczyć z odbiciami. Służą do tego specjalne elementy zwane panelami akustycznymi, których

M-Audio BX5 D3

M-Audio BX6 Carbon PreSonus Eris E5

M-Audio BX8 D3

iLoud Micro Monitors

dwudrożny
52 Hz – 35 kHz
60/40 W
110 dB
–
5”
1”
symetryczne XLR/TRS

dwudrożny
45 Hz – 22 kHz
70/60 W
100 dB
–
6”
1,25”
symetryczne XLR/TRS

dwudrożny
37 Hz – 22 kHz
80/70 W
114 dB
–
8”
1,25”
symetryczne XLR/TRS

dwudrożny
45 Hz – 22 kHz
70 W
107 dB (odl. 0,5 m)
–
3”
0,75”
2x RCA, stereo jack 1/8”

–
Acoustic Space Control,
kierunkowy wskaźnik LED

–
Acoustic Space Control,
kierunkowy wskaźnik LED

–
Acoustic Space Control,
kierunkowy wskaźnik LED

595 zł/1 szt.

665 zł/1 szt.

–
bass reflex, zaawansowane DSP,
transmisja audio Bluetooth
(protokół A2DP), zasilacz
z okablowaniem + 1,5-m
kabel w zestawie
1550 zł/1 para

dwudrożny
53 Hz – 22 kHz
45/35 W
102 dB
–
5,25”
1”
symetryczne TRS/XLR,
niesymetryczne RCA
–
sekcja korekcji Acoustic
Tuning, przełącznik
Acoustic Space

675 zł/1 szt.

695 zł/1 szt.

wrzesień–październik 2017
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>> zadaniem jest „zatrzymanie” odbić. Jak się zapewne domyślasz, są to miękkie materiały. Często stosowane gąbki
(nawet nie wspominaj o opakowaniach po jajkach!) rozwiązują ten problem, ale tylko częściowo. Ze względu na niską
masę i gęstość są w stanie zniwelować tylko najwyższe
częstotliwości – w końcu dźwięk to energia, a im niższa częstotliwość, tym jej więcej (przypomnij sobie, jak na koncercie
furkotały ci spodnie w takt basu). Potrzebujemy też czegoś
cięższego, więc profesjonalne panele to nie tylko gąbka, ale
też na przykład wełna mineralna służąca do ocieplana budynków, która ze względu na swą masę i gęstość jest wprost
idealna do tamowania niższych częstotliwości.
Musimy też wiedzieć, gdzie umieścić wspomniane panele. Najważniejsze są punkty, gdzie dźwięk odbija się i trafia
bezpośrednio na słuchacza. Aby nie wgłębiać się w szczegóły
fizyczne, powiedzmy tylko, że są to miejsca w połowie odległości między głośnikami a nami. Instaluje się je na bocznych
ścianach (na wysokości uszu) oraz na suficie. Trzeba też powalczyć z odbiciami od ściany znajdującej się za głośnikami i tej za
nami. Tam też panele z wełną mineralną będą jak najbardziej
mile widziane. Panele takie można oczywiście kupić, mnóstwo
firm je produkuje, ale nie są tanie – wyjątkiem bywają polskie
wyroby, które, jak mówi klasyk, niczym nie ustępują wyrobom
zagranicznym, a nawet je przewyższają. Jeśli i to rozwiązanie
będzie dla Ciebie zbyt drogie, takie panele możesz zrobić sam,
kupując rolę wełny mineralnej i konstruując proste ramy, gdzie
je umieścisz. Na to jakiś ładny materiał i będzie OK. Internet jest
pełen instrukcji.

Nazywamy je często pułapkami basowymi, bo ich zadaniem
jest zatrzymanie niskich częstotliwości dla siebie. Mody powodują, że pewne częstotliwości są wzmacniane, a inne osłabiane, więc niskie pasmo może przypominać „falę”. Trzeba
też pamiętać, że częstotliwości do 200 Hz odpowiadają za
niezwykle istotne elementy miksu (stopa, bas, werbel), więc
zadbanie o tę kwestię jest bardzo ważne.

Mody powodują, że pewne częstotliwości
są wzmacniane, a inne osłabiane,
więc niskie pasmo może przypominać „falę”
Wiem, załamałem Cię. Chcesz kupić głośniki i zacząć
miksować, a facet gada o jakiejś wełnie mineralnej. A nie da
się jakoś bez tego?
W sumie to się da, do pewnego stopnia. I na razie nie
chodzi mi o słuchawki. Na pewno znasz pojęcie „monitory
bliskiego pola”. Są też monitory średniego pola i monitory
główne. Raczej nie będą one znajdowały się w naszym kręgu
zainteresowań, chyba że budujesz spore lub duże studio. Poza tym te właśnie monitory wręcz wymagają dobrej adaptacji akustycznej, inaczej przyniosą więcej szkody niż pożytku.
Monitory bliskiego pola pracują, jak sama nazwa wskazuje,
blisko słuchającego. Ich ogromna popularność pojawiła się
wraz z cyfrową rewolucją w studiu i przeniesieniem wielkiej
części prac do studiów domowych i projektowych. Studia te
są o wiele mniejsze od tych w starym stylu i mogą znajdować
się w zasadzie nawet w sypialni. Ideą mniejszych monitorów
jest mniejsza moc (bo są blisko), co wiąże się z mniejszymi
wymiarami i kosztem, a także pewne uniezależnienie ich
brzmienia od wpływu pomieszczenia. Z czego to wynika?
Ano z tego, że będąc bliżej monitorów, w większym stopniu
słyszymy dźwięk bezpośredni niż odbity. A po drugie z uwagi,
że mamy do czynienia z mniejszym ciśnieniem akustycznym,

Nieprzemijające mody
Drugim problemem są tak zwane mody pomieszczenia. To nic
innego jak wpływ na oddawanie różnych częstotliwości, czyli
wpływ odbić na głośność wybranych pasm. Mody wpływają
na pasmo do około 200 Hz i nie jest łatwo się ich pozbyć. Wynika to ze sporej energii, jakie te częstotliwości ze sobą niosą,
więc elementy tłumiące muszą mieć sporą masę i objętość.

MONITORY BLISKIEGO POLA

Rodzaj
Pasmo
Moc (dolne i średnie/górne)
Maks. SPL (odległość 1 m)
Średnica głośnika niskotonowego
Średnica głośnika średniotonowego
Średnica głośnika wysokotonowego
Wejścia
Wyjścia
Uwagi

Cena
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Adam Audio F5

Akai RPM500

PreSonus Eris E8

Adam Audio A3X

PreSonus Eris E44

dwudrożny
52 Hz – 50 kHz
25/25 W
106 dB
–
5”
1”
symetryczne XLR,
niesymetryczne RCA
–
wbudowany EQ,
regulacja głośności
nowy typ tweetera

dwudrożny
50 Hz – 30 kHz
50/40 W
b.d.
–
5,25”
1,25”
symetryczne XLR/TRS,
niesymetryczna RCA
–
w zestawie podkładki izolacyjne

dwudrożny
35 Hz – 22 kHz
75/65 W
105 dB
–
8”
1,25”
symetryczne XLR/TRS,
niesymetryczna RCA
–
sekcja korekcji Acoustic Tuning,
przełącznik Acoustic Space

dwudrożny
60 Hz – 50 kHz
25/25 W
106 dB
–
4,5”
1,5”
symetryczne XLR/TRS

dwudrożny
55 Hz – 22 kHz
50/35 W
103 dB
–
2x 4,5”
1,25”
symetryczne XLR/TRS,
niesymetryczna RCA
–
trójpozycyjny
przełącznik Acoustic
Space

925 zł/1 szt.

930 zł/1 szt.

1125 zł/1 szt.

–
funkcja Stereolink

1190 zł/1 szt.

1295 zł/1 szt.

nagraj
muzę wujka Piotrka
z poradnika

czyli po prostu gramy ciszej, dźwięki trafiające na ściany, sufity, podłogi i inne powierzchnie mają o wiele mniejszą siłę
i są w o wiele większym stopniu pochłaniane przez te powierzchnie. Takie to proste. Oczywiście wpływ pomieszczenia nadal występuje, ale jest znacząco mniejszy.
Zjawisko to przepięknie koresponduje z jedną z podstawowych zasad pracy: miksujemy cicho. Tylko wtedy zrobimy dobry miks. Jeśli będziemy grali głośno, o wiele głośniej
usłyszymy górę i przede wszystkim dół i nie poświęcimy im
wystarczającej uwagi. Nasz miks, słuchany w małym radyjku, na głośniku laptopa czy komórki, będzie po prostu zły.
A jeśli cichy miks zabrzmi dobrze, głośny zabrzmi tym lepiej.
Więc mamy same korzyści: mniej adaptacji akustycznej,
tańsze monitory i lepsze miksy! Powiesz: „Przecież najlepsi «mikserzy» mają superwielkie monitory! Chyba wiedzą,
co robią?”. Oczywiście, ale oni też miksują cicho, czasem na
alternatywnych (mniejszych) głośnikach, a te monstra służą
w dużym stopniu do robienia wrażenia na klientach, w części
są wyznacznikiem statusu, a czasem po prostu są tam od
lat, kiedy nie myślano o bliskim monitoringu.
Pewną alternatywą (choć może raczej uzupełnieniem) dla
adaptacji akustycznej jest rozwiązanie cyfrowe. To specjalna
aplikacja, która najpierw dokonuje pomiarów akustycznych
naszego pomieszczenia przez wysyłanie sygnałów testowych
na monitory i analizowanie odpowiedzi pomieszczenia przez
specjalny mikrofon, a potem aplikuje odpowiednie korekty do
sygnału, który biegnie do monitorów. To coś na kształt odwracania niepożądanych zjawisk. Jeśli nasz pokój podbija okolice
150 Hz, to apka obniża ich poziom w sygnale kierowanym do
odsłuchu. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale znakomicie
sprawdzi się w pokoju, gdzie albo nie ma jak poradzić sobie
z uciążliwymi modami, choćby dano nie wiem ile adaptacji, albo
po prostu nie ma warunków na „opakowanie” pokoju panelami.
Rzecz jasna nie da się w ten sposób ograniczyć pogłosu, ale jego
opanowanie jest znacznie łatwiejsze niż walka z modami. Wystarczy trochę miękkich powierzchni i regał z książkami.

IK MULTIMEDIA ARC2
Rozwiązanie pomagające ograniczyć wpływ pomieszczenia na odbiór miksu
w domenie częstotliwościowej oraz fazowej. Aplikacja wysyła serię sygnałów
i mierzy ich zachowanie w naszym studiu, a potem stosuje odpowiednią
korekcję na wyjściu przez specjalny plugin, który umieszczamy jako ostatni
na szynie sumy. Pamiętajmy, aby go wyłączyć przy zgrywaniu miksu do pliku!

To by było na tyle w tym miesiącu. W następnym odcinku
zajmiemy się prawidłowym ustawieniem i konfiguracją monitorów oraz porozmawiamy o miksowaniu na słuchawkach.
Wujek Piotrek

Adam Audio F7

M-Audio M3-8

PreSonus R65

Adam Audio A5X

Dynaudio LYD 5

dwudrożny
44 Hz – 50 kHz
60/40 W
109 dB
–
7”
1,5”
symetryczne XLR,
niesymetryczne RCA
–
wbudowany EQ,
regulacja głośności

trójdrożny
38 Hz – 22 kHz
150/35/35 W
90 dB
8”
5”
1”
symetryczne XLR/TRS,
niesymetryczna RCA
–
trzypasmowy EQ,
filtr górnoprzepustowy

dwudrożny
45 Hz – 22 kHz
100/50 W
104 dB
–
6,5”
3”
symetryczne XLR/TRS,
niesymetryczna RCA
–
czteropozycyjny
przrełącznik Acoustic Space

dwudrożny
50 Hz – 50 kHz
50/50 W
110 dB
–
5,5”
2”
symetryczne XLR,
niesymetryczne RCA
–
funkcja Stereolink

1390 zł/1 szt.

1450 zł/1 szt.

1750 zł/1 szt.

1790 zł/1 szt.

dwudrożny
50 Hz – 21 kHz
50/50 W
106 dB
–
5”
1/8”
symetryczne XLR,
niesymetryczne RCA
–
dwa brzmienia (zwykłe i po ustawieniu
minitorów do 50 cm od ściany),
regulacja odpowiedzi głośników,
możliwość dodania basu
kosztem mocy
2290 zł/1 szt.
wrzesień–październik 2017
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XXVIII-XXX Letnie Warsztaty Muzyczne Muzyczna Owczarnia 2017

Podejście praktyczne
Letnie edycje warsztatów były niezwykłe jak zwykle. Dlatego trudno się dziwić
niespodziewanemu jubileuszowi, który dyrektorzy Piotr Lelito i Wojtek Pilichowski
uczcili wbiciem się w marynarki na inaugurację

N

Nawet jubileusz potrafi być w Jaworkach niezwykły. Teoretycznie letnie warsztaty miały mieć edycję XXVIII i XXIX.
Jednak okazało się, że przed nimi kadra prowadziła zajęcia
dla sześciu zespołów, które zostały laureatami drugiej edycji
Festiwalu Supportów. Uznano je za regularną edycję warsztatów i stąd zmiana numeracji.

fot. Zuzanna Frankiewicz

fot. Basia Buśko

W tegorocznych dwóch letnich edycjach wzięło udział ponad
180 osób. Wśród nich byli Łotysz, Litwini, Niemcy, Holendrzy, ale
też Polacy od dawna mieszkający w Anglii, Szwecji, Norwegii.
Niektóre osoby słabo radziły sobie z polskim, ale bez problemu
porozumiewały się z kadrą i innymi uczestnikami po angielsku.
Dwa pierwsze tygodnie lipca były czasem organizowania
sobie scenicznego życia, dobierania zespołu i opracowania
utworu, doskonalenia warsztatu oraz uczenia się współpracy na scenie. Z jednej strony towarzyszyła im wszelka pomoc kadry i innych uczestników w przygotowaniu utworów,
a z drugiej namiastka artystycznego życia: ile sobie zorganizujesz, tyle będziesz miał. W najlepszej sytuacji byli wokaliści, których wspierał zespół combo złożony z doświadczonych instrumentalistów, weteranów warsztatów.
– Zauważamy, że ten rok i ubiegły są zmianą pokoleniową, co nas bardzo cieszy – mówi Piotr Lelito. – Zarysował
się trend, że przyjeżdżają osoby do dwudziestego roku życia
i powyżej czterdziestego. Kilkadziesiąt lat różnicy na scenie
nie przeszkadza we wspólnym graniu.
Wymiana pokoleniowa prowadziła niekiedy do zabawnych sytuacji. Tomasz Łosowski, wykładowca w klasie perkusji, przypadkowo wszedł na próbę tworzącego się zespołu,
w którym brakowało perkusisty. Dlatego został natychmiast

fot. Grzegorz Wryk

Zmiana pokoleniowa
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zapytany, czy ogarnia coś na perkusji. Innym razem jeden
z uczestników bez skrępowania wyjaśnił Andrzejowi Krzywemu, wykładowcy w klasie wokalu, że trzyma mikrofon w złym
miejscu i w złej odległości od ust. To dowodzi, że atmosfera
była luźna, wykładowcy opanowani, choć nie są przecież zawodowymi pedagogami, ale też świadczyło o pewności siebie
młodych ludzi.
Podstawę zajęć stanowiły ćwiczenia z mnóstwem praktycznych informacji. Podczas prób wokalistów Justyna Panfilewicz tłumaczyła na przykład, czym się różni śpiewanie na
koncercie plenerowym, jaki czekał uczestników podczas finału, od występu w klubie. Niektóre lekcje były przy tym mocno
nieortodoksyjne. Bo co można zrobić z basówką bez prądu? Bez
wzmacniacza słabo się odzywa. Mimo to Wojtek Pilichowski
zabrał swoją klasę na dwór i na sucho ćwiczył rozbudowywany z wolna riff. Dodatkową trudność stanowił szum strumyka.
By w takich warunkach wydobyć słyszalny dźwięk, należało
wykonać większą pracę: mocniej uderzyć klangiem, kciukiem

fot. Justyna Dziekanowska

gościnne występy

artystami z Zachodu. Natomiast nie chcielibyśmy powiększać
warsztatów. Zajęcia są przeznaczone dla 20-osobowych klas,
więc prowadzenie ich dla grup liczących powyżej 30 osób nie
miałoby sensu. Poza tym przy większej liczbie uczestników
i wynikającym z tego zwiększaniu kadry stracilibyśmy osobisty kontakt każdego uczestnika z każdym wykładowcą. A ten
element uważamy za bardzo ważny.

Znikający uczestnicy
O ile ćwiczenie z profesjonalistami jest tortem, wisienką
na nim są codzienne jamy, na których można przećwiczyć

lub szarpnąć struną, mocniej przyłożyć palec, żeby coś zaakcentować. To było bardzo inspirujące, a przy tym dostrzegało
się duże zaangażowanie uczestników.

Choć na warsztaty zapisuje się do konkretnych klas, uczestnicy
są wolnymi słuchaczami. Mogą brać udział w dowolnych zajęciach, które ich zainteresują. Ciekawą propozycją dla instrumentalistów były na przykład zajęcia Łukasza Błasińskiego
z miksu. Mówił on, jak jest skonstruowane nagłośnienie i jak
działa, jak przygotować swój sprzęt na scenie, by być dobrym
partnerem dla realizatora. Na takich zajęciach można się dowiedzieć, że muzyk powinien współpracować z realizatorem,
a nie tylko mieć względem niego oczekiwania. Uświadamiają
także, że często muzycy kreują brzmienie dla siebie, nie zasta-

fot. Paweł Zdybel

Zalety formuły

fot. Agata Wilk

KADRA WARSZTATÓW

nawiając się, czy pasuje ono do zespołu czy nawet piosenki.
Z kolei przy okazji nauki miksowania numeru instrumentaliści
mogli dowiedzieć się, jakie częstotliwości są ważne w danych
instrumentach. Takie informacje przydają się do stworzenia
własnego brzmienia.
Ponieważ trafienie na scenę tylko w Jaworkach wygląda
tak prosto, Jan Malski powiedział z punktu widzenia menedżera klubu, co pomaga w dostaniu się na nią w prawdziwym życiu. Zwrócił uwagę na promocję zespołu w mediach społecznościowych, jakość informacji o zespole i dem
wysyłanych do klubów z propozycjami występów. Uczulił
też na arcyważny element, jakim jest dobór samej nazwy
zespołu. Niekiedy stanowi ona pierwszą przeszkodę w zrobieniu kariery.
– Znaleźliśmy swoje miejsce na ziemi – mówi Piotr Lelito. – Zaczynamy się zastanawiać, jak urozmaicić warsztaty, by
ich nie odmienić, ale poprawić jakość. Obecnie myślimy o dołożeniu pewnych klas, prowadzimy rozmowy z popularnymi

Klasa wokalu: Andrzej Krzywy, Marika, Justyna Panfilewicz
Klasa gitary: Adam „Herbata” Herbowski, Andrzej Nowak,
Rafał Panek, Bartek Papierz, Michał Trzpioła,
Klasa basu: Paweł Bomert, Adrian Maruszczyk, Beno Otręba,
Wojtek Pilichowski, Piotr Żaczek
Klasa perkusji: Cezary Konrad, Tomek Łosowski,
Tomek Machański, Radek Owczarz
Klasa studia: Łukasz Błasiński, Wojtek Olszak
Klasa klawiszy: Paweł Serafiński
Klasa foto: Paweł Zdybel
Wsparcie: Adrian Latosiewicz, Jan Malski

utwory przygotowywane na koncert finałowy, pograć z wykładowcami oraz – co nie jest bez znaczenia – stanąć na deskach Muzycznej Owczarni zdeptanych stopami muzyków
pierwszej wielkości. W tym roku na uczestników drugiej
tury czekała dodatkowa atrakcja. Po koncercie finałowym,
który z powodu kiepskiej pogody odbył się pod dachem MO,
do uczestników dołączyli muzycy koncertujący tego dnia
w Szczawnicy w ramach Hej Festu. Każdy miał więc okazję
pojamować z Patrycją Markowską, zespołami Enej i LemON.
Niektórzy jednak nie doczekali końca warsztatów. Łukasz
„Kudłaty” Różycki pojawił się w pierwszych dniach pierwszej
tury, po czym zniknął. Powodem był jeden z wykładowców
w klasie gitary Andrzej Nowak, który zabrał go w trasę koncertową.
Wszystkim uczestnikom, którzy wiążą swoją karierę zawodową z muzyką, organizatorzy życzą podobnych zniknięć.
Kolejna szansa pojawi się między 14 a 21 stycznia przyszłego
roku podczas warsztatów zimowych.
Dariusz J. Michalski, współpraca Hubert Miziołek,
Mariusz Teodorczuk
wrzesień–październik 2017
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V Kreatywne Warsztaty Wojtka Pilichowskiego

Kompozycja własna
To efekt spotkania młodych ludzi, którzy potrzebują
tylko iskry, żeby pokazać, na co ich stać: swoją
wyjątkowość, unikatowość, wrażliwość i ekspresję
– tak Wojtek Pilichowski otworzył koncert finałowy,
który odbył się 12 sierpnia w klubie Bogart w Gomunicach. Zaprezentowano na nim 20 utworów
stworzonych przez uczestników warsztatów
przez poprzedni tydzień

M

Między 5 a 15 sierpnia niemal 50 osób pracowało w Gomunicach pod Radomskiem nad
swoimi kompozycjami, tekstami i aranżacjami. Niektóre utwory narodziły się od zera, część wzięła początek na ubiegłorocznej
edycji warsztatów, jeszcze inne przywieźli
uczestnicy w różnych stadiach realizacji. Powstało też nieco konceptów, które na rozwinięcie poczekają kolejny rok.

Tworzyć można wszędzie
Zaczyna się od wieczorku zapoznawczego,
kiedy podczas jam session wszyscy uczestnicy mogą się zaprezentować. Wtedy tworzą
się zespoły do realizacji konkretnych pomysłów. Jeśli któryś z instrumentalistów ma do
obsłużenia zbyt dużo składów, oddaje część
projektów osobom, które mają ich mniej.
Niekiedy utwory są traktowane jako wyzwania i trafiają do instrumentalistów gustujących w zupełnie innej stylistyce. W ten sposób w tym roku gitarzysta jazzowy trafił do

66 Na chwilę przed koncertem finałowym.

najcięższego rockowego numeru. Na tej samej zasadzie gitarzysta czy klawiszowiec
może znaleźć się nagle z pałkami w rękach.
– Priorytetem są nowe utwory i używanie
tego, co już potrafimy – mówi Tomasz Gutka.
– I nie trzeba być mistrzem. W ubiegłym roku mieliśmy osobę, która dopiero rozpoczęła
naukę gry na instrumencie, a pisała świetne
numery. Każdy się w tym odnajduje. Sprzyja
temu atmosfera. Nie ma presji, że ktoś musi
być superdobry, żeby go wzięli do składu.
– Duża część uczestników nigdy nie grała
w żadnym bandzie, nie pisała własnych numerów, ale tu w ciągu półtora tygodnia z nowo
poznanymi ludźmi złapała taki flow, że nagle
ma swój kawałek – dodaje Przemysław Susko.
Zajęcia zaczynają się po śniadaniu i z przerwami na posiłki trwają do pierwszej w nocy,
gdy kończy się jam session. Nie dlatego, że tak
trzeba. Wynika to z zapału uczestników i chęci
maksymalnego wykorzystania czasu. Dlatego
według Piotra Wita jedną z najgorszych rzeczy,

gościnne występy

NARODZINY NAD ODRĄ
Pomysł stworzenia warsztatów
narodził się pięć lat temu podczas innego
wyjazdu szkoleniowego: „Blues nad Odrą”.
Nie wyszedł od Wojtka Pilichowskiego,
ale było on na tyle zamieszany w sprawę,
że stał się jego patronem i objął kierownictwo
warsztatów. Iskrą była zdumiewająca
kreatywność uczestników nadodrzańskich
warsztatów, która spotkała się z chęcią pracy
nad własnymi utworami.
Część z uczniów założycieli nadal
przyjeżdża do Gomunic.

jakie można zrobić podczas warsztatów, jest
opuszczenie próby.
Ćwiczenia odbywają się na trzech scenach,
ale nie trzeba sali, by powstawała muzyka.
Gdy czas próby się skończył, ale nie skończyła się wena, wystarczy kawałek miejsca
za budynkiem klubowym czy trawnik, gdzie
w słuchawkach można pisać tekst, a w ostateczności nawet samochód. Proces twórczy nie
ustaje też w pobliskim hotelu, gdzie mieszka
większość uczestników.
Oprócz pracy nad utworami na uczestników czekają jedne zajęcia w podgrupach
poświęcone grze na instrumentach i dwa wykłady ogólne. W tym roku Tomek Machański
opowiadał o współpracy wokalistów z instrumentalistami, a Tomek Martyniak prowadził
zajęcia z social mediów i kształtowania swojego wizerunku w internecie. Chętni mogli się
także przyjrzeć pracy studia.
– Adrian Latosiewicz wziął zarejestrowane ślady ubiegłorocznego numeru Fryderyka
Tabaki i zmiksował go na nowo – mówi Szymon Bąbała. – Opisywał, co robi, od czego
zaczyna, na jakich ustawianiach.
Jednak nawet gdy nikt nie tworzy muzyki, nie gra jej i nie miksuje, towarzyszy ona
uczestnikom niemal cały czas. Słucha się jej
lub o niej rozmawia.

Każdy ma swój ślad
Po tygodniu gotowe utwory są prezentowane podczas koncertu finałowego, realizowanego przez Tomasza Lipińskiego. Z jednej
strony to święto i podsumowanie tygodnia
pracy, z drugiej przejście do kolejnego etapu – rejestracji w studiu. Trafia tam sześć
utworów. Połowę wskazuje kadra, połowę
uczestnicy. Jak podkreślają jedni i drudzy, nie
są to piosenki najlepsze, bo utwory trudno
porównywać. Tym bardziej że ich stylistyka
rozciąga się od jazzu przez pop, rock, balladę po disco. Do rejestracji trafiają najbardziej
dopracowane.
– Przy paru kawałkach miałem ciary –
wyznaje Wojtek Pilichowski. – Oni nie mają
tremy. To jest ten dzień, ten moment i nagle

okazuje się, że na koncercie zaśpiewali dwa-trzy razy lepiej niż na próbach. Dla mnie jest
to niesamowite!
Kolejne trzy dni są przeznaczone na rejestrację utworów w studiu znajdującym się na
tyłach sceny głównej i miksowanie ich. Dzięki
temu każdy uczestnik wyjeżdża z Gomunic
z własnym demem. Albo jest ono zarejestrowane w studiu na śladach, albo w wersji setkowej z koncertu. Ta ostatnia wersja dodawana jest to obrazu pokazującego scenę, dzięki
czemu każdy może obejrzeć poszczególne
piosenki w serwisie YouTube wraz z dobrej
jakości dźwiękiem.
O powodzeniu warsztatów w Gomunicach
świadczy rosnąca liczba uczestników – w tym
roku rekordowa. Wszyscy pytani byli zadowoleni ze spędzonego tu czasu. Wojtek Pilichowski widzi to jednak nieco inaczej:
– Nie mamy żadnej ściągi, żeby zajrzeć
na inne warsztaty. Ciągle uczymy się, czego
potrzebują uczestnicy. Mam choćby problem
z liczbą gitarzystów i basistów, bo zgłasza się
ich mnóstwo. A nie mogę przyjąć więcej niż 10
basistów, bo nie obdzielimy ich w kapelach.
Mamy tylko trzy sale prób, a sam koncert finałowy nie może trwać siedem godzin. Dlatego ja uczę się razem z uczestnikami, jak to
robić, żeby powstawała nowa, świeża muza.
Sądząc po efektach, nauka nie idzie w las.

KADRA WARSZTATÓW
Wojtek Pilichowski
Tomek Machański
Michał Trzpioła
Adrian Latosiewicz
Natalia Kwiatkowska
Tomek Martyniak
Tomasz Lipiński

Dariusz J. Michalski

PARADA ATRAKCJI
Choć warsztaty są stosunkowo młode, doczekały się swoich atrakcji.
 Pierwszą jest sylwester. W wersji gomunickiej stanowi święto ruchome, którego
datę ustala się na początku warsztatów. Wypada zazwyczaj w dzień urodzin Tomka
Machańskiego. W tym roku było to zaraz po jam session kończącej koncert finałowy.
Obchody nie mogły być zbyt huczne, ponieważ następnego ranka należało
pojawić się w studiu w stanie niewskazującym na spożycie.
 Można też liczyć na mecz piłki nożnej na pobliskim boisku. Dodatkowe utrudnienie
stanowi jednak brak treningu. Co prawda piłki leżą na trawniku zaraz za klubem
Bogart, ale korzystanie z nich jest źle widziane przez kadrę, ponieważ w pobliżu
stoją zaparkowane samochody.
 Ostatnią atrakcję stanowi świetna kuchnia klubu Bogart, w którym stołują się
uczestnicy. Szczególnie chwalą pizzę. Być może w tym tkwi jedna
z tajemnic wyjątkowej kreatywności.
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Składmuzyczny.pl

Punkt kontaktowy
Jeśli miarą sukcesu uczynić powierzchnię sklepu, trzeba uznać go za wielki.
Od momentu powstania krakowski Składmuzyczny.pl powiększył się ponad 22-krotnie.
W dodatku swoim sukcesem dzieli się z miejscowymi muzykami

S

Skawińska 14 na krakowskim Kazimierzu
jest miejscem, gdzie znajdzie coś dla siebie każdy gitarzysta, ale też klawiszowcy,
osoby pracujące w studiu czy nagłaśniające scenę. Jednak nawet perkusiści wyjdą stąd z podstawowymi akcesoriami.
W sklepie starają się, by jak najwięcej instrumentów i sprzętu było dostępne do
wypróbowania na miejscu, co zdaniem
jednego ze współwłaścicieli Tomasza
Bujarskiego odróżnia Skład od placówek
w centrach handlowych.
– Gdy wchodzi stały klient i zaczyna
cokolwiek mówić, często wpadamy mu
w słowo: „Nie ma! Na zamówienie!” – mówi
Tomasz. – Po tym żarcie atmosfera staje się
znacznie luźniejsza.
Klient nie znajdzie w tym sklepie sprzętu najtańszego, ale taki, jaki sprzedający
wybraliby dla siebie. Dlatego sprzedawcom
zdarza się odradzać rozwiązania, które ich
nie przekonały. Przy okazji wyboru sprzętu
można porozmawiać o muzyce, ale także
o życiu. W końcu klient jest przede wszystkim człowiekiem.
W dawnych czasach można było uzyskać rabat, jeśli… wygrało się w ping-ponga. Obecnie stół „rabatowy” stoi złożony.
W szufladzie czekają za to rękawice bokserskie, które też już mają za sobą „rabatowy”
debiut.

Składmuzyczny.pl
ul. Skawińska 14
31-066 Kraków
tel. 12 346-18-42
e-mail:
zamowienia@skladmuzyczny.pl
WWW:
skladmuzyczny.pl
instagram:
https://www.instagram.com/skladmuzyczny/
https://www.youtube.com/user/skladmuzyczny
http://krakowskascenamuzyczna.pl/
http://takbrzmimiasto.pl/
Działania Krakowskiej Sceny Muzycznej można
obejrzeć i posłuchać na profilu youtube’owym
prowadzonym przez Michała Wójcika.
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Prawie powódź i pożar
Rafał Majewski kupił w 2007 roku gitarę. To
był jego jedyny związek z instrumentami,
gdy rok później zdecydował się założyć sklep
Squadmuzyczny z kapitałem około 10 tysięcy
złotych. Pomysł narodził się po otrzymaniu
informacji, że Dorota – jeden z najstarszych
w Krakowie sklepów muzycznych – kończy
swoją działalność. Do przejęcia były kontakty
jego właściciela z dostawcami. Przez pierwszy miesiąc sklep dzielił lokal o powierzchni
9 m2 z punktem ksero i kafejką internetową.
Potem przeprowadził się na Skawińską 13,
a w lipcu 2009 roku na Skawińską 14, gdzie
było do dyspozycji 200 m2. Zdaniem Tomasza
Bujarskiego jest obecnie sklepem muzycznym najdłużej działającym w jednym miejscu
w Krakowie.
Nowy adres z początku nie był zbyt
szczęśliwy. W kwietniu 2010 w kraju zapanowała żałoba po katastrofie smoleńskiej. Nikt
nie grał, więc klientów nie było. Gdy tylko się
skończyła, zaczęły się ulewy – w maju padało
przez trzy tygodnie. Znów nikt nie zaglądał
do sklepu. W końcu Wisła przybrała na tyle,
że groziła zalaniem ulic. Sprzęt trzeba było
popakować, częściowo wywieźć, a resztę zabezpieczyć przed zalaniem. W kolejnym roku
w listopadzie awaria instalacji elektrycznej
wywołała pożar. Sprzęt się nie spalił, ale straty były duże, a ubezpieczenie nie wypłaciło
odszkodowania. Sklep trzeba było remontować i to w gorącym handlowo okresie. Udało
się go otworzyć jeszcze przed Bożym Narodzeniem.

Być potrzebnym
Obecnie sklep jest własnością trójki wspólników. Dwa lata temu do Rafała Majewskiego
dołączyli Tomasz Bujarski i Grzegorz Fotek.
Od tego czasu coraz bliżej mu do wizji założyciela.
– Sklepy nie są elementem lubianym
na rynku, ale koniecznym – mówi Rafał
Majewski. – W biografiach wielkich muzyków zawsze w tle jest jakiś sklep muzyczny,
gdzie źle się dzieje. Dlatego postanowiłem
zbudować sklep użyteczny, o którym ktoś
z muzyków mógłby powiedzieć: „Nie byłoby
nas, gdyby nie to miejsce”.

Oczywiście podstawową misją jest dostarczanie muzykom instrumentów i sprzętu. Ponieważ Składmuzyczny.pl specjalizuje się w gitarach, naturalne były umowy
z Fenderem i Ibanezem. Jednak są też solidne marki w innych działach. Sklep jest między innymi Centrum Specjalistycznym MPC,
dealerem RØDE i PreSonusa. Ma miejsce do
pogrania na instrumencie w ciszy i niedawno odświeżony showroom, gdzie można
porównać kilka, a niekiedy kilkanaście par
monitorów. Na miejscu skorzystamy z usług
lutnika, który robi bezpłatnie pierwszy przegląd każdej zakupionej w Składzie gitary.
Przy sklepie działa też komis sprzętu.
Rafał Majewski jest także pomysłodawcą i współzałożycielem fundacji Krakowska Scena Muzyczna. Jej zadaniem jest
wspieranie lokalnych muzyków. Pośredniczy
w kojarzeniu zespołów, w wymianie informacji, pomaga nagrać epkę czy wydać płytę. Co
roku organizuje imprezę „Tak brzmi miasto”
(w tym roku 11–12 listopada, niedaleko Składu, bo przy ul. Krakowskiej 41), czyli festiwal
połączony z konferencją. Tematem tegorocznej edycji jest szeroko pojęta współpraca, dzięki której polską muzykę uda się lepiej
wypromować w Europie. W trakcie 18 paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów,
prezentacji oraz konsultacji będzie mowa
między innymi o działalności menedżerskiej
i promocyjnej, współpracy muzyków z wytwórniami muzycznymi i eksporcie polskiej
muzyki.
Jak podkreśla Rafał Majewski, Składmuzyczny.pl jest prowadzony przez przyjaciół
dla przyjaciół, bo taki status zyskało wielu
stałych klientów. Odwiedzający cenią szeroko pojętą fachowość personelu i świetną
atmosferę. Bardzo je chwalą na profilu facebookowym. Widać to też po zdjęciach na
Instagramie. Tomasz Bujarski podkreśla, że
nawiązywanie dobrych relacji z klientami
wynika z dbałości o pracowników i niewielkiej rotacji kadry.
Może właśnie ta atmosfera sprawia, że
nawet muzykom będącym tylko przejazdem
w Krakowie zdarza się z przyjemnością odwiedzać Składmuzyczny.pl.
Dariusz J. Michalski

gościnne występy
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nie na żarty

Za dużo nut
Jeśli czujesz, że z jakiegoś powodu opracowywana
przez Ciebie kompozycja się nie klei, spróbuj wejść
w buty słuchacza. Być może z tej pozycji szybciej
znajdziesz rozwiązanie

K

także miksujesz. Ale wciąż coś jest nie tak.
Więc dokładasz nowe instrumenty, ścieżki,
chórki i kto wie, co jeszcze. I kiedy już myślisz, że to wreszcie to, słuchasz swego
dzieła rano i nie możesz uwierzyć, jaki panuje tam bałagan. Ciężko wyczuć, co jest
melodią przewodnią, co akompaniamentem, czemu służą niekończące się efekty
czy przejścia na bębnach. Po prostu groch
z kapustą. Wtedy stajesz przed kolejnym
wyborem: co zabrać?

rys. Lech Mazurczyk

Każdy miłośnik kultowego już filmu „Amadeusz” Miloša Formana pamięta scenę
z opery, gdzie po premierze jednego z nowych dzieł Mozarta oceniający je cesarz
Józef II, namówiony przez swych doradców
niechętnych kompozytorowi mówi: „Za dużo nut”. Na to wściekły Mozart rzuca: „Których nut?”. No właśnie – których?
Przyznaj się: Ty też miewasz ten problem. Budujesz mozolnie swoją nową kompozycję, nagrywasz, produkujesz, być może
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Sytuacja bywa trudna o tyle, że to Ty jesteś autorem. Przywiązałeś się do swojego
„dziecka”. Ta partia hi-hatu to efekt trzech
godzin edytowania, w nocy, na głodno, gdy
chciało się siku, ale nie mogłeś przestać
poprawiać. I co, masz to wyrzucić? Wszystko w błoto?! Nigdy!
Wtedy musisz się spoliczkować i spojrzeć na wszystko z boku. Pora zmienić swą
rolę z twórcy na odbiorcę. Musisz posłuchać
(nie)uważnie i zastanowić się, co zwraca
Twoją uwagę. Może to być melodia, może
brzmienie, może rytm. I to zostawić, a resztę powoli wyrzucać (funkcja Mute to wspaniała sprawa). Aż do bólu. Aż miks nabierze
blasku wynikającego z jego prostoty i jasnego przekazu. W końcu jak z kimś rozmawiasz, to nie chcesz, żeby wyrzucał z siebie
setki słów na minutę i gadał jednocześnie
przez komórkę.
Już Antoine de Saint-Exupéry (autor m.in.
„Małego Księcia”) powiedział, że „Doskonałość jest osiągnięta nie wtedy, gdy nie można
nic już dodać, ale wtedy, gdy nie można już
nic zabrać”. Wydaje się, że właśnie o to chodzi w każdej sztuce, czy to będzie muzyka,
rzeźba, czy malarstwo. Zresztą wystarczy
posłuchać największych przebojów, zarówno
muzyki współczesnej, jak i klasyki. Jeśli się
dobrze wsłuchać, to mamy tam dosłownie
kilka elementów, a reszta to tło. Siła tych
utworów wynika z jakości kompozycji, emocji wykonawców i dobrej konstrukcji właśnie.
Jak osiągnąć taką perfekcję to zupełnie inna
sprawa, wymagająca czasem całych lat prób,
ale inaczej po prostu się nie da!
Zawsze to powtarzam, ale znakomitą
kontrolą jakości jest granie swoich produkcji
ludziom zupełnie niezwiązanym z branżą,
czyli zwykłym odbiorcom. Wiem, to bardzo
stresujące, ale pięknie działa. Taki delikwent
nie będzie rozwodził się nad głębokością
kompresji czy długością pogłosu, tylko powie wprost, czy mu się podoba. A jeśli nie,
to dlaczego. Przygotuj się na opisy mało
techniczne (nie rusza mnie; nie umiem powtórzyć melodii; nie wiem, o czym śpiewa
wokalista itd.), ale właśnie o to chodzi. Nie
tworzymy dla innych twórców (mam nadzieję), ale dla zwykłych śmiertelników. W końcu
producenci samochodów czy telewizorów nie
oczekują od swoich klientów komentarzy na
temat procesów technologicznych i produkcyjnych, ale dobrych wrażeń i przyjemności
z użytkowania.
Więc albo pouczysz się teorii, albo przeanalizujesz dzieła swoich mistrzów, albo…
urodziłeś się już z tymi zdolnościami
i wszystko, co wychodzi spod twojej ręki, jest
genialne. W tym przypadku już cię znielubiłem. Zazdrość to jednak straszna rzecz…
Piotr Dygasiewicz

WYZWÓL SWÓJ GENIUSZ

Najnowsza generacja autonomicznego
Autonomiczne MPC - nie wymaga komputera | Wysokiej rozdzielczości wielodotykowy wyświetlacz o przekątnej 10,1”
16 dotykowych pokręteł Q-Link z wyświetlaczami OLED | Pamięć wewnętrzna 16 GB (zawiera ponad 10 GB brzmień) | 8 konfigurowalnych wyjść
CV/gate do sterowania sprzętem analogowym | Pełnowymiarowe gniazdo karty SD | Nagrywanie ścieżek audio
Funkcja Programu Clip do płynnego wyzwalania klipów | Działa także jako kontroler dla MPC Software 2.0, zgodny z komputerami Mac i PC
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