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Niby jeszcze listopad, ale święta za pasem. 
A jak święta, to prezenty. Nam udało się 

zgromadzić całkiem sporo. Po pierwsze  
w formie subiektywnego przeglądu  
najciekawszego sprzętu, który ukazał się  
w bieżącym roku (str. 8), po drugie w postaci 
katalogu świątecznego, gdzie znajdują się 
okazje, które mogą zmaterializować się pod 
choinką. Ponieważ jednak podczas świąt 
nie samym sprzętem człowiek żyje, mamy 
też coś dla ducha: wywiady ze Sławomirem 
Łosowskim (str. 34) i Kingą Głyk (str. 44). 
Obu postaci nie trzeba przedstawiać, ale nie 
odmówimy sobie tej przyjemności. Sławomir 
Łosowski, znakomity klawiszowiec i lider 
zespołu KOMBI, mówi o dochodzeniu do 
swojego brzmienia oraz różnicach  
w obsłudze technologii starej i nowej. Z kolei 
Kinga Głyk, świetna basistka młodego poko-
lenia, w chwili pisania tych słów znajduje się 
w trasie między Paryżem a Berlinem. Dlatego 
spokojnie może mówić o sukcesie popartym 
ciężką pracą, niezbędnej kreatywności  
w ćwiczeniu techniki i wykorzystaniu mediów 
społecznościowych do promocji.

Wykazujemy też pełne zrozumienie dla 
osób, którym brakuje czasu na świętowanie, 
ponieważ mają mnóstwo pracy przy produk-
cji muzyki. Specjalnie dla nich prezentujemy 
połączenie miksera ze stageboxem w nowej 
serii mikserów rackowych PreSonus Studio-
Live R (str. 17), ostrzeżenie przed słuchem, 
który nie zawsze jest dobrym doradcą  
(str. 20), sposób działania driverów interfejsu 
audio (str. 24), rolę TC Electronic Clarity M  
w rozwiązywaniu problemu zbyt wysokiego 
poziomu głośności (str. 27), kolejną lekcję  
poświęconą masteringowi w Studio One 3  
(str. 28) oraz mocne uderzenie w postaci  
premiery Superior Drummera 3.0 (str. 30), 
który pozwoli nadać utworowi właściwy 
groove nawet bez pałki. W pogotowiu czeka 
jeszcze trzecia część poradnika o urządzaniu 
studia (str. 50) – tym razem o monitorach  
i słuchawkach – oraz kolejny odcinek teorii 
muzyki (str. 53), poświęcony opóźnieniu  
i kadencji zwodniczej. A na koniec zabieramy 
do krainy jazzu, czyli przyglądamy się  
powstawaniu prywatnego przedstawienia 
muzycznego na przykładzie Moonlight  
Vehicle (str. 56).
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 5  PreSonus StudioLive 16.0.2 USB,  
  Miditech MIDIface 8x8, Laney A-Duo
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 17  PreSonus StudioLive R: 
  Miks miksera ze stageboxem
  Seria mikserów StudioLive III wzbogaciła 
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 20  Twój przyjaciel wróg
  Wydawałoby się, że bez słuchu 
  produkcja muzyki jest mocno utrudniona. 
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  Profesjonalne rozwiązanie do 
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co słychać

StudioLive 16.0.2 USB

Interfejs w stole 

       Miditech MIDIface 8x8  Prosty pośrednik 
Firma Miditech proponuje prosty interfejs MIDI/USB, który obsługuje do 128 kanałów.  

Umożliwia on niezawodny transfer komunikatów MIDI między komputerem  
z portem USB a urządzeniami zewnętrznymi: keyboardami, syntezatorami czy padami  

MIDI. Interfejs ma osiem wejść i osiem wyjść MIDI, więc obsługuje jednocześnie osiem  
dowolnych urządzeń MIDI. Niebywałą zaletą jest zasilanie przez port USB, dzięki  
czemu nie wymaga zewnętrznego zasilacza. Interfejs współpracuje z komputerami 
PC (Windows XP SP3 lub nowszy) oraz Mac (OS X). Nie wymaga instalacji żadnych  

sterowników. W zestawie znajduje się kabel USB i oprogramowanie. 

Gdy miksujemy koncert live lub nagry-
wamy artystę w studiu, musimy mieć 

możliwość szybkiej pracy. Znajomy, łatwy 
w obsłudze interfejs StudioLive 16.0.2 USB 
zachowuje dobrą widoczność i dostępność 
wszystkich najważniejszych regulatorów, 
niepochowanych w menu i warstwach. Filo-
zofia konstrukcyjna jest prosta: jeden suwak 
dla każdego kanału mono lub stereo oraz 
jedno wyjście dla każdej szyny. Dodajmy do 
tego łatwo dostępne, oznaczone kolorami 
przyciski funkcyjne i jasno oznaczone, osob-
ne pokrętła korekcji i przetwarzania dynami-
ki. Wysyłki Aux zyskały fizyczne regulatory. 
Każdy kanał ma duży, jasny wskaźnik pozio-
mu. Ale to analogowe wrażenie nie powinno 
mylić. StudioLive 16.0.2 USB oferuje między 
innymi moc nowoczesnego miksowania 
cyfrowego, nagrywania wielościeżkowego  

i zdalnej, bezprzewodowej obsługi. Wbudo-
wany w nowy stół StudioLive 16.0.2 wielo-
ścieżkowy interfejs USB do nagrywania 18x16 
jest ściśle zintegrowany z resztą miksera. 
Dane ze wszystkich 16 kanałów i głównego 
miksu są przesyłane strumieniowo do kom-
putera Mac lub PC, podłączonego przez USB. 
Każdy kanał ma niezależny dostęp do swoje-
go analogowego wejścia lub osobnego cyfro-
wego powrotu z komputera. 

Z mikserami StudioLive nagrywanie staje 
się proste. Uruchamiamy dołączony, skon-
figurowany program Capture, aby jednym 
kliknięciem nagrywać wszystkie wejścia ka-
nałów i główny miks. Możemy też nagrywać 
za pomocą dołączonego programu DAW 
Studio One 3 w polskiej  wersji językowej bądź 
każdego innego programu, który obsługuje 
ASIO lub Core Audio. W dołączonym pakiecie 

oprogramowania znajdują się także dwa inne 
programy. UC Surface służy do sterowania 
mikserem za pomocą komputerów Mac i PC 
oraz iPadów i urządzeń z Androidem. Z kolei 
PreSonus QMix-UC zapewnia zdalną regulację 
miksów aux. Działa na iPhonie/iPodzie to-
uch i urządzeniach z Androidem. Taki zestaw 
sprawia, że nagrywanie w studiu lub na kon-
cercie staje się tak samo łatwe. 

Laney A-Duo  Dźwięk też siedzi
Rzadko można powiedzieć „elastyczny”  

o sprzęcie, który odkształca się dopiero 
po uderzeniu pięciokilowym młotkiem. Jed-
nak w przypadku combo do instrumentów 
akustycznych A-Duo jest to w pełni zasad-
ne określenie. Po pierwsze moc, headroom  
i dwa ośmiocalowe głośniki pozwalają na-
głośnić z jego pomocą nawet dużą scenę, 
choć znakomicie radzi sobie także na ma-
łych. Po drugie z wielkością sceny wiąże się 
także kilka możliwości ustawienia combo. 
Na małych stoi w pionie, dzięki czemu mu-
zyk ma szansę się na niej zmieścić wraz  
z nagłośnieniem. Na większych może leżeć 
na boku, dając lepsze zróżnicowane tonal-
ne. Gdy potrzeba większego zasięgu, po-
zwala się zamontować na stojaku. A-Duo 
może być też wykorzystane jako siedzenie 
dla muzyka. Po trzecie równie elastyczny 
jest sposób nagłośnienia. Dwa niezależne 

kanały z wejściami combo XLR/mini-jack 
pozwalają na podłączenie instrumentu  
i mikrofonu, dwóch instrumentów aku-
stycznych lub nagłośnienie jednego instru-
mentu jednocześnie za pomocą pickupu  
i mikrofonu. A do tego można dodać jeszcze 
jakiś podkład przez wejście Aux. Po czwarte 
kształtowanie brzmienia również daje du-
żą swobodę. Szybką poprawę parametrów 
zyskujemy przez skorzystanie z przycisku 
Shape, ale na każdym z dwóch kanałów 
niezależnie ustawiamy reverb i chorus. Do 
tego należy dodać trzypasmowy korektor  
z czterema presetami, automatyczną eli-
minację sprzężeń oraz przycisk do elimina-
cji interferencji pojawiających się, gdy mu-
zyk zbliży się za bardzo do wzmacniacza. 
W ten sposób otrzymujemy rozwiązanie, 
które aż prosi się o wypróbowanie podczas 
występów live. 
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Dynaudio 9S i 18S

Głęboki  
dół 
Seria monitorów LYD,  

a przy okazji BM,  
doczekała się wsparcia  
w dolnym zakresie pasma w postaci subwooferów 9S i 18S. Komponenty 
studyjnej jakości, podwójna przegroda z przodu i 9,5-calowe głośniki  
o dużym wychyleniu membrany MSP+ Hybrid Drive sprawiają,  
że nowe subwoofery duńskiej firmy odtwarzają ze wszelkimi  
szczegółami dźwięk w zakresie 22 – 250 Hz (9S) i 16 – 230 Hz (18S). Choć 
konstrukcja 9S wymiarami przypomina BM 9S II, którą ma zastąpić,  
parametrami jest zdecydowanie bliższa większej BM 14S II. W obu  
monitorach można ustawić zwrotnicę w zakresie 50 – 150 Hz. Oba  
zostały wyposażone we wzmacniacz klasy D o mocy odpowiednio 300  
i 500 W. Nowa konstrukcja Dynaudio ma wygodną funkcję Master/Slave, 
dzięki której można łączyć wiele subwooferów. Model 18S ma także  
trzypozycyjny korektor parametryczny. Oba subwoofery zaprojektowano 
tak, by szybko i prosto skonfigurować je z monitorami LYD w trybie 
stereo i surround. W 18S wystarczy wprowadzić odległość subwoofera  
od monitorów, by automatycznie dostroił się czasowo i fazowo. 

Laney A-Fresco  Muzyka 24 h 
Jeśli ktoś szuka rekordzisty w kategorii „Liczba sposobów zasilania”, przenośne combo marki 

Laney przeznaczone do instrumentów akustycznych należy zaliczyć do grona faworytów. 
Konstrukcja ważąca 7,2 kg i odzywająca się przez jeden głośnik 8” korzysta z jednego  
z czterech źródeł. Pierwszym jest sieć, ale ona może się rzadko zdarzyć, ponieważ combo  
przeznaczone jest do grania nomadycznego. Pozostałe to akumulatory (4x Li-Ion), które  
zapewniają działanie przez 24 godziny, baterie alkaliczne (8x) oraz powerbank 12 V podłączony 
do gniazda prądu stałego. Oprócz niewielkich rozmiarów i wagi combo ma dwa kanały, których 
brzmienie można modyfikować pokrętłem Gain, przełącznikiem Shape, trzypasmowym  
equalizerem z czterema predefiniowanymi ustawieniami oraz reverbem i chorusem  
ustawianymi niezależnie na każdym z dwóch kanałów. 

Nowy produkt od Miditechu to  
kompaktowy i uniwersalny interfejs 

audio USB do nagrań wokalno-instrumental-
nych, przetwarzający sygnał z jakością  
16 bitów/48 kHz. Wyposażony w wejście  
combo mikrofonowo-liniowe XLR/TRS  
z zasilaniem Phantom oraz wysokoimpeda-
cyjne wejście gitarowe (Hi-Z) jest idealnym 
wyborem dla entuzjastów nagrań wokalno-
-instrumentalnych. Wejście na płycie czoło-
wej oznaczone symbolem Inst 2 akceptuje 
również sygnał o poziomie liniowym. Na 
przednim panelu znajdziemy również dwa po-
tencjometry wzmocnienia sygnału (Gain 1 i 2), 
diody sygnalizujące obecność i przesterowanie 

 Miditech AudioLink Light   Domowy zestaw studyjny
sygnału oraz czerwoną diodę +48 V  
Phantom. Z kolei na tylnym panelu znajdują  
się: symetryczne wyjście Main Out L/R 
(1/4”TRS), zależne i regulowane wyjście  
słuchawkowe, główny potencjometr  
głośności, przełącznik zasilania Phantom  
i funkcji Monitor On/Off oraz gniazdo USB. 
Interfejs działa w trybie plug-and-play, więc 
nie wymaga instalacji żadnych sterowników. 
Oczywiście poza sytuacją, kiedy  
decydujemy się na specjalne,  
dedykowane niskolatencyjne  
sterowniki ASIO. Pobieramy je ze 
strony producenta. Uzupełnieniem 
interfejsu jest oprogramowanie Miditech 

Software Bundle, które można bezpłatnie  
ściągnąć ze strony Miditechu. Znajduje się w nim 
między innymi Magix Samplitude Silver, dzięki 
czemu otrzymujemy zestaw umożliwiający 
stworzenie domowego studia nagrań. 

D PA wprowadza do mikrofonów miniaturowych nową 
technologię Core. Dzięki niej zostaną zmniejszone znie-

kształcenia, zwiększy się zakres dynamiki do 14 dB i polep-
szy brzmienie, które stanie się bardziej otwarte i klarowne. 
Zwiększenie zakresu dynamiki pozwoli zwiększyć liczbę 
zastosowań. Wygląd mikrofonów pozostanie taki sam, 
ale do nazwy zostanie dodane słowo CORE, dzięki czemu 
będziemy mogli rozpoznać mikrofony o znacząco lepszych 
parametrach. Na początek zmiany wprowadzono w mi-
krofonach serii d:screet (CORE 4006, 4061 i 4063) i d:fine 
(CORE 4066, 4088, 4266 i 4288). Później nowe rozwiąza-
nie zawita także do konstrukcji serii d:vote oraz paluszków 
2006 i 2011. 

 DPA Core

Na ucho lepiej  
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z czterech źródeł. Pierwszym jest sieć, ale ona może się rzadko zdarzyć, ponieważ combo  
przeznaczone jest do grania nomadycznego. Pozostałe to akumulatory (4x Li-Ion), które  
zapewniają działanie przez 24 godziny, baterie alkaliczne (8x) oraz powerbank 12 V podłączony 
do gniazda prądu stałego. Oprócz niewielkich rozmiarów i wagi combo ma dwa kanały, których 
brzmienie można modyfikować pokrętłem Gain, przełącznikiem Shape, trzypasmowym  
equalizerem z czterema predefiniowanymi ustawieniami oraz reverbem i chorusem  
ustawianymi niezależnie na każdym z dwóch kanałów. 

Nowy produkt od Miditechu to  
kompaktowy i uniwersalny interfejs 

audio USB do nagrań wokalno-instrumental-
nych, przetwarzający sygnał z jakością  
16 bitów/48 kHz. Wyposażony w wejście  
combo mikrofonowo-liniowe XLR/TRS  
z zasilaniem Phantom oraz wysokoimpeda-
cyjne wejście gitarowe (Hi-Z) jest idealnym 
wyborem dla entuzjastów nagrań wokalno-
-instrumentalnych. Wejście na płycie czoło-
wej oznaczone symbolem Inst 2 akceptuje 
również sygnał o poziomie liniowym. Na 
przednim panelu znajdziemy również dwa po-
tencjometry wzmocnienia sygnału (Gain 1 i 2), 
diody sygnalizujące obecność i przesterowanie 

 Miditech AudioLink Light   Domowy zestaw studyjny
sygnału oraz czerwoną diodę +48 V  
Phantom. Z kolei na tylnym panelu znajdują  
się: symetryczne wyjście Main Out L/R 
(1/4”TRS), zależne i regulowane wyjście  
słuchawkowe, główny potencjometr  
głośności, przełącznik zasilania Phantom  
i funkcji Monitor On/Off oraz gniazdo USB. 
Interfejs działa w trybie plug-and-play, więc 
nie wymaga instalacji żadnych sterowników. 
Oczywiście poza sytuacją, kiedy  
decydujemy się na specjalne,  
dedykowane niskolatencyjne  
sterowniki ASIO. Pobieramy je ze 
strony producenta. Uzupełnieniem 
interfejsu jest oprogramowanie Miditech 

Software Bundle, które można bezpłatnie  
ściągnąć ze strony Miditechu. Znajduje się w nim 
między innymi Magix Samplitude Silver, dzięki 
czemu otrzymujemy zestaw umożliwiający 
stworzenie domowego studia nagrań. 

D PA wprowadza do mikrofonów miniaturowych nową 
technologię Core. Dzięki niej zostaną zmniejszone znie-

kształcenia, zwiększy się zakres dynamiki do 14 dB i polep-
szy brzmienie, które stanie się bardziej otwarte i klarowne. 
Zwiększenie zakresu dynamiki pozwoli zwiększyć liczbę 
zastosowań. Wygląd mikrofonów pozostanie taki sam, 
ale do nazwy zostanie dodane słowo CORE, dzięki czemu 
będziemy mogli rozpoznać mikrofony o znacząco lepszych 
parametrach. Na początek zmiany wprowadzono w mi-
krofonach serii d:screet (CORE 4006, 4061 i 4063) i d:fine 
(CORE 4066, 4088, 4266 i 4288). Później nowe rozwiąza-
nie zawita także do konstrukcji serii d:vote oraz paluszków 
2006 i 2011. 

 DPA Core

Na ucho lepiej  
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Muzyczna Owczarnia  
Zima 2018

Produkcja 
kompozycji 
W  dniach 14–21.01.2018  

w pienińskich Jaworkach odbędą się 
XXXI Zimowe Warsztaty Muzyczne  
Muzyczna Owczarnia 2018. Nieco  
zmieniona formuła warsztatów sprawia, 
że tym razem obok pracy w powołanych 
zespołach oraz kształcenia instrumental-
nego i wokalnego pojawią się także zajęcia 
z kompozycji, aranżacji oraz przygotowania 
materiału do rejestracji. Zajęcia popro-
wadzą Tomasz Machański (perkusja), Jan 
Malski, Wojciech Olszak (klawisze i studio), 
Rafał Panek (gitara), Justyna Panfilewicz 
(wokal) oraz Wojciech Pilichowski (bas). 
Będzie to też okazja do spotkania między 
innymi z nagłośnieniem basowym  
Aguilara, efektem gitarowym HeadRusha, 
nagłośnieniem gitarowym Laneya,  
klawiszami Norda i mikserami  
PreSonusa, które dostarczy Audiostacja.  
O ile pogoda nie spłata figla, w ramach  
odpoczynku od muzyki będą czekały  
karnety na wyciąg narciarski, odbędą się 
mistrzostwa świata w lepieniu bałwana 
oraz nocny kulig z pochodniami. 

Obecnie zostało jeszcze tylko kilka 
wolnych miejsc. Potem będzie można liczyć 
jeszcze na miejsca z odzysku. 

Więcej informacji znajduje się na stronie 
www.muzycznaowczarnia.pl.

sE Electronics sE2200 

Większa  
elastyczność
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sE Electronics V7 X   Nie pogadasz          
Bliźniak przeznaczonego do wokalu mikrofonu dynamicznego V7 przeznaczony 

jest do omikrofonowania instrumentów tak na scenie, jak i w studiu. Specjalnie 
zaprojektowana od podstaw nowoczesna aluminiowa kapsuła DMC7 i całkiem no-
we brzmienie zostały tak skrojone, by w pełni oddać dźwiękową panoramę instru-
mentów. Charakterystyka superkardioidalna pomaga na scenie w odseparowaniu 
instrumentu od innych źródeł dźwięku i daje duży gain bez sprzężeń. Opracowane  
przez sE Electronics zawieszenie kapsuły zabezpiecza przed wstrząsami i zapewnia 
niewielkie szumy własne w porównaniu z innymi mikrofonami tej klasy.  
Sprawdzone magnesy neodymowe, ostre kryteria jakościowe i fachowe  
wykonanie dają znakomitą czułość. V7 X zachował równowagę między  
szczegółową górą a głębokim, mocnym dołem. Dlatego nadaje się  
do zbierania dźwięku na przykład z kolumn gitarowych 4x12,  
tomów, werbli, instrumentów dętych blaszanych  
i organów wirnikowych. Wszystkie instrumenty  
zachowują naturalne, czyste brzmienie. Obudowa  
została wykonana ze stopu cynku, a grill  
ze stali sprężynowej. W środku grilla  
znajduje się wbudowana  
osłona przeciwwietrzna. 

Oryginalny projekt i ręczne wykona-
nie kapsuły, transformator własne-

go projektu i topologia obwodu klasy A 
świadczą, że odświeżona wersja pojem-
nościowego mikrofonu sE Electronics  
o charakterystyce kardioidalnej zachowa-
ła najważniejsze elementy z konstrukcji 
znanej w studiach nagraniowych na ca-
łym świecie. Nie brakuje jednak nowości. 
Pierwszą jest krótsza droga sygnału, któ-
ra zapewnia poziom szumów obniżony 
do 12 dB (A-ważony) i większą czystość 
dźwięku. Kolejną są nowe opcje tłumika  
i filtra. Pierwszy umożliwia ustawienia -10 
i -20 dB (standardowo 133 dB), co znacz-
nie poszerza zakres zastosowań mikro-
fonu. Teraz można go wykorzystywać 
do omikrofonowania najgłośniejszych 
instrumentów, jak gitary elektryczne gra-
jące heavy metal, instrumenty dęte bla-
szane czy stopa perkusji. Z kolei filtr dol-
nozaporowy można teraz przełączać mię-
dzy 80 i 160 Hz. Pomaga on eliminować  

hałas w niskich częstotliwościach oraz 
osłabiać nadmiar basów wynikający  
z efektu zbliżeniowego, który pojawia się 
podczas bliskiego omikrofonowania. Ca-
łość jest zamknięta w metalowej obudo-
wie zabezpieczającej przed jakimikolwiek 
interferencjami elektrycznymi i zakłóce-
niami. Dzięki jej trwałości mikrofon po-
winien zachować dobry wygląd przez lata. 
W zestawie znajduje się uchwyt prze-
ciwwstrząsowy i pop filtr. 
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Co nam        przyniósł rok 2017

Co rok słyszymy to samo: rynek muzyczny się 
nasycił, nic nowego nie wymyślimy, a w ogóle 
to i tak wszystko jest teraz wirtualne. I co rok 

jesteśmy zaskakiwani liczbą premier, które czasem 
rzecz jasna są bardziej lub mniej twórczym rozwinięciem 
starych idei, ale trafiają się też całkiem nowe pomysły, 
które pozwalają wierzyć, że twórczość muzyczna jeszcze 
długo będzie wspomagana ciekawymi narzędziami. 

To prawda, że komputery zdobywają coraz więcej 
pola, ale po pierwsze pod różnymi postaciami, a po dru-
gie nie wszędzie tak samo. Oczywistym miejscem, gdzie 
„wirtual” wygrywa z „realem” jest studio – miks w coraz 
większym stopniu odbywa się w komputerze, co ma 
wiele zalet praktycznych (chociażby łatwe odtwarzanie 
ustawień), ale powoli też czysto brzmieniowych, ponie-
waż wirtualne procesory są po prostu coraz lepsze (UAD, 
Softube, PreSonus). Co ciekawe, absolutnie nie zmniej-
sza to obecności sprzętu na rynku – analogowe korekto-
ry czy kompresory wciąż trzymają się mocno (Dizengoff, 
Warm Audio). Technika cyfrowa coraz śmielej poczyna 
sobie na początku i końcu łańcucha nagraniowego, czyli 
w mikrofonach (Townsend) i monitorach (Adam Audio, 
Kii, Dynaudio), gdzie procesory DSP modelują najróż-
niejsze charaktery brzmieniowe. To interesująca działka, 
która na pewno rozwinie skrzydła.

Wielki rozkwit przeżywa wszystko, co wiąże się  
z wykonywaniem muzyki na żywo. Instrumenty, zarów-
no akustyczne, jak i elektryczne i elektroniczne (Nord, 
Waldorf, Moog) brzmią lepiej niż kiedykolwiek. To samo 
tyczy się efektów (HeadRush) oraz nagłośnienia zarów-
no w postaci coraz lepszych mikrofonów (DPA, RØDE), 
jak i przetworników instrumentalnych (Aguilar,  
L.R. Baggs), konsolet cyfrowych i analogowych  
(PreSonus) oraz stopni końcowych w postaci wzmacnia-
czy i kolumn (PreSonus, Aguilar, Laney).

Również kompozytorzy i producenci dostają coraz 
więcej znakomitych narzędzi, począwszy od doskonal-
szego oprogramowania, instrumentów wirtualnych  
i DAW-ów (Toontrack, Softube, PreSonus, Spectraso-
nics), a skończywszy na całkiem samodzielnych syste-
mach, które nie potrzebują komputera do efektywnej 
pracy (Akai MPC). Widzimy tu swoisty powrót to korze-
ni, kiedy to instrument był instrumentem samym  
w sobie, a nie przedłużeniem komputera w postaci kontro-
lera. Choć kontrolery też trzymają się mocno (PreSonus).

Tak więc dzieje się. To cieszy, bo nie ma lepszej za-
bawy niż muzyka. Zapraszam na całkiem subiektywny 
przegląd nowości i premier 2017. 
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Podczas tegorocznego NAMM nasłuchaliśmy się o nowościach. 
Przed kolejną edycją tej imprezy sprawdzamy, co się udało wprowadzić na rynek 
i co to zmienia w tworzeniu muzyki

Co nam        przyniósł rok 2017

 Adam Audio
Firma ADAM Audio zaszalała w tym roku, wypusz-

czając nowe monitory wyższej klasy z serii S. W stosunku 
do poprzedniej serii SX zmniejszono liczbę modeli (teraz 
zaczynamy od S2 i omijamy S4), co nie jest żadnym prze-
oczeniem, ponieważ pozostałe modele w pełni zaspokaja-
ją potrzeby nawet najbardziej wymagających klientów. 

Nowa seria S to mnóstwo nowych rozwiązań: wizy-
tówka Adam Audio w postaci wstęgowych tweeterów 
X-ART w nowej wersji, całkowicie przeprojektowane wo-
ofery o pseudonimie ELE (Extended Linear Excursion, czyli 
po ludzku większy stopień wychylenia membrany), nowe 
przetworniki średniotonowe DCH, a przede wszystkim cał-
kowicie nowa generacja wzmacniaczy z obróbką DSP, gdzie 
znajdziemy cyfrowe zwrotnice, możliwość kształtowania 
brzmienia w zależności od warunków pomieszczenia od-
słuchowego oraz cyfrowe złącza eliminujące stosowanie 
dodatkowych przetworników, gdy stosujemy interfejs 
audio z cyfrowymi wyjściami. Swoją drogą monitory od-
słuchowe przechodzą ostatnio ciekawą transformację i po 
latach oporu przyjmują powoli cyfrową technologię. Kolej-
nym etapem będzie podłączenie komputera bezpośrednio 
do mózgu, ale pewnie jeszcze nie za naszego życia. 

----------- -----------

Aguilar AG 700
Ten amerykański specjalista od nagłośnienia basowego 

nie zalewa rynku nowościami, ale jak już coś pokaże, to na 
poważnie. W tym roku otrzymaliśmy wzmacniacz AG 700, 
bazujący na AG 500, ale oczywiście o mocy zwiększonej do 

700 W, większym headroomie i potrafiący bardziej zejść  
w dole. To powinno zadowolić nawet największych baso-
wych twardzieli. Wzmacniacz ma sekcję korektora, wyjście 
na pętlę efektów oraz dodatkowe symetryczne wyjście XLR, 
które może być konfigurowane przed lub po EQ. 

----------- -----------

Akai MPC Live, MPC X
Firma Akai skróciła wreszcie męki oczekiwania na 

prawdziwe MPC i wprowadziła na rynek nie jeden, a od ra-
zu dwa nowe modele. Oparte na całkiem nowej architek-
turze (specjalnie opracowany układ DSP) oferują w pełni 
niezależną pracę, wbudowaną pamięć, możliwość dołoże-
nia dysku, dotykowy wyświetlacz z technologią multi-to-
uch (jak w iPadzie), pełną gamę wejść i wyjść, sampling, 
możliwość pracy bez zasilacza (MPC Live), a nawet wyjścia 
cv do sterowania analogowymi systemami modularnymi 
(MPC X). Nowa jest też aplikacja MPC Software 2.0, która 
stanowi serce systemu MPC, choć może też pracować nie-
zależnie. Nowe MPC to w zasadzie DAW bez komputera. 
Warto było czekać.

----------- -----------

Dizengoff Audio DA2
Jeden z dwóch obecnie oferowanych preampów w stylu 

retro. Konstrukcja oparta na słynnym amerykańskim RCA 
BA2C zawiera oryginalne lampy (new-old-stock) oraz spe-
cjalnie nawinięte transformatory wejściowy i wyjściowy. 
Do tego porządny wewnętrzny zasilacz. Brzmienie można 
określić jako bardzo kolorowe i charakterne. A wszystko to 
w zadziwiająco niskiej cenie. Made in USA!

----------- -----------
>>
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Dizengoff Audio D4
W tym przypadku mamy do czynienia z konstruk-

cją nawiązującą do brytyjskich konsol mikserskich z lat 
sześćdziesiątych. Chyba każdemu mówi coś skrót REDD! 
Dźwięk D4 jest wielki i otwarty i natychmiast kojarzy się 
z brytyjską czołówką muzyczną spod znaku The Beatles 
czy Pink Floyd. Tutaj także zastosowano specjalnie zapro-
jektowane transformatory, które – podobnie jak w przy-
padku DA2 – wyprodukowano w USA. D4 to prawdziwy 
koń pociągowy dla każdego studia od najmniejszego do 
największego.

----------- -----------

DPA d:vice
Duńskie DPA produkuje jedne z najlepszych mikro-

fonów na świecie. Chcąc mieć kontrolę na całą ścieżką 
sygnału od źródła do komputera lub smartfona, firma 
zdecydowała się na zaprojektowanie hi-endowego inter-
fejsu audio w postaci małej „mydelniczki”, do której moż-
na podłączyć dwa mikrofony DPA ze złączem MicroDot. 
Interfejs d:vice MMA-A Digital Audio wyposażono  
w referencyjne przetworniki analogowo-cyfrowe oraz bar-
dzo wysokiej jakości preampy. Sprawdza się znakomicie 
przy wszystkich nagraniach począwszy od wywiadów,  
a skończywszy na pracy w studiu. 

----------- -----------

Dynaudio LYD 48
Jeden z pierwszych trójdrożnych monitorów od tak 

szacownego producenta w tak „nieszacownej” cenie. 
Dynaudio postanowiło wykorzystać sukces nowej  

serii LYD i wprowadziło na rynek wysokiej klasy zestaw 
trójdrożny, wyposażony w cyfrowy wzmacniacz, gdzie 
rolę tradycyjnej zwrotnicy pełni procesor DSP. Do tego 
doszła znana z serii LYD funkcja Bass Extension, dzięki 
której możemy uzyskać głębszy bas kosztem niewiel-
kiego zmniejszenia mocy. Systemy trójdrożne są znane 
z tego, że łatwiej miksuje się na nich średnie pasmo 
(odpowiedzialne chociażby za wokal), i monitory LYD 48 
nie są tu wyjątkiem. 

----------- -----------

Ferrofish A32 Dante
Ta cicha do niedawna i niewadząca nikomu niemiecka 

firma poczyna sobie coraz śmielej na rynku profesjonal-
nego audio. Po doskonale przyjętym szesnastokanało-
wym A16 (w wersji ADAT oraz MADI) pojawił się jego dwa 
razy większy (choć tych samych rozmiarów) brat A32, do 
którego dołączył niedawno A32 Dante. Jak sama nazwa 
wskazuje, przetwornik ten wyposażono w interfejs w tym 
właśnie standardzie. To sprawia, że nadaje się do pracy 
w rozbudowanych systemach nagłośnieniowych i studyj-
nych. Za stosunkowo niewysoką cenę użytkownik otrzy-
muje 32 kanały AC i CA, możliwość krosowania sygnałów, 
współpracę z komputerem, cztery kolorowe wyświetlacze 
do kontroli wszystkich funkcji, a wszystko w rozmiarze 1U. 
Całkiem nieźle. 

----------- -----------

>>

HeadRush Pedalboard
Produkt nowej-starej firmy HeadRush, która jest  

w grupie inMusic (Akai, M-Audio, Numark, Alesis), wywo-
dzi się z kultowego już Eleven Rack, ale rozwija ten kon-
cept znacznie dalej. HeadRush Pedalboard to multiefekt 
zamknięty w niemal typowej formie rozbudowanego 
efektu podłogowego. Niemal, ponieważ wyposażono go 
w duży dotykowy ekran, gdzie użytkownik może budować 
w zasadzie dowolne kombinacje wzmacniaczy i efektów. 
Obsługę ułatwiają też nożne przyciski z wyraźnymi wy-
świetlaczami OLED. Emulacje efektów są najwyższej kla-
sy, a całość sprawia wrażenie, jakby oparła się wybuchowi 
bomby. Ciekawy debiut.

----------- -----------
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Dynaudio postanowiło wykorzystać sukces nowej  

serii LYD i wprowadziło na rynek wysokiej klasy zestaw 
trójdrożny, wyposażony w cyfrowy wzmacniacz, gdzie 
rolę tradycyjnej zwrotnicy pełni procesor DSP. Do tego 
doszła znana z serii LYD funkcja Bass Extension, dzięki 
której możemy uzyskać głębszy bas kosztem niewiel-
kiego zmniejszenia mocy. Systemy trójdrożne są znane 
z tego, że łatwiej miksuje się na nich średnie pasmo 
(odpowiedzialne chociażby za wokal), i monitory LYD 48 
nie są tu wyjątkiem. 

----------- -----------

Ferrofish A32 Dante
Ta cicha do niedawna i niewadząca nikomu niemiecka 

firma poczyna sobie coraz śmielej na rynku profesjonal-
nego audio. Po doskonale przyjętym szesnastokanało-
wym A16 (w wersji ADAT oraz MADI) pojawił się jego dwa 
razy większy (choć tych samych rozmiarów) brat A32, do 
którego dołączył niedawno A32 Dante. Jak sama nazwa 
wskazuje, przetwornik ten wyposażono w interfejs w tym 
właśnie standardzie. To sprawia, że nadaje się do pracy 
w rozbudowanych systemach nagłośnieniowych i studyj-
nych. Za stosunkowo niewysoką cenę użytkownik otrzy-
muje 32 kanały AC i CA, możliwość krosowania sygnałów, 
współpracę z komputerem, cztery kolorowe wyświetlacze 
do kontroli wszystkich funkcji, a wszystko w rozmiarze 1U. 
Całkiem nieźle. 

----------- -----------

>>

HeadRush Pedalboard
Produkt nowej-starej firmy HeadRush, która jest  

w grupie inMusic (Akai, M-Audio, Numark, Alesis), wywo-
dzi się z kultowego już Eleven Rack, ale rozwija ten kon-
cept znacznie dalej. HeadRush Pedalboard to multiefekt 
zamknięty w niemal typowej formie rozbudowanego 
efektu podłogowego. Niemal, ponieważ wyposażono go 
w duży dotykowy ekran, gdzie użytkownik może budować 
w zasadzie dowolne kombinacje wzmacniaczy i efektów. 
Obsługę ułatwiają też nożne przyciski z wyraźnymi wy-
świetlaczami OLED. Emulacje efektów są najwyższej kla-
sy, a całość sprawia wrażenie, jakby oparła się wybuchowi 
bomby. Ciekawy debiut.

----------- -----------
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Kii Three
Prawdziwe dzieło sztuki od wynalazców wzmacniacza 

w klasie D. Sześciogłośnikowe monitory do studia i salonu 
potrafią grać pięknie, głośno i bardzo wyraźnie dzięki za-
stosowaniu aż sześciu wzmacniaczy i bardzo rozbudowa-
nego procesora DSP. Są niesamowicie liniowe  
w pełnym zakresie słyszalnych częstotliwości i jako jedyne 
na świecie monitory wolnostojące mają charakterystykę 
kardioidalną, dzięki której częstotliwości basowe nie 
rozchodzą się we wszystkich kierunkach i nie powodują 
powstawania tzw. modów pomieszczenia. To rozwiązanie 
pozwala zaoszczędzić na adaptacji akustycznej i nerwach!

----------- -----------

Laney A-Duo
Laney systematycznie rozbudowuje ofertę nagłośnie-

nia dla instrumentów akustycznych. To combo, wypusz-
czające 60 W przez dwa głośniki 8”, zdolne jest nagłośnić 
nawet dużą scenę. Ma dwa kanały, dzięki czemu pozwala 
nagłaśniać instrumenty z pickupów, mikrofonu lub hybry-
dowo. Na każdym kanale jest niezależny reverb i chorus,  
a do tego trzypasmowy korektor parametryczny z czte-
rema presetami. Wisienkę na torcie stanowi dodatkowa 
funkcjonalność: combo można wykorzystać jako stołek.

----------- -----------

Laney A-Fresco 
Przenośne combo o mocy 30 W z jednym głośnikiem 

8” przeznaczone do instrumentów akustycznych ma spore 
możliwości, ale przede wszystkim sporo opcji zasilania. 
Oprócz sieciowego działa także na czterech akumulatorach 
(do 24 godzin!) lub ośmiu bateriach AA. Wyposażono je także 
w sporo sposobów kształtowania brzmienia: reverb i chorus 
niezależnie na każdym z dwóch kanałów, pętlę efektów oraz 
trzypasmowy korektor.

----------- -----------

M-Audio Hammer 88
Firma M-Audio, znana z produkcji konkurencyjnych 

cenowo klawiatur MIDI/USB, zaprezentowała urządzenie za-
haczające o klasę premium. W pełni ważona klawiatura typu 
młoteczkowego, obowiązkowe kółka pitch-bend i modulacji, 
zasilanie przez USB, a w pakiecie duży zestaw oprogramowa-
nia, co sprawia, że otrzymujemy kompletne rozwiązanie do 
grania i komponowania muzyki.

----------- -----------

Miditech
Niemiecka firma jest znana z produkcji dobrych i tanich 

klawiatur sterujących oraz interfejsów audio i MIDI. W obli-
czu powrotu MIDI jako standardu łączenia ze sobą różnych 
urządzeń (głównie syntezatorów, w tym modularnych) 
zaproponowała kilka urządzeń, które to ułatwiają. Wśród 
nich znajduje się 4Merge, który umożliwia łączenie ze sobą 
sygnałów MIDI z maksymalnie czterech źródeł, a także MIDI 
Thru4/Filter, pozwalający na ingerencję i wybór komunikatów 
MIDI przechodzących przez to niepozorne pudełeczko. >>zd
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Miditech ulepsza swoje interfejsy audio, które dalej 
są po prostu tanie, a parametrami nie ustępują droższym 
konstrukcjom. Niemiecka solidność za małe pieniądze? 
Jak najbardziej.

----------- -----------

Moog Subsequent 37,  
Moog Subsequent 37 CV

Godni następcy bestsellera Sub 37. Syntezatory  
z w pełni analogową ścieżką sygnałową mają teraz prze-
projektowany obwód filtra, a także większy headroom 
miksera i ulepszoną sekcję Multidrive. Wszystko to po-
zwala na uzyskanie większej palety barw, szczególnie przy 
tworzeniu nowoczesnej muzyki, która w dużym stopniu 
posługuje się kompresją i przesterem. Do tego lepszy 
wzmacniacz słuchawkowy, lepsza klawiatura oraz edytor 
na komputery Mac i PC.

Subsequent 37 CV to przede wszystkim dodane gniaz-
da do sterowania napięciowego (CV) oraz inne wykończe-
nie z wykorzystaniem aluminium i stali.

----------- -----------

MXL DX-2
Gdy firma MXL (oddział pro-audio Marshall Electro-

nics) wypuściła na rynek mikrofon DX-2, wielu zasta-
nawiało się, co to za dziwoląg. Mikrofon dynamiczny 
o dwóch kapsułach (superkardioidalnej i kardioidalnej) 
umieszczonych po obu stronach korpusu nie powinien 
mieć sensu. Ale okazało się, że ma, i w krótkim czasie stał 
się jednym z najlepiej sprzedających się mikrofonów tego 
amerykańskiego producenta. DX-2 łatwo umieścić np. przy 
głośniku wzmacniacza gitarowego i rejestrować przeste-
rowany dźwięk, a wbudowany potencjometr pozwala na 
ustawienie proporcji między kapsułami. Mikrofon jest na 
tyle lekki, że nie trzeba go nawet umieszczać na statywie 
(choć można) – wystarczy powiesić na kablu. Całość jest 
praktyczna i niedroga. Wynika z tego, że wciąż można 
wymyślić coś nowego w skostniałym nieco świecie mikro-
fonów. 

----------- -----------

Nord Stage 3
Zaskoczenie, na które zanosiło się od dłuższego czasu: 

flagowiec szwedzkiego producenta Clavii nie przeszedł 
liftingu, ale gruntowną przebudowę. Nord Stage 3 zapro-
jektowano niemal od podstaw i oparto na procesorze DSP 
najnowszej generacji, co zaowocowało znacznym zwiększe-
niem możliwości brzmieniowych i konfiguracyjnych. Panel 
sterujący otrzymał aż dwa wyświetlacze OLED, pamięć zo-
stała zwiększona, co dało pretekst do opracowania całkiem 
nowych bibliotek sampli. Do tego nowe efekty, sekcja synte-
zatora prosto z Nord Leada A1 i genialna klawiatura Fatara. 

----------- -----------

PreSonus AudioBox USB 96,  
AudioBox USB 96 Studio

AudioBox USB to najlepiej sprzedający się inter-
fejs audio PreSonusa. Z tym większą więc radością 
przywitaliśmy jego następcę z dopiskiem 96, co jasno 
sugeruje, że nowy sprzęt może pracować z częstotli-
wością próbkowania zarezerwowaną do niedawna dla 
produktów znacznie droższych. Do tego lepsze preampy 
i szykuje się nowy bestseller dla wszystkich, którzy nie 
muszą lub nie potrzebują pracować z więcej niż dwoma 
kanałami jednocześnie. W wersji Studio dostajemy ze-
staw składający się z interfejsu, słuchawek, mikrofonu 
pojemnościowego i kabla, czyli swoiste studio w pudeł-
ku. A do tego Studio One 3 Artist w cenie!

----------- -----------

PreSonus FaderPort 8
W dobie miksowania w komputerze często tęsknimy 

za „prawdziwymi” mikserami. Od DAW-ów nie ma już ra-
czej odwrotu, ale możemy zawsze skorzystać z kontrolera  

>>
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PreSonus Studio 26, Studio 68
Nowa seria interfejsów USB „Studio” wydaje się nie tyle 

odświeżeniem serii VSL, ale nową koncepcją. Pomimo dość 
standardowego wyglądu wnętrze kryje świetne parametry, 
które do tej pory kosztowały nie mniej niż tysiąc dolarów,  
a wśród nich przetworniki o dynamice 114 dB, przedwzmac-
niacze XMAX pracujące w klasie A oraz bardzo głośny 
wzmacniacz słuchawkowy – choć ten ostatni, trzeba 
przyznać, pojawia się w coraz większej liczbie produktów 
PreSonusa. Czyżby producent sugeruje, że głuchniemy? 
Oczywiście w komplecie dostajemy znakomity DAW, czyli 
Studio One 3 Artist.

----------- -----------

RME ADI-2 Pro AE
Prezentując wcześniej nowy referencyjny przetwornik 

AC/CA pod nazwą ADI-2 Pro, firma narobiła sporo zamie-
szania. Bo kto to słyszał chociażby o częstotliwości prób-
kowania 768 kHz! A tu proszę, mamy to i sporo więcej. 
Idąc za ciosem, RME wprowadziło na rynek wersję specjal-
ną kierowaną do audiofilów i osób, które poza wrażeniami 
dźwiękowymi oczekują także estetycznej orgii wizualnej. 
ADI-2 Pro AE (Anniversary Edition) zamknięty jest w czar-
nej obudowie opartej na nóżkach, których nie powstydził-
by się sprzęt hi-end, a prawdziwą „truskawką na torcie” 
jest przeźroczysta płyta górna i podświetlane wnętrze. 
Wygląd zaiste niesamowity, co idzie w parze  
z referencyjnymi parametrami i wręcz okazyjną ceną.

----------- -----------

RME Fireface UFX II
RME UFX okazał się wielkim sukcesem, więc poka-

zanie następcy było raczej przesądzone. Nowa wersja ma 
lepsze podzespoły, większą dynamikę przedwzmacniaczy 
i przetworników oraz ulepszenia programowe. W odróż-
nieniu od poprzednika nie znajdziemy tu gniazda FireWire, 

MIDI USB. Nie są one zazwyczaj tanie, szczególnie te ze 
zmotoryzowanymi tłumikami, więc z tym większą rado-
ścią dowiedzieliśmy się, że PreSonus stworzył ośmiokana-
łowe cacko w postaci FaderPorta 8 w cenie przynajmniej  
o połowę niższej od konkurencji. Do tego dostajemy sek-
cję transportu i konfigurowalne wyświetlacze na każdym 
kanale. 

----------- -----------

PreSonus Quantum
Najnowszy i najdroższy jak dotąd interfejs audio  

PreSonusa – Quantum – pracuje na bardzo szybkim złączu 
Thunderbolt 2 zarówno z komputerami Mac, jak i PC. Pro-
ducent chwali się, a niezależne testy to potwierdzają (np. 
magazyn „Sound On Sound”), że Quantum to najszybszy 
obecnie interfejs audio, z latencją oscylującą w okolicach  
1–2 ms. Do tego osiem preampów XMAX, dwa wejścia  
i wyjścia ADAT (czyli dodatkowe 16 kanałów) i kontrola 
odsłuchu. Konwertery pracują z efektywnością 120 dB, 
co jest jednym z najlepszych osiągów w tej branży i w tej 
grupie cenowej. Poza tym gdy 26 wejść i 32 wyjścia to dla 
Ciebie zbyt mało, możesz połączyć maksymalnie cztery 
interfejsy Quantum razem, tworząc prawdziwego potwo-
ra. Mocna rzecz.

----------- -----------

PreSonus StudioLive 16/24/32 III
To już trzecia odsłona jednej z najpopularniejszych 

konsolet mikserskich na świecie. Zmiany w stosunku do 
poprzedniej wersji AI są bardzo poważne: po raz pierwszy 
dostajemy do dyspozycji ruchome tłumiki, kolorowy ekran 
dotykowy oraz emulacje klasycznych procesorów studyj-
nych. Miksery są lżejsze, jeszcze lepiej wykonane, mogą 
same rejestrować występy na karcie SD i mają mnóstwo 
dodatkowych funkcji, które trudno zliczyć. Oczywiście 
nazwa StudioLive zobowiązuje, więc mikser sprawdzi się 
zarówno na scenie, jak i w studiu. Dzięki łatwej konfigu-
racji może pracować tu i tu i stanowić część wspólną trasy 
koncertowej i realizacji albumu live po jej zakończeniu. 
Parametry audio są na tyle wyśrubowane, że w zasadzie 
nie trzeba „przestawiać się” na konsoletę czy przetworniki 
studyjne po powrocie z wykonu. 

Do dyspozycji dostajemy wersję 16-, 24- i 32-kanało-
wą, a każda ma tyle tłumików, ile kanałów, więc nie ma 
potrzeby pracować na warstwach. Realizatorzy live już się 
cieszą.

----------- -----------
>>
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ale skoro format nie jest już rozwijany, wydaje się to 
naturalną decyzją. Za to USB jest obsługiwane w sposób 
wzorcowy (RME nie korzysta z rozwiązań standardowych, 
jak 90% innych producentów, ale produkuje i programuje 
własne chipsety USB), co zapewnia stabilność i bardzo 
niskie latencje. Poważny sprzęt.

----------- -----------

RME Digiface USB
Mało kto pamięta interfejsy Digiface z przełomu wie-

ków, ale niektórzy wciąż ich używają, ponieważ RME  
o nich nie zapomina, systematycznie aktualizując sterow-
niki. Czas jest jednak nieubłagany, złącza PCI/PCMCIA 
niemal zapomniane, ale użytkownicy wciąż potrzebują 
niewielkich interfejsów cyfrowych do zastosowań  
przenośnych. Digiface USB ma po cztery złącza ADAT, ob-
sługując tym samym 32 kanały wejściowe i wyjściowe,  
a dodatkowo ma wyjście słuchawkowe, co niezmiernie 
ułatwia pracę w terenie. Sprzęt jest zasilany przez USB  
i, jak zwykle w przypadku RME, zapewnia znakomitą sta-
bilność i szybkość.

----------- -----------

RØDELink Performer Kit
Nowy członek rodziny cyfrowych systemów bezprze-

wodowych RØDE, tym razem z mikrofonem do ręki, co 
ucieszy chyba wszystkich – od wokalistów, przez prezen-
terów po panie w szkole. Mikrofon jest nie byle jaki, ponie-
waż wywodzi się wprost z pojemnościowego M2, co jest 
ewenementem w tej klasie cenowej (mikrofony systemów 
bezprzewodowych są zazwyczaj dynamiczne). Zasilanie 
przez akumulator litowo-jonowy lub zwykłe baterie.  
Do tego łatwa konfiguracja i znaczek „Made in Australia”.

----------- -----------

RØDE VideoMic Pro+
Australijski specjalista od wszelkiej maści mikrofonów 

zapowiedział wiele nowości na rok 2017, z których mogli-
śmy już sprawdzić nowy mikrofon do kamer/lustrzanek 
VideoMic Pro+. Plusik oznacza ważne ulepszenia: zasila-
nie przez wewnętrzny akumulator ładowany przez USB 
(można też zastosować zwykłe baterie AA), cyfrowe prze-
łączniki filtra i czułości oraz automatyczne wyłączanie po 
odłączeniu od kamery. Do tego zawieszenie Rycote i 10 lat 
gwarancji. Kto da więcej?

----------- -----------

Softube Console One MkII
Wydanie drugie poprawione, a raczej ulepszone. Na 

pozór wyglądające niemal tak samo jak wersja 1, nowe 
combo składające się z dedykowanego sterownika sprzę-
towego i oprogramowania rozwija ideę miksowania  
w niemal tradycyjny sposób przy wykorzystaniu kompute-
ra. Wystarczy umieścić specjalny plugin na każdym kanale 
wirtualnego miksera i cieszyć się z możliwości świetnych 
emulacji klasycznych konsolet (SSL, Neve). Do tego bardzo 
wysoka jakość sterownika i możliwość sterowania plugi-
nami innych producentów (np. Universal Audio). 

----------- -----------

>>
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Sony DWX3
Jeden z najbardziej zaawansowanych cyfrowych sys-

temów bezprzewodowych na świecie doczekał się nowej 
wersji. Do dyspozycji użytkowników oddane są nowe 
nadajniki i odbiorniki, a całość jest zgodna z poprzednimi 
systemami, co chroni niemałą przecież inwestycję. Nadaj-
niki są mniejsze i lżejsze przy zachowaniu takich samych 
(lub lepszych) parametrów transmisji, co w połączeniu  
z jednym z najlepszych kodeków zapewnia krystaliczną ja-
kość dźwięku. Na dobrą sprawę można za ich pomocą nie 
tylko nagłaśniać, ale dokonywać wysokiej jakości nagrań 
gotowych do publikacji. 

----------- -----------

TC Electronic Clarity M
W dobie najróżniejszych wymagań dotyczących pa-

rametrów miksowanego dźwięku oraz systemów pomia-
rowych coraz częściej trudno pracować bez porządnych 
mierników. Problem ten w pełni rozwiązuje nowy Clarity 
M duńskiej firmy TC Electronic. Jest to urządzenie ze-
wnętrzne, co w świecie komputerowym może uchodzić za 
ekstrawagancję, ale po pierwsze można je zabrać ze sobą, 
a po drugie jego ekran jest ciągle widoczny. Sprzęt spraw-
dzi się w każdych warunkach, od domowego studia po 
wielokanałową produkcję na potrzeby filmu. Dzięki niemu 
finalny produkt zgodny będzie z wymaganym standardem 
loudness. 

----------- -----------

Toontrack Superior Drummer 3.0
Superior Drummer w wersji 2 miał już swoje lata.  

I choć wszyscy spodziewali się nowej odsłony tego wirtu-
alnego perkusisty, szwedzki Toontrack zaprezentował coś, 
co w zasadzie nie jest kolejną ulepszoną wersją. To zupeł-
nie nowa aplikacja, która bardzo podniosła poprzeczkę 
w świecie komputerowych bębniarzy. Kilka funkcji, czego 
należało się spodziewać, zaadaptowanych zostało  
z EZdrummera (na przykład wyszukiwanie pasujących 
plików MIDI przez ręczne wystukanie poszukiwanego 
rytmu, budowa całych songów), ale król nie byłby królem, 
gdyby nie miał czegoś ekstra. Dostaniemy więc bibliote-
kę zajmującą 230 GB wyprodukowaną przy współpracy 
z  George’em Massenburgiem, możliwość pracy w trybie 
surround do 11.1, mnóstwo nowych efektów, przeprojekto-
wany mikser oraz absolutną rewelację w postaci konwersji 
dowolnych loopów audio do MIDI.

----------- -----------

Universal Audio Apollo Twin MkII
Nowa wersja najpopularniejszego interfejsu firmy Uni-

versal Audio. W porównaniu do poprzednika wzbogacono 
go o wbudowany mikrofon Talkback, lepsze preampy  
i przetworniki (prosto z „dużych” Apollo), doszła też wer-
sja Quad, zapewniająca moc wystarczającą do obsługi 
wielu pluginów UA, które można zastosować w czasie rze-
czywistym (technologia Unison), a także w sesji jako „zwy-
kły” plugin. A czarna obudowa daje poczucie obcowania  
z czymś ekskluzywnym! 

----------- -----------
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Sony DWX3
Jeden z najbardziej zaawansowanych cyfrowych sys-

temów bezprzewodowych na świecie doczekał się nowej 
wersji. Do dyspozycji użytkowników oddane są nowe 
nadajniki i odbiorniki, a całość jest zgodna z poprzednimi 
systemami, co chroni niemałą przecież inwestycję. Nadaj-
niki są mniejsze i lżejsze przy zachowaniu takich samych 
(lub lepszych) parametrów transmisji, co w połączeniu  
z jednym z najlepszych kodeków zapewnia krystaliczną ja-
kość dźwięku. Na dobrą sprawę można za ich pomocą nie 
tylko nagłaśniać, ale dokonywać wysokiej jakości nagrań 
gotowych do publikacji. 

----------- -----------

TC Electronic Clarity M
W dobie najróżniejszych wymagań dotyczących pa-

rametrów miksowanego dźwięku oraz systemów pomia-
rowych coraz częściej trudno pracować bez porządnych 
mierników. Problem ten w pełni rozwiązuje nowy Clarity 
M duńskiej firmy TC Electronic. Jest to urządzenie ze-
wnętrzne, co w świecie komputerowym może uchodzić za 
ekstrawagancję, ale po pierwsze można je zabrać ze sobą, 
a po drugie jego ekran jest ciągle widoczny. Sprzęt spraw-
dzi się w każdych warunkach, od domowego studia po 
wielokanałową produkcję na potrzeby filmu. Dzięki niemu 
finalny produkt zgodny będzie z wymaganym standardem 
loudness. 

----------- -----------

Toontrack Superior Drummer 3.0
Superior Drummer w wersji 2 miał już swoje lata.  

I choć wszyscy spodziewali się nowej odsłony tego wirtu-
alnego perkusisty, szwedzki Toontrack zaprezentował coś, 
co w zasadzie nie jest kolejną ulepszoną wersją. To zupeł-
nie nowa aplikacja, która bardzo podniosła poprzeczkę 
w świecie komputerowych bębniarzy. Kilka funkcji, czego 
należało się spodziewać, zaadaptowanych zostało  
z EZdrummera (na przykład wyszukiwanie pasujących 
plików MIDI przez ręczne wystukanie poszukiwanego 
rytmu, budowa całych songów), ale król nie byłby królem, 
gdyby nie miał czegoś ekstra. Dostaniemy więc bibliote-
kę zajmującą 230 GB wyprodukowaną przy współpracy 
z  George’em Massenburgiem, możliwość pracy w trybie 
surround do 11.1, mnóstwo nowych efektów, przeprojekto-
wany mikser oraz absolutną rewelację w postaci konwersji 
dowolnych loopów audio do MIDI.

----------- -----------

Universal Audio Apollo Twin MkII
Nowa wersja najpopularniejszego interfejsu firmy Uni-

versal Audio. W porównaniu do poprzednika wzbogacono 
go o wbudowany mikrofon Talkback, lepsze preampy  
i przetworniki (prosto z „dużych” Apollo), doszła też wer-
sja Quad, zapewniająca moc wystarczającą do obsługi 
wielu pluginów UA, które można zastosować w czasie rze-
czywistym (technologia Unison), a także w sesji jako „zwy-
kły” plugin. A czarna obudowa daje poczucie obcowania  
z czymś ekskluzywnym! 

----------- -----------
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Waldorf KB37, mod1, cmp1, dvca1, vcf1
Firma kontynuuje eksplorację formatu Eurorack i do już 

istniejących modułów dodaje specjalną klawiaturę KB37, 
która po pierwsze pracuje w formacie cv, a po drugie jest 
„hostem” dla modułów, dzięki czemu łatwo stworzyć wła-
sny syntezator modularny typu „wszystko w jednym”. Poza 
tym na rynek wypuszczono klasyczny filtr Waldorfa vcf1, 
czyli coś na ostro.

A my i tak czekamy na nowy flagowy syntezator, który 
jest tuż…

----------- -----------

Warm Audio WA-14
Kolejny po WA-87 skok na głęboką wodę. Wzorowany 

na niemieckim klasyku WA-14 oddaje atmosferę brzmie-
niową sprzed kilkudziesięciu lat, ponieważ stosuje rozwią-
zania z pierwszej serii mikrofonu typu 414 (chodzi przede 
wszystkim o kapsułę). Poza tym wszystko to, do czego 
przyzwyczaiła nas firma Warm Audio: specjalnie zaprojek-
towana obudowa, kapsuła wraz z osprzętem i elektronika. 
I jak zwykle doskonała cena.

----------- -----------

Warm Audio WA-87
Ten produkt był skazany na sukces, choć pod znakiem 

zapytania stało to, czy „da radę” w porównaniu do kla-
syka. Otóż dał i to jak! Mikrofon pojemnościowy typu 87 
działający na tej samej zasadzie jak jego inspirator to  
w pełni profesjonalna konstrukcja, wyposażona w specjal-
nie zaprojektowaną kapsułę i transformator. A wszystko  
w cenie po prostu niespotykanej. Nic dziwnego, że zaraz 
po wprowadzeniu na rynek WA-87 stał się najpopularniej-
szym produktem tego amerykańskiego producenta.

----------- -----------

Warm Audio WA-412
Poczwórny przedwzmacniacz mikrofonowy i instru-

mentalny wzorowany na klasycznych rozwiązaniach API. 
„Duże” brzmienie, szczególnie w niskich pasmach, oraz 
doskonałe przenoszenie transjentów powodują, że WA-
412 pasuje zarówno do klasycznych nagrań rockowych, jak 
i nowoczesnych (i mniej nowoczesnych) syntezatorów. 
Ważną cechą są, typowe dla Warm Audio, specjalnie za-
projektowane transformatory wejściowe oraz wyjściowe 
– w sumie mamy ich aż osiem, nie licząc zasilania –  
i wzmacniacze operacyjne bardzo znacząco wpływające na 
jakość brzmienia. Wszystko zbudowane według klasycz-
nych wzorców (elementy dyskretne, brak układów scalo-
nych), świetnie zmontowane i w cenie ponad dwukrotnie 
niższej od urządzeń konkurencji. 
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CChoć miksery rackowe trzeciej generacji to całkowicie nowe 
konstrukcje, część przydatnych i lubianych funkcji okazu-
je się dobrze znana wszystkim użytkownikom poprzednich 
wersji konsolet RML-AI. Mikser rackowy i rekorder w jednym 
StudioLive 32R, StudioLive 24R i StudioLive 16R to idealny 
partner dla większych mikserów StudioLive III. Może służyć 
jako prosty stagebox AVB, połączenie stageboxów i mikse-
rów monitorowych lub jako samodzielne, najpotężniejsze  
w swojej klasie miksery rackowe, dodatkowo odznaczające się 
niespotykanymi możliwościami dopasowania ustawień do 
stylu pracy operatora.

Wejścia i wyjścia
W ramach nowej serii dostępne są trzy modele cyfrowych mik-
serów: StudioLive 32R (2U), StudioLive 24R (2U) i StudioLive 
16R (1U). Miksery różnią się liczbą wejść i wyjść. W poszcze-
gólnych modelach znajdziemy odpowiednio 32, 24 i 16 kombi-
nowanych wejść mikrofonowo-liniowych XLR/jack (blokowa-
nych) oraz 16, 12 i 6 wyjść MIX (1/4” TRS). Miksery rackowe mają 
pamięć wszystkich ustawień, łącznie z parametrami znanych i ce-
nionych preampów XMAX na wszystkich kanałach wejściowych.  
Wspomniane ustawienia zapisujemy sobie w scenach mik-

sera. Wszystkie modele są wyposażone w stereofoniczne 
gniazda typu RCA (cinch), odpowiednio kanały 31–32 w SL 
32R, 23–24 w SL 24R i 15–16 w najmniejszej wersji miksera 
StudioLive III. Wyjścia MAIN OUT (L/R) to zwyczajowo gniaz-
da XLR. Nie mogło zabraknąć gniazda słuchawkowego 1/4” 
TRS. Rackowe miksery wyposażono również w dwa gniazda 
sieciowe: Network Audio (Ethercon) i Control (RJ-45). Pierw-
sze realizuje funkcje sieciowe AVB, drugi port Ethernet 1 GB 
(Control) służy do połączenia z bezprzewodowym routerem 
lub bezpośrednio z komputerem do zdalnego sterowania 
funkcjami miksera. Pozostałą listę gniazd uzupełniają port 
USB typu B oraz kieszeń na kartę pamięci SD.

W modelach SL 32R i SL 24R mamy do dyspozycji 26 szyn 
wewnętrznych MIX. Szesnaście z nich to szyny FlexMix, które 
można indywidualnie ustawić jako auxy, subgrupy lub miksy 
matrix. Uzupełniają je cztery uniwersalne subgrupy, co daje  
w sumie 20 torów miksu, nie licząc głównego miksu i poszcze-
gólnych kanałów. W SL 16R szyn jest 10: sześć FlexMix, dwie 
wysyłki efektowe plus szyna główna stereo. Elastyczność wy-
korzystania szyn FlexMix pozwala na dopasowanie ich typów 
do potrzeb chwili. 

Różnice znajdziemy również po stronie grup DCA.  
W większych modelach znajdziemy 24, natomiast w naj-
mniejszym osiem grup do łatwiejszej kontroli i nawigacji  
w miksie. 

Procesor sygnałów Fat Channel
Miksery StudioLive III zapewniają więcej mocy DSP niż inne 
urządzenia tej klasy. Znana z poprzednich konstrukcji pro-
ducenta sekcja Fat Channel zawiera filtr górnoprzepustowy,  
bramkę szumów/ekspander, kompresor z Side Chain, limiter, 

Miks miksera ze stageboxem
Tradycji stało się zadość. Do nowej linii  

konsolet StudioLive III dołączają modele  
mikserów pozbawione fizycznych  

manipulatorów, zamknięte w obudowie  
typu rack

PreSonus StudioLive R

StudioLive 16R przód i tył

nagraj muzę
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na wszystkich wyjściach miksu oraz cztery wewnętrzne szy-
ny efektowe na kombinacje pogłosów i delayów oraz efek-
tów klasycznych i współczesnych. 

Przyszłość należy do AVB
W odniesieniu do starszych modeli mikserów serii RML 
znaczne różnice obserwujemy po stronie funkcji nagrywania. 
Co prawda obie serie oferują nagrywanie na komputery Mac  
i PC przy użyciu dołączonych programów Capture (wersja 
2.0 dla StudioLive III), Studio One 3 (polska wersja języko-
wa) lub każdego innego oprogramowania obsługującego 
ASIO (Windows) lub Core Audio (Mac), ale rackowe mikse-
ry RML-AI łączyły się z komputerem poprzez port FireWire 
800, z kolei StudioLive 32R, StudioLive 24R i StudioLi-
ve 16R pozwalają na nagrywanie na komputer przez USB 
lub AVB. Wykorzystując port USB 2.0, możemy nagrywać  
w trybie 40x40 (obsługa 40 strumieni audio do i z kompu-
tera dla modeli zamkniętych w obudowie 2U) i 18x18 w przy-
padku miksera StudioLive 16R. Mamy również możliwość 
nagrywania na wewnętrznym rejestratorze stereo na karty 
SD bez użycia komputera.

Osobną kwestię stanowi nagrywanie w sieci AVB. Mik-
sery rackowe serii III wykorzystują drugą generację łączności 
sieciowej AVB, umożliwiając nagrywanie za pomocą kom-
puterów Mac i PC. W przypadku mikserów StudioLive 32R  
i StudioLive 24R dzięki protokółowi AVB obsłużymy do 55 
kanałów. Z kolei rackowa szesnastka umożliwi nagranie do 
32 kanałów na komputer przez AVB. Komputery Mac obsłu-
gują natywnie sieć audio AVB i nie wymagają żadnego dodat-
kowego sprzętu czy oprogramowania. Jeśli mamy gniazdo  
ethernetowe (lub przejściówkę Thunderbolt->Ethernet)  

  CO TO JEST AVB?

AVB (skrót od Audio Video Bridging; 

również Time Sensitive Networking, 

czyli TSN) oferuje kilka wyjątkowych 

korzyści, które sprawiają, że stanowi 

on lepszy wybór do audio niż pozostałe 

protokoły sieciowe. Zapewnia precyzyjny 

zegar, który znacznie ogranicza znie-

kształcenia harmoniczne i fazowe, 

sprawiając, że dźwięk pozostaje czysty 

i wyraźny. Do zalet należy również  

zaliczyć pewność transmisji. Każdy 

pakiet danych jest oznaczony czasowo. 

Jeśli przesłanie go nie powiedzie się, 

zostaje wysłany ponownie, więc nie 

występują straty po stronie sygnału. 

Zyskujemy gwarantowaną wydajność 

audio o niskiej latencji bez względu  

na inny ruch sieciowy. Co więcej,  

AVB wykorzystuje łatwo dostępne,  

konwencjonalne kable i wtyczki  

sieciowe CAT5e lub CAT6, a nie własne 

systemy.

parametryczny korektor i linię opóźniającą, a także emulacje 
klasycznych korektorów i kompresorów. Zarówno miksery rac-
kowe, jak i konsolety StudioLive III zapewniają dwa ustawie-
nia Fat Channel z porównywaniem A/B, różne konfiguracje EQ 
i procesorów dynamicznych dostępne na każdym z kanałów 
i szyn. 

Fat Channel, mimo wielu podobieństw do serii RML-AI, 
został całkowicie przeprojektowany. Teraz ma obsługę 
„wtyczkową”. Oferuje korektory i kompresory w wydaniu 
vintage oraz nowy interfejs użytkownika, który w większym 
zakresie można dostosowywać do własnych preferencji. Pre-
sety Fat Channel w mikserach StudioLive III stały się czymś  
w rodzaju scen dla poszczególnych kanałów. Nie tylko zacho-
wują ustawienia wejścia i Fat Channel, lecz także konfigura-
cję wysyłek i szyn. Oprócz procesorów na wszystkich torach 
miksery rackowe wyposażono w parametryczną korekcję  

StudioLive 24R tył i przód

StudioLive 32R przód 
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i najnowszą wersję Mac OS, jesteśmy gotowi na przesyłanie 
dźwięku w sieci pomiędzy naszym komputerem i mikserem 
rackowym StudioLive III. Dla komputerów klasy PC są do-
stępne zewnętrze karty i sterowniki, umożliwiające pracę 
miksera w sieci AVB/TNS.

Tryb stagebox i nie tylko
Miksery rackowe nowej generacji okazują się niezastąpione 
przy miksowaniu monitorów ze stanowiska FOH. Studio-
Live 32R, StudioLive 24R i StudioLive 16R bezproblemowo 
współpracują konsoletami StudioLive III w ramach sieci 
AVB. Łącząc mikser rackowy ze stołem FOH StudioLive III, 
eliminujemy połączenia typu Snake – ciężkie wieloparowe 
kable, za pomocą których kilkanaście lub kilkadziesiąt róż-
nych sygnałów wędruje ze sceny do stanowiska FOH – poje-
dynczym kablem ethernetowym CAT5e czy CAT6! Chrońmy 
swoje plecy. Nie bez znaczenia jest również ochrona jakości 
samego sygnału. Przesyłany analogowymi kablami, często 
na znaczne odległości, ulega degradacji. Przedwzmacnia-
czami mikserów rackowych sterujemy zdalnie z poziomu 
połączonych sieciowo dużych konsolet FOH StudioLive III. 
Ta uwaga tyczy się również włączania zasilania Phantom. 
Oprócz trybu prostego stageboksa AVB i miksera do kontroli 
odsłuchów na scenie nie zapominajmy, że przede wszystkim 
mamy do czynienia z samodzielnym mikserem rackowym – 
potężnym systemem do miksu i rejestracji. 

Zdalne sterowanie i nagrywanie 
Mikserami StudioLive III sterujemy przewodowo bądź bez-
przewodowo z dowolnego miejsca w obiekcie, używając  
dołączonego do stołów darmowego oprogramowania do 

systemów Mac OS, Windows i iOS. Miksowanie w sieci  
przewodowej lub bezprzewodowej umożliwia dołączony 
program UC Surface. Urządzenia PreSonusa świetnie inte-
grują się z resztą systemu nagraniowego. Z pozycji progra-
mu Studio One 3 sterujemy ustawieniami przedwzmac-
niaczy miksera, funkcjami odsłuchu, a także nagrywamy 
efekty z niską latencją. Muzycy mogą kontrolować swoje 
miksy w odsłuchach na scenie za pomocą aplikacji QMix do 
urządzeń iPhone/iPod touch. Ustawienie i obsługa aplikacji 
nie nastręcza żadnych trudności. Z kolei program Capture 
2.0, który interfejsem i obsługą przypomina standardowe 
cyfrowe rejestratory w postaci twardych dysków, został 
stworzony do łatwej i bezproblemowej rejestracji koncer-
tów. Co więcej, sceny miksera razem z nagraniami na żywo 
w Capture 2.0 bez problemu otworzymy w Studio One 3 i do-
konamy dalszej edycji. To również jedyny program w swojej 
klasie oferujący funkcję wirtualnej próby, do której używa-
my nagrań z poprzednich prób i koncertów, by przeprowa-
dzić kompletny test systemu w każdej sali jeszcze przed 
przybyciem zespołu! Ścisła integracja z zestawem dar-
mowego i użytecznego oprogramowania przynosi korzyści  
w postaci łatwiejszego miksowania i nagrywania.

Na tylnym panelu mikserów rackowych znajdziemy wszyst-
kie złącza, których potrzebujemy przy nagłaśnianiu imprez na 
żywo i do produkcji w studiu. Uniwersalny zestaw złączy, naj-
wyższej klasy brzmienie, możliwość dopasowania do własnego 
stylu pracy, obsługa sieci AVB, a także potężne opcje przetwa-
rzania, miksowania i przesyłu sygnałów umożliwiają miksowa-
nie dźwięków w sposób, jaki nam najbardziej odpowiada. Za-
tem do dzieła! Wszystkie narzędzia mamy przed sobą!

Patryk Korzonkowski

  StudioLive 32R StudioLive 24R StudioLive 16R
 Powierzchnia do miksowania programowa  programowa programowa

 Kanały wejściowe (suma) 32 24 fizyczne; 32 wewnętrzne 16

 Wejścia mikrofonowe 32 24 16

 Przedwzmacniacz mikrofonowy XMAX pracujące w klasie A; zapisywanie  XMAX pracujące w klasie A; zapisywanie XMAX pracujące w klasie A; zapisywanie
  i przywoływanie ustawień i przywoływanie ustawień i przywoływanie ustawień

 Symetryczne wejścia liniowe 32 (TRS combo) 24 (TRS combo) 16 (TRS combo)

 Niesymetryczne wejścia liniowe 2 (RCA) 2 (RCA) 2 (RCA)

 Tory sygnałowe  MIX 26 26 10

 Szyna główna Main Out (L/R) tak tak tak

 Szyny AUX 16 typu FlexMix (AUX, subgrupy, matrix) 16 typu FlexMix (AUX, subgrupy, matrix) 6 typu FlexMix (AUX, subgrupy, matrix)

 Wyjścia MIX (analogowe) 16 (TRS) 12 (TRS) 6 (TRS)

 Subgrupy 4 4 –

 Ustawienia A i B w Fat Channel 

 (wszystkie wejścia i wyjścia) tak tak tak

 Fat Channel trzecia generacja z obsługą wtyczkową;   trzecia generacja z obsługą wtyczkową;   trzecia generacja z obsługą wtyczkową; 
  emulacje klasycznych kompresorów emulacje klasycznych kompresorów emulacje klasycznych kompresorów
  i EQ (Vintage) i EQ (Vintage) i EQ (Vintage)

 Szyny FX 4 (kombinacja pogłosów i delayów oraz 4 (kombinacja pogłosów i delayów oraz 4 (kombinacja pogłosów i delayów oraz
  współczesnych i klasycznych efektów) współczesnych i klasycznych efektów) współczesnych i klasycznych efektów)

 Graficzny EQ 8 8 8

 Parametryczny EQ na wyjściach 6-pasmowy 6-pasmowy 6-pasmowy

 Grupy MUTE 8 8 8

 Sceny  tworzenie, zapis i edycja maksymalnie  tworzenie, zapis i edycja maksymalnie  tworzenie, zapis i edycja maksymalnie
  do 100 scen; funkcja Scene Safe do 100 scen; funkcja Scene Safe  do 100 scen; funkcja Scene Safe

 Liczba komórek pamięci Quick Scene 8 8 8

 Grupy DCA 24 24 8

 Nagrywanie interfejs AVB rejestrujący 55x55 kanałów;  interfejs AVB rejestrujący 55x55 kanałów;  interfejs AVB rejestrujący 32x32 kanałów;
  interfejs USB rejestrujący 40x40 kanałów interfejs USB rejestrujący 40x40 kanałów  interfejs USB rejestrujący 18x18 kanałów

 Wbudowany rekorder na karty SD tak tak tak

 Interfejs AVB tak (nagrywanie i tryb stagebox)  tak (nagrywanie i tryb stagebox)  tak (nagrywanie i tryb stagebox)

 Dołączone oprogramowanie UC Surface, Capture 2.0, UC Surface, Capture 2.0, UC Surface, Capture 2.0,
  Studio One 3 (polska wersja językowa), Studio One 3 (polska wersja językowa), Studio One 3 (polska wersja językowa), 
  QMix-UC QMix-UC  QMix-UC 

 Moduł RTA (analizer w czasie rzeczywistym) wbudowany wbudowany wbudowany

 Cena 6299 zł 4999 zł 3799 zł
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PProdukcja muzyki to praca z dźwiękami. Dźwięki te stara-
my się uporządkować, aby zbudowały misterną konstruk-
cję, którą możemy nazwać następnie gotowym utworem 
muzycznym: piosenką, balladą lub symfonią. Zanim zbiór 
dźwięków zostanie przekształcony w wymarzone dzieło, na-
stąpi wspomniana „produkcja”, choć oczywiście nie ma ona 
jednego imienia i może składać się z najróżniejszych opera-
cji. Wszystkie te działania będą miały jednak wspólną cechę,  
a mianowicie słuchanie. To my – kompozytorzy, wykonawcy, 
realizatorzy, producenci – będziemy słuchać i reagować na to, 
co słyszymy, aplikując najróżniejsze zmiany. Decyzje, które 
będziemy podejmować, powstaną w naszych umysłach, któ-
re wcześniej otrzymają porcję danych, które z kolei dotrą tam 
przez nasz narząd słuchu. 

Celowo nie piszę „uszy”, ponieważ są one tylko jednym 
z elementów narządu słuchu. To przez nie fale dźwiękowe 
trafiają do specjalnych „czujników” i „przetworników”,  za-
mieniających je w informacje zrozumiałe przez nasz mózg,  

a potem do dalszej obróbki. Analiza usłyszanych dźwięków 
spowoduje działania (ruch suwakiem miksera, zmiana wy-
sokości dźwięku, ponowne zaśpiewanie danej partii), a po-
tem cały cykl zostanie powtórzony. I tak w koło Macieju, aż  
w pewnym momencie uznamy, że „to już” i zakończymy pro-
dukcję. U niektórych ten moment nigdy nie chce przyjść, ale 
to temat za inną okazję. Dzisiaj pogadajmy o słuchu. 

Siła interpretacji
Na pierwszy rzut ucha sprawa wydaje się prosta – w zasa-
dzie właśnie wszystko opisałem. Słucham, analizuję, dzia-
łam. Zakres i jakość tych działań określają nasza wiedza, 
wrażliwość muzyczna, estetyka czy rola, jaką spełniamy  
w danym projekcie. To, jak dobrze wykonamy swoją robo-
tę, zależy od naszego doświadczenia, talentu i kilku innych 
zmiennych, które możemy udoskonalać poprzez pracę  
i trening. Często zapominamy jednak o pierwszym ogniwie 
tego łańcucha – właśnie o naszym słuchu, który uważamy za 
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Twój przyjaciel wróg
Słuch jest wspaniałym zmysłem, który zrobi wszystko, by nam ułatwić życie.  
Gorzej, jeśli chcemy pozbyć się tych ułatwień w imię czystości odsłuchu,  
ale jest na to rada
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dany raz na zawsze i niepodlegający wpływom. Jeśli jest „do-
bry” – świetnie. Jeśli nie – zmieniamy zajęcie. Ale to nie takie 
proste. 

Słuch jest naszym największym atutem. To pewne. Jeśli 
informacja ze świata zewnętrznego dotrze do naszego mó-
zgu w dobrej formie, materiał do obróbki będzie pierwszej 
jakości. Ale co to znaczy „dotrze”? Kiedy dźwięk nie jest już 
dźwiękiem, a staje się informacją? Na którym etapie nastę-
puje zamiana fali w zapis? 

Oczywiście specjaliści od laryngologii wytłumaczą nam to 
przepięknie, ale pewnie niekoniecznie chodzi nam o informa-
cję techniczno-medyczną. Raczej powinniśmy skupić się na 
tym, kiedy kończy się przesył informacji, a zaczyna się ana-
liza, gdyż pomiędzy nimi może pojawić się INTERPRETACJA. 
I nie chodzi teraz o interpretację estetyczną. Już tłumaczę,  
o co mi chodzi. 

Przez miliony lat ewolucji słuch był nieodzownym narzę-
dziem służącym przetrwaniu. Niezwykle czuły, bardzo szybki, 
superprecyzyjny. Dzięki słuchowi reagowaliśmy na zagrożenia, 
natychmiast wiedzieliśmy, skąd nadciąga niebezpieczeństwo 
i dokąd uciekać. Skoro narząd słuchu był taki ważny, natura 
zadbała też o jego trwałość. Dzięki współpracy na odcinku 
uszy-umysł nauczyliśmy się interpretować najróżniejsze sy-
gnały akustyczne i błyskawicznie się do nich przystosowywać. 
Mając do dyspozycji najlepszy na świecie procesor DSP w po-
staci naszego mózgu, wybieramy z całej masy docierających 
do nas dźwięków tylko te, które nas interesują lub są ważne  
z punktu widzenia wykonywanej właśnie czynności. Pod-
czas rozmowy na ulicy w zasadzie nie usłyszymy hała-
sujących samochodów, krzyczących dzieci czy odgłosów 
pobliskiej budowy (pod warunkiem, że ich głośność bę-
dzie w granicach normy), a skupimy się na naszym roz-
mówcy, a w zasadzie na słowach, które wypowiada. Nasz 
mózg odrzuci informacje dochodzące z innych kierunków,  
o innym natężeniu czy częstotliwości i pozwoli się nam do-
gadać. Spróbujmy nagrać tę samą rozmowę przez mikrofon,  
a potem odtwórzmy ją – jest spora szansa, że będziemy mieli 
ogromny problem ze zrozumieniem poszczególnych słów. 
Zapis, siłą rzeczy pozbawiony informacji przestrzennej, bę-
dzie pełen zakłóceń i niepotrzebnych dźwięków. Pomiędzy 
źródłem a odbiornikiem nie będzie interpretacji w postaci 
„obróbki” przez narząd słuchu znajdujący się tu i teraz. Ła-
two wyobrazić sobie więcej takich przykładów: start samo-
lotu (automatyczne obniżenie czułości słuchu), słuchanie 
muzyki na kieszonkowym radiu (automatyczne „dodanie” 
informacji z niskiego i wysokiego pasma), słuchanie kon-
certu w kościele (automatyczne obniżenie głośności pogło-
su względem dźwięku instrumentów czy wokalistów) czy 
wreszcie rozmowa mężczyzny z kobietą podczas transmisji 
meczu (automatyczne i całkowite wyłączenie kierunku in-
nego niż telewizor). Przykłady można oczywiście mnożyć  
i każdy przypomni sobie ich mnóstwo. 

Wszystko to świadczy o tym, że słuch jest naszym przy-
jacielem. Ma supermechanizmy chroniące go czy pomaga-
jące wydobyć z niego same użyteczne informacje. Z byle  

czego zrobi coś dobrego, a w dodatku nie pozwoli sobie zrobić 
krzywdy. 

Wspaniale, prawda? Nie!

Wyłączyć system
Te same cechy, które pomagają nam w codziennym życiu, 
stają się przeszkodą przy realizacji procesów muzycznych. Za 
sprawą błyskawicznej reakcji na wszelkie „nieprawidłowości” 
narażamy się na niebezpieczeństwo błędnej reakcji wynika-
jącej z błędnej oceny. Zbyt dużo basu może nam się wydać 
OK, podobnie zbyt mało – nasz mózg natychmiast dokona 
odpowiednich ustawień na drodze od ucha do świadomości. 
Zbyt cichy wokal będzie w porządku, bo nasz mózg natych-
miast go „pogłośni”. Za wiele (bądź za mało) efektów prze-
strzennych przejdzie bezkarnie, bo... wiadomo – nasz przy-
jaciel zadziała natychmiastowo i odpowiednio przetworzy 
scenę dźwiękową.

Czy możemy z tym walczyć? Oczywiście. Są na to przy-
najmniej dwa sposoby. 

Pierwszy to trening, mozolne uczenie się słuchania „bez-
interpretacyjnego”. To zdolność (bądź wiedza), którą posiadają 
wszyscy porządni mikserzy i producenci. Potrafią podejść do 
materiału dźwiękowego bez tej specyficznej nakładki progra-
mowej usłużnie podsuwanej nam przez umysł. Ta cecha jest 
efektem doświadczenia i pracy nad sobą. To spore wyzwanie 
dla naszej świadomości i dodatkowa praca dla mózgu, który 
jak wiadomo jest największym odbiorcą energii. Stąd koniecz-
ność skupienia i spore zmęczenie po każdej sesji – w końcu co 
kilka chwil musimy resetować nasz zmysł słuchu i podchodzić 
do dźwięku ze świeżością dziecka! Dobra wiadomość: niemal 

Powinniśmy skupić się na tym, kiedy kończy się 
przesył informacji, a zaczyna się analiza, gdyż 
pomiędzy nimi może pojawić się interpretacja.

>>
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dany raz na zawsze i niepodlegający wpływom. Jeśli jest „do-
bry” – świetnie. Jeśli nie – zmieniamy zajęcie. Ale to nie takie 
proste. 

Słuch jest naszym największym atutem. To pewne. Jeśli 
informacja ze świata zewnętrznego dotrze do naszego mó-
zgu w dobrej formie, materiał do obróbki będzie pierwszej 
jakości. Ale co to znaczy „dotrze”? Kiedy dźwięk nie jest już 
dźwiękiem, a staje się informacją? Na którym etapie nastę-
puje zamiana fali w zapis? 

Oczywiście specjaliści od laryngologii wytłumaczą nam to 
przepięknie, ale pewnie niekoniecznie chodzi nam o informa-
cję techniczno-medyczną. Raczej powinniśmy skupić się na 
tym, kiedy kończy się przesył informacji, a zaczyna się ana-
liza, gdyż pomiędzy nimi może pojawić się INTERPRETACJA. 
I nie chodzi teraz o interpretację estetyczną. Już tłumaczę,  
o co mi chodzi. 

Przez miliony lat ewolucji słuch był nieodzownym narzę-
dziem służącym przetrwaniu. Niezwykle czuły, bardzo szybki, 
superprecyzyjny. Dzięki słuchowi reagowaliśmy na zagrożenia, 
natychmiast wiedzieliśmy, skąd nadciąga niebezpieczeństwo 
i dokąd uciekać. Skoro narząd słuchu był taki ważny, natura 
zadbała też o jego trwałość. Dzięki współpracy na odcinku 
uszy-umysł nauczyliśmy się interpretować najróżniejsze sy-
gnały akustyczne i błyskawicznie się do nich przystosowywać. 
Mając do dyspozycji najlepszy na świecie procesor DSP w po-
staci naszego mózgu, wybieramy z całej masy docierających 
do nas dźwięków tylko te, które nas interesują lub są ważne  
z punktu widzenia wykonywanej właśnie czynności. Pod-
czas rozmowy na ulicy w zasadzie nie usłyszymy hała-
sujących samochodów, krzyczących dzieci czy odgłosów 
pobliskiej budowy (pod warunkiem, że ich głośność bę-
dzie w granicach normy), a skupimy się na naszym roz-
mówcy, a w zasadzie na słowach, które wypowiada. Nasz 
mózg odrzuci informacje dochodzące z innych kierunków,  
o innym natężeniu czy częstotliwości i pozwoli się nam do-
gadać. Spróbujmy nagrać tę samą rozmowę przez mikrofon,  
a potem odtwórzmy ją – jest spora szansa, że będziemy mieli 
ogromny problem ze zrozumieniem poszczególnych słów. 
Zapis, siłą rzeczy pozbawiony informacji przestrzennej, bę-
dzie pełen zakłóceń i niepotrzebnych dźwięków. Pomiędzy 
źródłem a odbiornikiem nie będzie interpretacji w postaci 
„obróbki” przez narząd słuchu znajdujący się tu i teraz. Ła-
two wyobrazić sobie więcej takich przykładów: start samo-
lotu (automatyczne obniżenie czułości słuchu), słuchanie 
muzyki na kieszonkowym radiu (automatyczne „dodanie” 
informacji z niskiego i wysokiego pasma), słuchanie kon-
certu w kościele (automatyczne obniżenie głośności pogło-
su względem dźwięku instrumentów czy wokalistów) czy 
wreszcie rozmowa mężczyzny z kobietą podczas transmisji 
meczu (automatyczne i całkowite wyłączenie kierunku in-
nego niż telewizor). Przykłady można oczywiście mnożyć  
i każdy przypomni sobie ich mnóstwo. 

Wszystko to świadczy o tym, że słuch jest naszym przy-
jacielem. Ma supermechanizmy chroniące go czy pomaga-
jące wydobyć z niego same użyteczne informacje. Z byle  

czego zrobi coś dobrego, a w dodatku nie pozwoli sobie zrobić 
krzywdy. 

Wspaniale, prawda? Nie!

Wyłączyć system
Te same cechy, które pomagają nam w codziennym życiu, 
stają się przeszkodą przy realizacji procesów muzycznych. Za 
sprawą błyskawicznej reakcji na wszelkie „nieprawidłowości” 
narażamy się na niebezpieczeństwo błędnej reakcji wynika-
jącej z błędnej oceny. Zbyt dużo basu może nam się wydać 
OK, podobnie zbyt mało – nasz mózg natychmiast dokona 
odpowiednich ustawień na drodze od ucha do świadomości. 
Zbyt cichy wokal będzie w porządku, bo nasz mózg natych-
miast go „pogłośni”. Za wiele (bądź za mało) efektów prze-
strzennych przejdzie bezkarnie, bo... wiadomo – nasz przy-
jaciel zadziała natychmiastowo i odpowiednio przetworzy 
scenę dźwiękową.

Czy możemy z tym walczyć? Oczywiście. Są na to przy-
najmniej dwa sposoby. 

Pierwszy to trening, mozolne uczenie się słuchania „bez-
interpretacyjnego”. To zdolność (bądź wiedza), którą posiadają 
wszyscy porządni mikserzy i producenci. Potrafią podejść do 
materiału dźwiękowego bez tej specyficznej nakładki progra-
mowej usłużnie podsuwanej nam przez umysł. Ta cecha jest 
efektem doświadczenia i pracy nad sobą. To spore wyzwanie 
dla naszej świadomości i dodatkowa praca dla mózgu, który 
jak wiadomo jest największym odbiorcą energii. Stąd koniecz-
ność skupienia i spore zmęczenie po każdej sesji – w końcu co 
kilka chwil musimy resetować nasz zmysł słuchu i podchodzić 
do dźwięku ze świeżością dziecka! Dobra wiadomość: niemal 

Powinniśmy skupić się na tym, kiedy kończy się 
przesył informacji, a zaczyna się analiza, gdyż 
pomiędzy nimi może pojawić się interpretacja.
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każdy może w sobie tę zdolność wytworzyć; zła: trochę to po-
trwa. Więc jeśli chcemy już i natychmiast, musimy skupić się 
na sposobie numer dwa. Chodzi oczywiście o referencje. 

Referencje, czyli dźwięki, które będą naszym punktem 
odniesienia. Zazwyczaj są to profesjonalnie zrealizowane 
produkcje w stylu, w jakim pracujemy. Jeśli produkujemy 
utwór w stylu pop, wrzućmy do odtwarzacza jeden lub kilka 
przebojów i używajmy ich jako szablonu dźwiękowego. Dzięki 
temu z łatwością określimy prawidłową głośność poszcze-
gólnych elementów (bas, bębny, gitary, wokal), ich miejsce  
w panoramie, rodzaj efektów, a nawet rzeczy pozadźwięko-
we jak długość utworu i jego struktura (wstęp, zwrotka, re-
fren itd.). Nasz utwór referencyjny przejmie zadanie resetu, 
sprowadzając nas na dobrą drogę po każdym odsłuchaniu. 
Myślisz, że to oszukiwanie? Nie. Nawet najwięksi (a w zasa-
dzie szczególnie oni) mają zawsze na podorędziu kilka plików 
będących ich latarniami morskimi przy mozolnym dobijaniu 
do portu, jakim jest gotowy utwór. Ostatnio czytałem nawet 
o bardzo zawodowym realizatorze, który skonfigurował so-
bie specjalny tor referencyjny: na szynie odsłuchu umieścił 
kompresor pracujący jako ducker (lub odwrócona bramka 
szumów). Kompresor miał ustawiony bardzo szybki czas 
działania (Attack), baaardzo wolny czas wybrzmiewania (Re-
lease) i bardzo niski próg zadziałania (Threshold). Wszyst-
ko to działało w połączeniu z odtwarzaczem CD, gdzie  

„Porównywarka miksów”, czyli Magic AB firmy Sample Magic. Umożliwia łatwe porównywanie naszej sesji z dowolnym plikiem audio.  
Zwróćmy uwagę, że Magic AB musi być umieszczony jako ostatni na szynie Master. Aby porządnie porównać swoją pracę z plikiem wzorcowym,  
pamiętajmy o choćby prostym torze masteringowym (na powyższym przykładzie mamy korektor Softube oraz plugin masteringowy IK Multimedia).

>> umieszczono grającą w kółko płytę z materiałem referencyj-
nym. A efekt był taki, że zawsze gdy materiał, nad którym 
pracował, przestawał wydawać z siebie dźwięk (magnetofon/
DAW nie odtwarzał), system odsłuchowy zaczynał miękko 
odtwarzać płytę referencyjną. I tak do momentu startu naszej 
sesji. Dzięki takiemu ustawieniu referencja grała w zasadzie 
zawsze, gdy nie było dźwięku z konsolety. Nie wiem, czy dał-
bym radę to wytrzymać, ale jestem pewien, że system działał!

My również możemy stworzyć sobie taki system, choć 
być może bez przymusu słuchania referencji. Jeśli pracujemy  
w systemie DAW i całość dźwięku wychodzi przez sumę wir-
tualnego miksera, warto wypróbować plugin Magic AB – ge-
nialny w swej prostocie wynalazek, gdzie „umieszczamy” pliki 
referencyjne i włączamy je w dowolnym momencie, jednocze-
śnie wyciszając naszą sesję. Trzeba pamiętać o jednym: pliki 
referencyjne to utwory po masteringu i wszelkie porównania 
będą miały sens wyłącznie wtedy, gdy na szynie Master na-
szej sesji umieścimy choćby namiastkę łańcucha masteringo-
wego, a Magic AB będzie ostatni w kolejce. Dzięki temu nasza 
sesja „zagra” przez pluginy masteringowe, a utwór referencyj-
nie nie. Na rysunku przedstawiamy taką konfigurację. 

Dlaczego tak rzadko korzystamy z tak prostego rozwią-
zania? Naukowcy głowią się nad tym od wieków, ale główny 
podejrzanym jest fakt, że po prostu wstydzimy się sami przed 
sobą, porównując w naszym mniemaniu niezdarne poczynania 
z pięknymi i wygładzonymi dziełami naszych idoli. Zamiast te-
go tkwimy w naszej małej strefie komfortu, oszukując zmysły  
i wierząc, że przez zakrycie oczu stajemy się niewidoczni. Błąd!

Korzystając z utworów referencyjnych, nie dajemy swoje-
mu słuchowi szansy na interpretację, resetując go nieustan-
nie i przywołując do punktu wyjściowego. Nie martwmy się, 
że na początku te wysiłki nie będą przypominać wzorów. Za-
czną, i to szybciej niż się wydaje.

Piotr Dygasiewicz

Za sprawą błyskawicznej reakcji na wszelkie 
„nieprawidłowości” narażamy się na 
niebezpieczeństwo błędnej reakcji wynikającej 
z błędnej oceny.
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każdy może w sobie tę zdolność wytworzyć; zła: trochę to po-
trwa. Więc jeśli chcemy już i natychmiast, musimy skupić się 
na sposobie numer dwa. Chodzi oczywiście o referencje. 

Referencje, czyli dźwięki, które będą naszym punktem 
odniesienia. Zazwyczaj są to profesjonalnie zrealizowane 
produkcje w stylu, w jakim pracujemy. Jeśli produkujemy 
utwór w stylu pop, wrzućmy do odtwarzacza jeden lub kilka 
przebojów i używajmy ich jako szablonu dźwiękowego. Dzięki 
temu z łatwością określimy prawidłową głośność poszcze-
gólnych elementów (bas, bębny, gitary, wokal), ich miejsce  
w panoramie, rodzaj efektów, a nawet rzeczy pozadźwięko-
we jak długość utworu i jego struktura (wstęp, zwrotka, re-
fren itd.). Nasz utwór referencyjny przejmie zadanie resetu, 
sprowadzając nas na dobrą drogę po każdym odsłuchaniu. 
Myślisz, że to oszukiwanie? Nie. Nawet najwięksi (a w zasa-
dzie szczególnie oni) mają zawsze na podorędziu kilka plików 
będących ich latarniami morskimi przy mozolnym dobijaniu 
do portu, jakim jest gotowy utwór. Ostatnio czytałem nawet 
o bardzo zawodowym realizatorze, który skonfigurował so-
bie specjalny tor referencyjny: na szynie odsłuchu umieścił 
kompresor pracujący jako ducker (lub odwrócona bramka 
szumów). Kompresor miał ustawiony bardzo szybki czas 
działania (Attack), baaardzo wolny czas wybrzmiewania (Re-
lease) i bardzo niski próg zadziałania (Threshold). Wszyst-
ko to działało w połączeniu z odtwarzaczem CD, gdzie  

„Porównywarka miksów”, czyli Magic AB firmy Sample Magic. Umożliwia łatwe porównywanie naszej sesji z dowolnym plikiem audio.  
Zwróćmy uwagę, że Magic AB musi być umieszczony jako ostatni na szynie Master. Aby porządnie porównać swoją pracę z plikiem wzorcowym,  
pamiętajmy o choćby prostym torze masteringowym (na powyższym przykładzie mamy korektor Softube oraz plugin masteringowy IK Multimedia).

>> umieszczono grającą w kółko płytę z materiałem referencyj-
nym. A efekt był taki, że zawsze gdy materiał, nad którym 
pracował, przestawał wydawać z siebie dźwięk (magnetofon/
DAW nie odtwarzał), system odsłuchowy zaczynał miękko 
odtwarzać płytę referencyjną. I tak do momentu startu naszej 
sesji. Dzięki takiemu ustawieniu referencja grała w zasadzie 
zawsze, gdy nie było dźwięku z konsolety. Nie wiem, czy dał-
bym radę to wytrzymać, ale jestem pewien, że system działał!

My również możemy stworzyć sobie taki system, choć 
być może bez przymusu słuchania referencji. Jeśli pracujemy  
w systemie DAW i całość dźwięku wychodzi przez sumę wir-
tualnego miksera, warto wypróbować plugin Magic AB – ge-
nialny w swej prostocie wynalazek, gdzie „umieszczamy” pliki 
referencyjne i włączamy je w dowolnym momencie, jednocze-
śnie wyciszając naszą sesję. Trzeba pamiętać o jednym: pliki 
referencyjne to utwory po masteringu i wszelkie porównania 
będą miały sens wyłącznie wtedy, gdy na szynie Master na-
szej sesji umieścimy choćby namiastkę łańcucha masteringo-
wego, a Magic AB będzie ostatni w kolejce. Dzięki temu nasza 
sesja „zagra” przez pluginy masteringowe, a utwór referencyj-
nie nie. Na rysunku przedstawiamy taką konfigurację. 

Dlaczego tak rzadko korzystamy z tak prostego rozwią-
zania? Naukowcy głowią się nad tym od wieków, ale główny 
podejrzanym jest fakt, że po prostu wstydzimy się sami przed 
sobą, porównując w naszym mniemaniu niezdarne poczynania 
z pięknymi i wygładzonymi dziełami naszych idoli. Zamiast te-
go tkwimy w naszej małej strefie komfortu, oszukując zmysły  
i wierząc, że przez zakrycie oczu stajemy się niewidoczni. Błąd!

Korzystając z utworów referencyjnych, nie dajemy swoje-
mu słuchowi szansy na interpretację, resetując go nieustan-
nie i przywołując do punktu wyjściowego. Nie martwmy się, 
że na początku te wysiłki nie będą przypominać wzorów. Za-
czną, i to szybciej niż się wydaje.

Piotr Dygasiewicz

Za sprawą błyskawicznej reakcji na wszelkie 
„nieprawidłowości” narażamy się na 
niebezpieczeństwo błędnej reakcji wynikającej 
z błędnej oceny.
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WW miejscach, gdzie z różnych przyczyn nie 
da się skorzystać z mikrofonu przewodo-
wego, z pomocą przychodzi Performer Kit. 
W pewnym uproszczeniu jest on złożony  
z mikrofonu bezprzewodowego i odbiornika. 

Jedną z głównych zalet tego zestawu jest 
prosta obsługa. Choć komunikuje się jednym 
z dwóch kanałów, nie trzeba nawet wybierać 
którym. RØDELink Performer Kit korzysta  
z 128-bitowej szyfrowanej cyfrowej transmisji 
danych na częstotliwości 2,4 GHz wysyłanej 
jednocześnie na dwa kanały w systemie Fixed 
Frequency Agile. Urządzenie automatycznie 
wybiera najsilniejszy sygnał oraz zapewnia 
bezpieczny i niezawodny dźwięk o jakości 
odpowiadającej połączeniu przewodowemu. 
Prościej chyba się nie da. Jeśli się da, inżynie-
rowie RØDE zapewne już nad tym pracują.  
W warunkach optymalnych maksymalny 
zasięg zestawu producent szacuje na sto me-
trów. Pasmo przenoszenia zawiera się między  
35 Hz a 20 kHz. Maksymalny poziom sygnału 
wejściowego (SPL) osiąga 118 dB, natomiast 
wyjściowego +18 dBu. 

Wyjątkowo pozytywną cechą w przypad-
ku tego typu sprzętu jest czteromilisekundo-
wy maksymalny poziom latencji oraz bardzo 
niski poziom szumów związanych z obsługą  
i poruszaniem mikrofonu (tak zwany handling 
noise). Bardzo użyteczną zaletą tego urzą-
dzenia jest umieszczony zarówno w mikro-
fonie, jak i na odbiorniku przycisk wyciszania 
(mute). Na tylnym panelu RX-DESK znajdują 

Profesjonalne rozwiązanie  
do nieprofesjonalnych warunków
„Gdzie diabeł nie może, tam Performera pośle”, można sparafrazować  
przysłowie. Przy okazji warto dodać, że dzięki temu zestawowi osiągnie się 
piekielnie dobrą jakość, właściwą mikrofonom przewodowym

RØDELink Performer Kit

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Rodzaj transmisji

2,4 GHz – system stałej częstotliwości

Dynamika

118 dB

Zasięg

do 100 m

Pasmo przenoszenia

35 Hz – 20 kHz

Maks. poziom wyjściowy

+18 dBu

Maks. poziom sygnału wejściowego

140 dB SPL

Maks. latencja

4 ms

ODBIORNIK (RX – DESK)
Zasilanie

DC Power Pack 15 V 1 A lub DC Power Pack

Antena

podwójna zewnętrzna 

Wyjścia

symetryczne XLR, niesymetryczne jack 1/4”

Wymiary

208 x 37 x 166 mm

Waga

792 g

NADAJNIK (TX – M2)
Zasilanie

akumulatory lub USB

Antena

umieszczona na dnie urządzenia

Cena

1999 zł

się dwa analogowe wyjścia audio: XLR (Mic/
Line). Sprzęt wyposażono także w przełącz-
nik Mic/Line, znajdujący się na tylnym panelu 
urządzenia do wybrania poziomu sygnału 
wyjściowego: mikrofonowego lub liniowego. 

Gdy jest wybrana opcja Mic, wyjście XLR do-
starcza sygnał o poziomie mikrofonowym do 
standardowego wejścia mikrofonowego. Gdy 
wybierzemy Line, wyjście XLR zapewnia sy-
gnał o poziomie liniowym (+30 dB). Powinno  
ono być używane z wejściem o poziomie linio-
wym. Niesymetryczne wyjście liniowe TS 1/4” 
daje sygnał o poziomie instrumentalnym. 

RØDE zapewnia elastyczny system 
zasilania do tego sprzętu. Nadajnik TX-M2 
możemy zasilać nowym, znajdującym się  
w zestawie akumulatorem litowo-jono-
wym RØDE LB-1, dwoma bateriami AA 1,5 V 
lub USB 5 V. Pomyślano także o sygnalizacji 
słabej baterii lub akumulatora. Powiada-
mia o tym migotanie diody stanu umiesz-
czonej na mikrofonie. Odbiornik RX-DESK 
jest zasilany za pomocą dołączonego zasi-
lacza 15 V 1 A DC. 

Zestaw Performer Kit RØDELink spraw-
dza się we wszystkich występach na żywo, 
gdy nie można rozłożyć całej zaawansowa-
nej techniki scenicznej lub jest ona zbędna. 
Może to być koncert w plenerze, wesele, ale 
także obsługa wykładów, konferencji czy 
prezentacji szkolnych. Przy takiej prostocie 
obsługi wydaje się wyjątkowo kuszącą pro-
pozycją do kameralnych zastosowań, które 

nie wymagają rozstawiania nazbyt profe-
sjonalnych urządzeń. A przy tym sam RØDE-
Link Performer Kit stanowi właśnie rozwią-
zanie profesjonalne.

Cezary Kępski

  ZESTAW Z GWARANCJĄ

Performer Kit jest produkcją w całości wykonaną  

w Australii. W skład zestawu wchodzą: wysokiej 

jakości przenośny mikrofon pojemnościowy  

(TX-M2), odbiornik biurkowy (RX-DESK), bateria 

litowo-jonowa (akumulator) RØDE LB-1, klips  

mikrofonowy, pokrowiec na mikrofon oraz kabel 

micro-USB. Zestaw jest objęty dwuletnią gwarancją.
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KKażdy, kto planuje zakup interfejsu audio (karty dźwiękowej), 
staje przed nie lada wyborem. Mniej doświadczeni gubią się 
w gąszczu danych technicznych i zamieszczonych w nich 
liczbach z dopiskami typu dB, dBu, ms, Hz, mA, V, %, XLR, 
TRS czy inne RCA. Szczególne emocje wywołuje kwestia tak 
zwanej latencji (opóźnienia), mierzonej w milisekundach (ms) 
lub co gorsza w samplach. Sytuacji nie ułatwiają forumowi 
specjaliści od wszystkiego, którzy coś gdzieś przeczytali, choć 
nigdy tego nie sprawdzili. Porozmawiajmy więc o współpra-
cy interfejsu audio z komputerem i współdziałaniu sprzętu  
z oprogramowaniem sterującym. I dlaczego to takie ważne.

Zero absolutne
W zasadzie producenci unikają wyjaśnienia kwestii latencji, 
a jeśli już o niej wspominają, ograniczają się do marketingo-
wego czarowania potencjalnego nabywcy. Określenia typu 
„low latency” czy nawet „extra low latency”, nie mówiąc już 
o „zero latency” niewiele wnoszą, nawet jeśli są poparte licz-
bami. W dodatku prawie nikt nie wspomina, że niska latencja 
to nie wszystko. Liczą się też inne parametry warunkujące 
prawidłową pracę interfejsu i pewność użytkowania. Nieste-
ty w świecie cyfrowym nie ma czegoś takiego jak brak opóź-
nień. Wynika to z tego, że każdy sygnał analogowy musi być 
„zmierzony” i zamieniony na zapis liczbowy przez konwerter 
(przetwornik) analogowo-cyfrowy. Tam specjalny układ DSP 
(Digital Signal Processor) dokonuje odpowiednich obliczeń, 
które chwilę trwają. Potem te dane trafiają do komputera, 
który znowu musi nad tym popracować. Na koniec wszystko 
wraca do interfejsu, gdzie następuje proces odwrotny, czyli za-
miana sygnału z postaci cyfrowej na analogową (przetwornik 
cyfrowo-analogowy). Sporo tego. 

A więc po pierwsze: jeśli ktoś reklamuje swój interfejs jako 
„zero latency”, będzie się smażył w piekle, ponieważ troszkę 
mija się z prawdą. W dodatku określenie to dotyczy jedynie 
obróbki sygnału z pominięciem komputera, czyli przez we-
wnętrzny mikser interfejsu. Dzieje się tak, gdy interfejs pracuje 
jako przedwzmacniacz lub krosownica sygnału, który nie jest 
kierowany do komputera, tylko na wyjście interfejsu. Wów-
czas latencja jest bardzo niska (poniżej jednej milisekundy)  
i stąd właśnie „(near) zero latency”.

Gdy mówimy o latencji przy pracy z komputerem, musimy 
rozgraniczyć ją na przynajmniej dwa typy. Jeden z nich to po 
prostu „latency”, czyli opóźnienie przy nagraniu lub obsłudze 
instrumentów wirtualnych. Opóźnienie przy nagraniu jest naj-
częściej kompensowane przez aplikację DAW. Program „wie”, 
jaka jest latencja wejściowa, ponieważ otrzymuje tę informa-
cję z interfejsu i odpowiednio „przesuwa” nagrany plik, aby był 
w pełnej synchronizacji z resztą ścieżek. W drugim przypadku 
latencji nie unikniemy i po wciśnięciu klawisza sterującego 
instrumentem wirtualnym dźwięk dotrze do nas z pewnym 

opóźnieniem. Jego wartość zależy od parametrów interfejsu 
oraz tak zwanego sterownika, który reguluje współpracę in-
terfejsu z komputerem. O co chodzi?

Znaczenie sterownika
Jak już wspomniałem, sygnał trafiający do interfejsu podlega 
szeregu procesom podobnie jak sygnał wracający z kompute-
ra do świata realnego. Dane z i do komputera nie są przesyła-
ne w sposób ciągły, jak ma to miejsce w domenie analogowej, 
ale w pakietach, czyli małych plikach mieszczących pewien 
fragment sygnału w postaci zbioru danych. Pliki te muszą  
w pełni współdziałać na linii komputer–interfejs. Co gorsza, 
komunikacja odbywa się po jednym kablu (USB, FireWire, 
Thunderbolt), więc mamy do czynienia z ruchem wahadło-
wym, jakich mnóstwo ostatnio na polskich drogach. Dane 
muszą się „przeplatać” i wędrują raz w jedną lub w drugą stro-
nę. Trzymając się drogowego porównania, mamy do czynienia 
z takim małym samochodem dostawczym, który ładuje plik  
z danymi na pakę, zawozi je do komputera, tam je „rozłado-
wuje” i odbiera dane powrotne, ładując je i dowożąc w drugą  

Driver – dostawca pakietów
Latencja jest jedną z tych rzeczy, których najlepiej, by nie było. A jednak istnieje  
i spowalnia transfer pakietów danych między interfejsem a komputerem.  
Skoro nie da się wroga zniszczyć, należy go poznać. Pokazujemy, co w walce z nim  
może być sprzymierzeńcem, a co tylko na takiego wygląda
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stronę. I właśnie ten samochodzik musi po pierwsze być 
sprawny, a po drugie mieć naprawdę dobrego kierowcę. A kie-
rowca po angielsku to… driver. A u nas driver to oprogramowa-
nie sterujące interfejsem. 

Przepraszam za to prostackie porównanie, ale myślę, 
że unaocznia ono cały proces i związane z nim problemy. Po 
pierwsze musimy mieć do czynienia z jak najszybszym sprzę-
tem, a po drugie (co jest ważniejsze) z dobrym systemem ob-
sługi danych, czyli driverem. I głównie stąd wynikają różnice  
w jakości interfejsów! Oprogramowanie sterujące musi po 
pierwsze być niezawodne, a po drugie ma zapewnić jak naj-
większą szybkość bez utraty danych. To coś jakby kierowca 
jechał tak niedbale, że części pakietów spadały mu z paki. 

W tej współpracy mamy sprzeczne interesy. Po pierwsze 
oczekujemy szybkości, więc driver musi działać szybko. Po 
drugie chcemy bezpieczeństwa, więc sterownik nie może gu-
bić sygnału, które to zjawisko objawia się „dropami”, niekiedy 
zawieszaniem się transmisji, a czasem nawet całkowitym 
brakiem dźwięku.  

Musimy też pamiętać, że wielkość latencji podawana jest 
zazwyczaj tylko w postaci transmisji w jedną stronę: do albo  
z interfejsu. Nas jednak interesuje tak zwana „roundtrip la-
tency”, czyli łączny czas, jaki zajmie sygnałowi droga do ORAZ  
z interfejsu. Ta wielkość jest zawsze wyższa i często to na nią 
powinniśmy patrzeć, gdy na przykład staramy się używać na-
tywnych efektów, grając na żywo na gitarze bądź używając 
mikrofonu. Po prostu sygnał trafia najpierw do komputera, 
tam podlega obróbce (przester, pogłos, delay…), a potem wra-
ca do głośników.

Dlatego zamiast wpatrywać się w parametry dotyczące 
jedynie wielkości latencji, lepiej zorientować się, które produk-
ty charakteryzują się stabilną i niezawodną pracą. W dodatku 

często wartości latencji przypisuje się nadmierne znaczenie. 
Dlaczego? Te kilka milisekund nie spowoduje poważnych 
przeszkód w pracy, bo nawet dźwięk trafiający do nas z kilku 
metrów przybywa do naszych uszu z pewnym opóźnieniem 
wynikającym z prędkości rozchodzenia się dźwięku w powie-
trzu. Nie róbmy więc scen (uwaga: nie dotyczy to wyścigowych 
gitarzystów). 

Z czym łączy się złącze 
Kolejną rzeczą, którą warto wyjaśnić, jest sposób łączenia in-
terfejsu z komputerem i jego wpływ na latencję. Przez całe 
lata był to protokół PCI, który zapewniał świetne parametry, 
ale był niewygodny i wymagał komputera stacjonarnego. 
W czasach laptopów i innych iMaców wolimy raczej USB lub 
Thunderbolt. I tu dochodzimy do sedna problemu. Tak jak do 
niedawna nie było właściwie specjalnego wyboru i większość 
z nas używała USB (który to standard nie był w ogóle pomy-
ślany do pracy w czasie rzeczywistym, ale z czasem producenci 
nauczyli się pisać drivery, które to umożliwiły), tak teraz może-
my korzystać także z coraz bardziej popularnych złączy Thun-
derbolt lub USB 3.1, które są reklamowane jako wielokrotnie 
szybsze. Czyli pełnia szczęścia? Niestety nie.

Zapewnienie wielokrotnie większego transferu przez 
dany standard niekoniecznie oznacza niższą latencję! 
Transfer ten wynika raczej ze stworzenia większej liczby 
wirtualnych „pasów”, po których gnają dane. Aby to zrozu-
mieć, wyobraźmy sobie autostradę, najlepiej w USA, gdzie 
może mieć ona nawet kilkanaście pasów. Powiedzmy, że 
samochód może jechać maksymalnie 150 km/h. Jeśli tych 
samochodów wiozących dane będzie więcej, to – jadąc po 
równoległych pasach – dowiozą w efekcie więcej danych. 
Ale czy szybciej? Raczej nie. Ich maksymalna prędkość to 
wciąż 150 km/h. Więc układ taki prześle więcej danych, ale 
prędkość przesyłu się nie zwiększy. Co z kolei sugeruje, że 
jeżeli mamy interfejs na przykład dwukanałowy, to – wy-
bierając wersję na USB 3.1 (USB C) – niekoniecznie zmniej-
szymy latencję. Przecież dwa kanały na USB dotrą równie 
szybko – potrzebują transferu, który z wielką łatwością 
obsłuży USB 2.0. Natomiast bardziej przepustowe for-
maty (Thunderbolt, USB C) sprawdzą się znakomicie przy 
systemach wielokanałowych bądź takich, które obsługują 
sprzętowo sygnał z komputera. Na przykład systemy Uni-
versal Audio UAD/Apollo muszą korzystać z wielu linii, bo 
nawet pojedyncza wtyczka obsługiwana przez UAD może 
wymagać ich aż czterech: dwie wejściowe i dwie powrotne. 
Przy większej liczbie pluginów liczba niezbędnych linii mo-
że zwiększyć się do dziesiątków i wtedy zwykłe USB nie da 
rady. Ale czy ten układ zmniejszy latencję tylko dlatego, że 
obsługuje wiele kanałów jednocześnie? Raczej nie, a cała 
nadzieja w jak najlepiej napisanym driverze!

Co z tego wynika? Przed podjęciem zakupu starajmy się 
dowiedzieć, jak wybrany interfejs jest oceniany pod względem 
stabilności pracy i deklarowanej latencji, ale nie przez przeczy-
tanie danych technicznych, lecz uzyskanie opinii innych użyt-
kowników lub po prostu sprawdzenie jego działania z wła-
snym komputerem. Może się bowiem okazać, że dla naszych 
potrzeb wystarczy tańszy sprzęt.

Oczywiście latencja to nie wszystko. W dalszym ciągu 
obowiązują te wszystkie mądre symbole, o których wspo-
mniałem na początku artykułu. To jednak temat na inną 
okazję.

Piotr Dygasiewicz
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Złącza

  Cyfrowe wejścia audio:  

– Wejście 1 – BNC (AES3id, S/PDIF), 

– Wejście 2 – BNC (AES3id, S/PDIF),

– Wejście 3 – BNC (AES3id, S/PDIF), 

– Wejście 4 – TOSLINK (EIAJ optyczne)

 GPIO – 2 wejścia zewnętrznych przełączników, 

1 wyjście przekaźnikowe (maks. 100 mA, izolowane optycznie): 

1/8” mono żeński (GPO), 1/4” stereo żeński (2x GPI)

 USB: USB 2.0 (Micro typ B)

Wyświetlacze i regulatory

 Regulatory użytkownika:

– Pokrętło – enkoder,

– 6 przycisków wyboru

 Wyświetlacz:

– 7” TFT (kolorowy),

– 800 x 480 pikseli.

Zasilanie

 Pobór energii: 12 V DC, 0,5 A.

Parametry fizyczne

 Wymiary: 182 x 140 x 25 mm,

 Waga: 0,85 kg (bez kabla)

Akcesoria

 Zasilacz AC,

 Kabel DB15

 Adapter żeński BNC -> męski RCA,

 Kabel USB (typ A żeński -> micro B męski), długość 1 m.

Zgodność

 Zgodność z ITU BS.1770-4, ATSC A/85, EBU R128, TR-B32 i OP-59.

Częstotliwości próbkowania

 Fizyczne wejście/wyjście: 44,1 kHz, 48 kHz,

 W trybie wtyczki: 44,1, 48, 96 kHz,

RAM Mount (brak w zestawie)

Śruby:

 Wykorzystuje śruby M5. Długość zależy od typu uchwytu RAM Mount

Wymagania systemowe – wtyczka Clarity M

  Mac: OS X 10.9 (Mavericks) lub nowszy, Pro Tools 10 lub nowszy 

lub host zgodny z VST/AU, formaty wtyczek: VST 2.4, VST3, 

Audio Units, AAX Native 32/64-bit,

 Windows: Windows 7 lub nowszy, Pro Tools 10 lub nowszy lub host 

zgodny z VST, formaty wtyczek: VST 2.4,VST 3, AAX Native 32/64-bit,

 Hosty: można używać tej wtyczki z każdym hostem obsługującym 

przynajmniej jeden z formatów wtyczek wymienionych powyżej. 

Wtyczka została przetestowana w pracy z następującymi hostami: 

Pro Tools, Logic Pro, Nuendo, Wavelab, Cubase, Audition, Final Cut Pro, 

Premiere. Obsługa nie jest ograniczona do powyższych hostów. 

Wtyczka Clarity M została opracowana we współpracy z Audified.

Cena

2990 zł

CChyba każdy doświadczył kiedyś sytuacji, 
gdy podczas słuchania radia czy oglądania 
telewizji nagle pojawiała się głośna re-
klama zmuszająca do natychmiastowego 
ściszenia  odbiornika. Teraz takie skoki są 
podczas emisji zabronione przez prawo,  
a nietrzymanie się standardów może mieć 
różne przykre konsekwencje. W przypadku 
nadawców telewizyjnych, którzy nadają 
reklamy znacznie głośniejsze od zwykłych 
programów, konsekwencje wyciąga Krajowa  

Trzyma poziom
W czasach, gdy  
muzyka i film są wszechobecne  
w telewizji, radiu i internecie, warto  
dopasować głośność do ogólnie  
przyjętych standardów

TC Electronic Clarity M

Rada Radiofonii i Telewizji. W wypadku wy-
słania zbyt głośno nagranej płyty do serwi-
su iTunes, specjalne algorytmy ograniczą jej 
głośność, przy okazji pogarszając brzmie-
nie. Choćby dlatego warto samodzielnie 
zadbać o poziom dźwięku.

Clarity M produkcji TC Electronic jest 
jednym z narzędzi, które pomogą w wyko-
naniu tego zadania. Na ten profesjonalny 
miernik audio pozwolić mogą sobie nie tyl-
ko stacje telewizyjne i duże studia nagrań, 
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ale zwykli użytkow-
nicy. Dzięki temu zy-

skają urządzenie, które  
w przejrzysty sposób 

podaje wiele informacji  
o ścieżkach. Można nim 

analizować pojedyncze ścież-
ki, ich grupy oraz cały miks 

w systemie 2.0 i 5.1. Dzięki wi-
zualizacji parametrów miksu za 

pomocą uznanego miernika LM6, 
pokazującego wszystkie podstawo-

we informacje dotyczące głośności na 
jednym ekranie, ustawienie poziomów 

sygnałów okazuje się szybkie i łatwe. 
Oczywiście dynamika jest tylko jed-

nym z parametrów, które można popra-
wić za pomocą Clarity M. Miernik korelacji 
pozwala na łatwą identyfikację proble-
mów fazowych i innych nieprawidłowości,  
a dzięki RTA można monitorować często-
tliwości spoza zakresu słuchu i z łatwością 
precyzyjnie określić miejsce, gdzie miks się 
zamula. Służy do tego analizator, pracują-
cy w czasie rzeczywistym z rozdzielczością 
1/3 oktawy i przybliżaniem pojedynczych 

>>

pasm. Na pierwszy rzut oka widać, któ-
re częstotliwości wypada podbić, a które 
wymagają osłabienia. Miernik odchylenia 
bazuje na algorytmach TC Electronic, sta-
nowiących branżowy standard. Pomaga 
uniknąć niespodzianek związanych ze 
złym mixdownem, zapewniając świetne 
brzmienie miksu bez względu na to, jak bę-
dzie odtwarzany. Dlatego Clarity M stanowi 
bardzo przydatne narzędzie do miksu, ma-
steringu i postprodukcji. 

Urządzenie jest wyposażone w sze-
reg mierników, które łatwo kontrolować 
na siedmiocalowym ekranie wysokiej 
rozdzielczości. To też wpływa na sposób 
pracy z urządzeniem. O ile pogłosy czy ko-
rektory uruchamiamy w trakcie sesji parę 
razy i wyłączamy po ustawieniu parame-
trów, Clarity M powinno nam towarzyszyć 
w trakcie całej sesji. Urządzenie komuni-
kuje się z programem DAW przez złącze 
USB i w czasie rzeczywistym przekazuje 
precyzyjne odczyty z każdego wybranego 
wyjścia.

Miernik zapewnia bogactwo połączeń 
cyfrowych.  Specjalny kabel rozdzielający 

zawiera sześć kanałów niesymetrycznego, 
cyfrowego sygnału audio AES3, co pozwa-
la na podłączenie zewnętrznego miksera, 
konsolety lub interfejsu audio do korzy-
stania z mierników 5.1 o jakości nadawczej. 
Stereofoniczne wejście optyczne pozwala  
z kolei na podłączenie interfejsu audio 
przez TOSlink, dzięki czemu zyskujemy 
większy wybór opcji.

Może działać także jako wtyczka. Za 
sprawą przeniesienia na ekran wizualnych 
informacji zwrotnych dotyczących miksu 
nie musimy już przenosić co chwila okien 
wtyczek, aby zachować widok sekwencera, 
efektów i mierników jednocześnie. Clarity M  
w prosty sposób integruje te światy. W po-
staci wtyczki współpracuje z popularnymi 
programami DAW: 
 Pro Tools (AAX Native), 
 Cubase, Nuendo, Wavelab, Premiere  

i in. (VST),
 Logic Pro, Final Cut Pro (Audio Units).
Z takim wsparciem znacznie łatwiej 

trzymać poziom i każdy miks postawić do 
pionu.

Konrad Majchrowski
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UŻYWANIE EFEKTÓW INSERTOWYCH 
Podczas pracy z projektem możemy korzystać z efektów inser-
towych w taki sam sposób, jak w zakładce Utwór. Każdy utwór 
ma dedykowaną kolumnę, a do dyspozycji pozostaje jeszcze 
osobna kolumna na efekty kanału głównego Master oraz na 
efekty Po tłumiku. Dokładniejszy opis funkcjonowania efek-
tów insertowych, łącznie z użyciem łańcuchów efektów oraz 
wbudowanych w efekty funkcji mikrowidoku, zamieściliśmy  
w numerze AudioPlay 4/2016. 

Efekty indywidualne utworów
Kolumna efektów insertowych dostępna dla każdego z utwo-
rów z osobna umożliwia indywidualne przetwarzanie sygna-
łu na tych ścieżkach. Powszechnym zwyczajem w procesie 
masteringu jest uzyskanie odpowiedniego balansu pomiędzy 
utworami, zanim użyjemy efektów na kanale głównym Ma-
ster. Tłumik, czyli jedno z podstawowych narzędzi do tego 
celu, jest dostępny dla każdego utworu zaraz obok efektów 
insertowych. Przycisk do aktywowania oraz dezaktywowania 
wszystkich efektów na danym kanale znajduje się po lewej 
stronie polecenia o nazwie Inserty.

Na samej górze kolumny efektów insertowych jest do-
stępna informacja o głośności. Aby z niej skorzystać, należy 
nacisnąć to polecenie, rozwijając tym samym dostęp do kilku 
parametrów. Drugi ze sposobów to kliknięcie prawym przyci-
skiem myszy utworu w kolumnie utworów i wybranie polecenia  
z rozwijanego menu. Za pierwszym razem program sam wykry-
je głośność danego utworu. Naciskając kolejne razy, rozwijamy 
i zwijamy menu głośności. Po dokonaniu ewentualnych zmian 
na ścieżce odsłoni się funkcja aktualizacji pomiaru głośności 
Zaktualizuj głośność (Update Loudness). In-
formacje dostępne w tym miejscu to głośność 
w standardzie EBU R128 (INT – Integrated Lo-
udness i LRA – Loudness Range) oraz odczyty 
dla kanału lewego i prawego takie jak pozio-
my szczytowe TP (True Peak), poziom średni 
RMS czy poziom odchylenia DC (DC Offset). 
Dostępność tej funkcji z pewnością ułatwia 
podejmowanie decyzji odnośnie do regulacji 
głośności podczas pracy z kolejnymi utworami 
w projekcie.

Edytor ścieżki
Każda ścieżka w projekcie ma edytor, który umożliwia two-
rzenie zaawansowanych konfiguracji efektów także z przy-
porządkowanymi kontrolerami makro. Edytor można otwo-
rzyć, wciskając okrągły przycisk nad potencjometrem utworu 
znajdujący się ponad kolumną efektów. Opcja edytora jest 
dostępna również w zakładce Utwór, a jej dokładna funkcjo-
nalność została opisana w sekcji edycji.

Lekcja 13. Mastering (2)
W tej części omawiamy efekty insertowe, 
efekty na sumie oraz mierniki 
dostępne w programie

PreSonus Studio One 3

Kopiowanie efektów pomiędzy utworami
Aby szybko i sprawnie skopiować jakiś efekt z jednego utwo-
ru do kolejnego, należy po prostu chwycić i przeciągnąć efekt 
z kolumny efektów na inny utwór w kolumnie utworów. Ist-
nieje również możliwość przekopiowania wszystkich efek-
tów. Aby tego dokonać, należy chwycić nagłówek Inserty ze 
źródłowego utworu i przeciągnąć go oraz upuścić nad kolej-
nym w kolumnie utworów lub na linii czasu.

Cały zestaw efektów na danej ścieżce może również zo-
stać zachowany w postaci presetu, zwanego łańcuchem FX. 
Klikając trójkącik-strzałkę skierowaną w dół znajdującą się 
obok nagłówka Inserty, należy wybrać polecenie Zapisz łań-
cuch FX.  Aby przywołać zapisany łańcuch, należy wybrać go 
z listy po kliknięciu tego samego przycisku strzałki lub odna-
leźć dany łańcuch w przeglądarce w zakładce Efekty audio  
i przeciągnąć go na dowolny utwór w projekcie.

Używanie hardware’owych efektów insertowych
Efekt Pipeline umożliwiający zastosowanie narzędzi har-
dware’owych może zostać użyty w projekcie tak samo jak 
przy pracy z utworem. Podczas pracy z tym narzędziem 
należy skonfigurować odpowiednio sekcję wejść/wyjść dla 
projektu. Należy w tym celu na pasku narzędzi wybrać po-
lecenie Projekt -> Konfiguracja projektu, po czym przełą-
czyć na zakładkę Wejścia i Wyjścia audio.

Należy pamiętać, że jeżeli wtyczka Pipeline jest użyta 
gdzieś w projekcie, nie będzie można wyeksportować projektu  
w trybie offline podczas wypalania płyty, tworzenia obrazu czy 
wydania cyfrowego. Aby sygnał został właściwie przetworzony 
przez hardware, niezbędny jest eksport w czasie rzeczywistym.

Zgranie utworu na miejscu
Ta przydatna opcja pojawiła się wraz z aktualizacją progra-
mu Studio One do wersji 3.5 i dostępna jest dla wszystkich 
utworów w projekcie. Aby z niej skorzystać, należy kliknąć 
prawym przyciskiem myszki dowolny utwór w kolumnie 
utworów i wybrać polecenie Wygeneruj audio ze ścieżki. 
Zgranie utworu w ten sposób wyrenderuje wszystkie efek-
ty z danej ścieżki w czasie rzeczywistym, po czym podmieni 
plik źródłowy na nową wersję. Efekty na ścieżce są następ-
nie automatycznie usuwane.

EFEKTY NA SUMIE (MASTER)
Efekty nałożone na sumie mają wpływ na każdy utwór w pro-
jekcie masteringowym. Powszechnie używane efekty w tym 
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miejscu to limiter, kompresor wielopasmowy i inne mające 
częste zastosowanie na tym etapie narzędzia do kreowania 
ogólnego brzmienia i dynamiki edytowanego materiału. Na 
ogół poprawna barwa i balans pomiędzy poszczególnymi 
utworami projektu powinny zostać wypracowane już wcze-
śniej, zanim nałożymy efekty na sumę. Wtyczki oraz łańcu-
chy efektów można przeciągać na sumę tak samo jak w przy-
padku innych kolumn efektów insertowych.

Inserty indywidualne oraz suma są kolumnami efektów 
usytuowanymi w torze audio Przed tłumikiem. Do dyspo-
zycji użytkownika jest jeszcze jedna kolumna Po tłumiku,  
w której najczęściej używa się narzędzia zwanego Dither. Je-
żeli zdecydujemy się na takie rozwiązanie z wykorzystaniem 
zewnętrznej wtyczki w swoim projekcie, powinniśmy wyłą-
czyć opcję Użyj ditheringu do odtwarzania i eksportu plików 
audio dostępnej w Studio One -> Opcje -> Zaawansowane 
-> zakładka Audio dla PC oraz Preferencje -> Zaawanso-
wane -> Audio dla Maca. Aplikacja PreSonus Studio One 3 
używa ditheringu jedynie w niezbędnych momentach takich 
jak redukowanie głębi bitowej wewnątrz kolumny efektów 
lub podczas eksportu pliku i zawsze jest to dither typu trój-
kątnego bez kształtowania szumu.

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, można skorzystać z poten-
cjometru głównego oraz wyboru wyjścia dla sygnału audio 
na sumie. Zmiany w tym miejscu wpłyną na wszystkie 
eksportowane utwory. Wszystkie z dostępnych par wyjść 
w interfejsie są dostępne po kliknięciu obecnie używanego 
wyjścia na samym dole kolumny efektów.

MIERNIKI
Możliwość analizowania istotnych parametrów materiału 
dźwiękowego jest jedną z kluczowych technik, jaką posługują 
się realizatorzy podczas etapu masteringu. Program PreSonus 
Studio One 3 w oknie projektu oferuje cztery rodzaje mierni-
ków widocznych cały czas. Takie rozwiązanie ułatwia podej-
mowanie właściwych decyzji podczas obróbki materiału.

Analizator widma (spektrum) akustycznego
Analizator widma jest elastycznym narzędziem, które ofe-
ruje kilka trybów wskazań. Domyślnie ustawiony jest na tryb 
FFT (Fast Fourier Transform) jednak do wyboru mamy jesz-
cze Oktawy, 1/3 oktawy, 1/12 oktawy (z poręczną skalą od-
zwierciedloną w postaci klawiatury fortepianowej), Krzywą 
FFT, Waterfall, Sonogram oraz Segmenty. 

Miernik standardowo wyświetla aktualne poziomy: śred-
ni i szczytowy. Ich czas dostosowujemy do swoich potrzeb. 
Możemy wybrać jego brak lub okresy: krótki, średni lub dłu-
gi. Stałe wskazanie oznaczone znakiem nieskończoności 
dostępne jest dla miernika poziomów szczytowych. Przy-
datną opcją w przypadku obu wskazań jest wygładzanie 
miernika dostępne po kliknięciu opcji Wygładź (Smooth). 
We wszystkich trybach mamy również możliwość określenia 

zakresu wskazań – Zakres (Range). Poruszając kursorem po 
analizatorze widma, otrzymujemy dodatkowe informacje  
w postaci aktualnie zaznaczonej częstotliwości wraz z odpo-
wiadającym jej tonem oraz poziomem. W trybie FFT widzimy 
dodatkowo linię o nachyleniu 3 dB na oktawę, skalibrowaną 
podobnie do szumów. Wykres częstotliwości pokrywają-
cy się z tym nachyleniem może być punktem wyjściowym  
w kształtowaniu poprawnie zbalansowanego utworu. Tę sa-
mą funkcjonalność uzyskujemy przez kliknięcie opcji Nachy-
lenie (Slope), kiedy to nachylenie całego analizatora widma 
zostaje skompensowane o wspomniane 3 dB na oktawę.

Tryby Waterfall, Sonogram oraz Segmenty umożliwiają 
dodatkowo „zamrożenie” wskaźnika po naciśnięciu ikonki 
Zamroź (Freeze), wyglądającej jak płatek śniegu.

Miernik poziomu
Miernik poziomu usytuowany jest poniżej analizatora widma  
i może wyświetlać dokładne wskazania poziomu zarówno szczy-
towego, jak i średniego RMS. Pozostałe opcje do wyboru to jed-
na z trzech skal przedstawionych przez Boba Katza, czyli K-20, 
K-14, K-12, oraz standard EBU R128 z dwoma różnymi zakresami  
(przycisk EBU+18 dB po prawej stronie poniżej miernika).

Żaden inny proces podczas produkcji audio nie wymaga 
tak wnikliwej analizy głośności, jak ma to miejsce na etapie 
masteringu. Istotne jest zatem monitorowanie tego para-
metru w taki sposób, aby uzyskać możliwie najrówniejszy 
poziom pomiędzy poszczególnymi utworami oraz uniknąć 
ich przesterowania. Jeżeli jakikolwiek sygnał przekroczy ba-
rierę zera cyfrowego, miernik Clip podświetli się na czerwono. 
Aby zresetować to wskazanie, należy je kliknąć.  Klikając pra-
wym przyciskiem myszy, możemy wybierać z dodatkowych 
opcji takich jak czas wskaźnika poziomu średniego RMS czy 
podtrzymanie miernika VU wraz z jego czasem.

Tuż obok miernika poziomu znajduje się niewielkie 
okienko, w którym odczytamy poziom naszego materiału 
w dwóch skalach: LU (Loudness Unit) i LUFS (Loudness Unit 
Full Scale). Wskaźniki dla tych skal to głośność zintegrowana 
(INT – Integrated), zakres głośności (LRA – Loudness Range) 
oraz poziom szczytów międzypróbkowych (TP – True Peak).

Miernik fazy
Umieszczony na prawo od miernika poziomu miernik fazy 
jest przydatny w sprawdzaniu, jak utwór brzmi w stereo 
oraz czy jest zgodny z mono. Parametry można odczytać  
z dwóch wskaźników, jakie mamy do dyspozycji. Pierwszy  
z nich, tak zwany goniometr, w centrum ekranu, a pracujący 
w poziomie miernik korelacji na dole.

Goniometr wyświetla amplitudę na oscyloskopie w try-
bie X/Y pomiędzy kanałami lewym a prawym. Pionowa linia 
na tym mierniku reprezentuje sygnał mono. Miernik korelacji 
porównuje natomiast ilość sygnału znajdującego się w fazie 
oraz przeciwfazie obu kanałów. Wartości zmierzające do +1 
(mono) świadczą o zgodności fazowej materiału dźwiękowe-
go. Wszelkie wskazania zmierzające w odwrotnym kierunku, 
czyli do -1 (przeciwfaza), sygnalizują potrzebę poprawy mik-
su ze wskazaniem na jego zagospodarowanie przestrzeni.

Dawid Tyburski

Akademia Realizacji Dźwięku w Gdyni
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SSuperior Drummer 3.0 to najnowsza odsłona cenionej apli-
kacji perkusyjnej. Prawie 10 lat, jakie dzieli nas od wydania 
poprzedniej edycji, sprawia, że mamy do czynienia z naj-
bardziej wyczekiwaną premierą roku! Program został prze-
projektowany od podstaw, zyskując między innymi: zmyśl-
ny sposób obsługi, zintegrowaną funkcję konwersji perku-
syjnych partii audio do MIDI, 35 efektów w sekcji miksera, 
skalowany interfejs, odłączane okna i obszerną bibliotekę 
MIDI. Nowy Superior to więcej niż narzędzie do tworzenia 
rytmów. Stał się wirtualnym studiem dającym ogromne 
możliwości twórczego tworzenia, kształtowania i dosko-
nalenia naszych zagrywek. Ma wszystko, żeby wyznaczać 
standardy współczesnej produkcji ścieżek perkusyjnych na 
komputerze. 

Co nie mniej ważne, najnowsza wersja programu jest 
wstecznie kompatybilna z poprzednią, jak również opcjo-
nalnymi bibliotekami Superiora 2.0 (SDX) czy EZdrummera 
2 (EZX). Nasze dotychczasowe projekty nie straciły nic na 
ważności. Żeby specyfikacji stało się zadość, SD 3.0 może 
działać jako plug-in (popularne formaty: RTAS, VST, AU, 
AAX etc.) w programie DAW bądź jako samodzielna aplikacja  
w środowisku 32- i 64-bitowym. Program jest przeznaczony 
do komputerów Mac (OS X 10.6 lub wyższy) i PC (Win 7 lub 
nowszy).  

Ręka Messenburga
Kolekcja brzmień Superior Drummera 3.0 została zarejestro-
wana przez wielokrotnie nagradzanego realizatora George’a 
Massenburga. Jego wkład w rozwój technologii audio trudno 
zawrzeć w jednym akapicie. Przypomnijmy tylko, że na kon-
cie George’a Massenburga znajduje się ponad czterysta płyt, 

które wyprodukował, zmiksował bądź zrealizował.  Oprócz 
otrzymania prawie wszystkich możliwych nagród branżo-
wych, włączenia do Technology Hall of Fame i uzyskania 
doktoratu honoris causa w dziedzinie muzyki na prestiżo-
wym Berklee College jest on również wynalazcą podsta-
wowego narzędzia w branży: korektora parametrycznego. 
Jeśli Superior Drummer wymagał najlepszego realizatora, 
doprawdy trudno o lepsze rekomendacje. I to są właśnie je-
go brzmienia perkusyjne: nagrane z wykorzystaniem wielu 
warstw technologii, dodatkowo wspieranej imponującym 
zawodowym know-how.

Superior Drummer 3.0 wymagał znakomitego studia. 
Podstawowa biblioteka brzmień programu została nagrana  
w Galaxy Studios w Belgii. Pomieszczenie o powierzchni 330 m2  

Obejdzie się bez  
pałki

Użytkownicy oprogramowania  
od dawna wiedzą, że nie trzeba sięgać po pałki  
i bębny, by uzyskać świetny groove do utworu.  
Nowa wersja Superior Drummera daje jednak  
niespotykaną dotąd elastyczność  
w kształtowaniu brzmienia perkusji

Toontrack Superior Drummer 3.0

Dobieranie 
zestawu
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Użytkownicy oprogramowania  
od dawna wiedzą, że nie trzeba sięgać po pałki  
i bębny, by uzyskać świetny groove do utworu.  
Nowa wersja Superior Drummera daje jednak  
niespotykaną dotąd elastyczność  
w kształtowaniu brzmienia perkusji

Superior Drummer wprowadza wiele nowatorskich 
funkcji do pracy z każdym aspektem związanym ze ścieżką 
perkusyjną w MIDI. Nie musimy wychodzić poza program  
niezależnie od tego, czy chcemy szybko uzyskać własny 
rytm, czy przygotowujemy bębny do całych utworów, 
czy zagłębiamy się w szczegółowe dostrajanie timingu 
i velocity. Nieoceniony w codziennej pracy okazuje się 
edytor siatki czy rytmu i tempa zintegrowany ze ścież-
ką utworu (Song Track). Song Track z ulepszoną obsługą  
i dodaną funkcją przeszukiwania pozwala na tworze-
nie całych utworów. Wiele ścieżek utworów możemy 
budować zarówno w oparciu o materiały dostarczone 
od producenta, jak i rejestrując własne podkłady i par-
tie. Istnieje również możliwość łączenia „składowych” 
perkusji z zainstalowanych opcjonalnych bibliotek SDX  
i EZX. Sama koncepcja Song Track poddaje w wątpliwość 
konieczność używania programów typu DAW. Swój wy-
stęp możemy zarejestrować bezpośrednio w Song Track 
Superiora.

  FUNKCJE W PIGUŁCE

  ponad 230 GB surowych, nieprzetworzonych dźwięków 

 w formacie 44,1 kHz/24 bity, 

  brzmienia nagrane z użyciem 11 dodatkowych mikrofonów w konfiguracji 

 dookolnej, zapewniających pełne wrażenie przestrzeni,  

  odtwarzanie w stereo lub w surround aż do formatu 11-kanałowego, 

  materiał zrealizowany przez George’a Massenburga, 

  zintegrowana funkcja konwersji offline audio do MIDI, 

  około 350 brzmień legendarnych, klasycznych automatów perkusyjnych, 

  35 efektów w mikserze, 

  nowy, ulepszony, skalowalny interfejs z odłączanymi oknami,

  funkcje Edit Play Style, Tap2Find, Song Creator i Song Track oraz wygodniejsza 

 obsługa i lepsza wyszukiwarka, 

  pokładowy edytor MIDI, 

  automatyzacja w DAW dla pokładowych kontrolerów macro,  

  import pojedynczych oraz zewnętrznych sampli metodą przeciągnij-i-upuść,  

  obsługa skrótów klawiszowych.

nagraj muzę

i wysokości 8 metrów było idealne do nagrywania imponu-
jącego dźwięku o najwyższej jakości. Główna sala w Galaxy 
Studio jest najcichszym tej wielkości miejscem do nagrywa-
nia na świecie. Panuje w nim szum otoczenia na poziomie 
zaledwie 14 dBA. Idealna akustyka, zrównoważony pogłos 
oraz zapewnione najlepsze techniki nagrywania – to wszyst-
ko wraz ze znakomitym realizatorem sprawiło, że możemy 
mówić o jednej z najwierniej zarejestrowanych bibliotek 
brzmień na rynku. 

Bogactwo możliwości
Sam interfejs graficzny dostarcza wiele frajdy. Choć podobny 
do poprzedniego, teraz został wyposażony w funkcje umoż-
liwiające pełną i elastyczną organizację pulpitu. Wszystkie 
okna są skalowalne, również okna poszczególnych sekcji 
Grooves, Mixer, Tracker, które dodatkowo mogą być „pływa-
jące” i odłączane. Wielkość posiadanego monitora przestaje 
mieć znaczenie.

Niebotycznie rozrosła się biblioteka. Zawartość nowego 
Superiora to ponad 230 GB surowego, nieprzetworzonego 
materiału dźwiękowego, zarejestrowanego z niespotyka-
nym pietyzmem w jakości 24 bity/44,1 kHz. Oprócz bliskie-
go omikrofonowania i kilku pozycji ambientowych Superior 
Drummer 3.0 obejmuje 11 dodatkowych mikrofonów w po-
mieszczeniu, ustawionych w konfiguracji surround, które 
można wykorzystać w stereo, 5.1, 9.1, a nawet w systemach 
11.1! Biblioteka obejmuje siedem zestawów perkusyjnych 
plus wiele ich konfiguracji. Prym wiodą zestawy Ayotte, 
Gretsch, Pearl, Premier, Yamaha oraz dwie konfiguracje Lu-
dwiga. Średnice tomów wynoszą od 6 do 20”. Przy wybra-
nych zestawach i instrumentach dostępny jest opcjonalny 
wybór narzędzi: pałek, szczotek, rózg i pałek filcowych. 
Mamy również wybór rodzaju naciągu dla poszczególnych 
zestawów i instrumentów. Do dyspozycji mamy około 350 
brzmień elektronicznych zsamplowanych z klasycznych 
automatów perkusyjnych, 25 unikatowych werbli akustycz-
nych z 35 zarejestrowanymi konfiguracjami. Całość dopeł-
nia 16 niepowtarzalnych stóp akustycznych i 27 ich różnych 
konfiguracji. W połączeniu z dużym wyborem dodatkowych 
instrumentów dodanych w celu tworzenia nowych brzmień 
Superior Drummer 3.0 daje nam niemal nieograniczoną pa-
letę możliwości do produkcji brzmień perkusyjnych. >>

Zakładka 
rytmów

Uruchomienie modułu miksera w programie  
Superior Drummer 3 przypomina wejście do
światowej klasy studia i zajęcie miejsca  
za konsoletą mikserską

Zakładka Search z funkcją Tap2Find to istny majstersz-
tyk. Jej działanie jest genialne w swojej prostocie. Funkcja 
działa w ten sposób, że po wystukaniu interesującego nas 
schematu rytmicznego – na przykład na kontrolerze MIDI – 
przeszukana zostanie cała biblioteka plików MIDI Superiora 
pod kątem identycznego bądź podobnego wzoru. Oczywi-
ście możemy również tradycyjnie przeglądać zawartość we-
dług gatunku muzycznego, charakterystyki zagrywki, kon-
kretnego instrumentu czy metrum. W funkcji Edit Play Style 
można się zakochać. Dzięki niej ze schematem rytmicznym, 
wybranym bądź zagranym, robimy praktycznie wszystko.  
W czasie odtwarzania próbki w czasie rzeczywistym do-
wolnie żonglujemy instrumentami – na przykład podmie-
niając hi-hat na tom, ride bądź inny talerz – oraz ich arty-
kulacjami. Nieocenioną pomocą w poszukiwaniu inspiracji 

przy tworzeniu własnych ścieżek perkusyjnych okazuje się 
również wszechstronna biblioteka przebiegów MIDI, obej-
mująca szeroki zakres stylów. 



nagraj muzę

32

Mikser po nowemu 
Sekcja miksera aplikacji została całkowicie zmieniona. 
Mikser zawiera 35 efektów insertowych: EQ, delaye, rever-
by, filtry, procesory dynamiki, przestery, efekty modulacyj-
ne. To sprawia, że każdy z kanałów staje się wirtualnym 
procesorem dźwięku. Routing, wysyłka, nasycenie, łącze-
nie i miksowanie – możliwości twórcze są nieograniczone. 
W sekcji znajdziemy również szeroki wybór presetów do 
każdego zestawu oraz duże możliwości edycji. Regulacja 
pozycji mikrofonów, a także przesłuchów pomiędzy po-
szczególnymi mikrofonami, to kolejne źródło niczym nie-
ograniczonej inspiracji. 

Odnosimy wrażenie, że uruchomienie modułu miksera  
w programie Superior Drummer 3.0 przypomina wejście do 
światowej klasy studia i zajęcie miejsca za konsoletą mikser-
ską. Za szybą, w ogromnej sali, stoi szeroki wybór zestawów 
perkusyjnych wszelkich rozmiarów, od różnych producentów 
i różnych modeli. Wszystkie czekają ustawione i gotowe do 
udoskonalania miksów.

Wspomaganie sztuczną inteligencją 
Wbudowany Tracker to prawdopodobnie najbardziej efek-
tywne i dokładne oprogramowanie na rynku do konwersji 
perkusyjnych ścieżek audio do MIDI. Został zbudowany 
na zaawansowanej sieci neuronowej rozpoznającej instru-
menty. Wykrywa uderzenia z niezrównaną dokładnością  
i szybkością. Rozpoznawanie perkusji odbywa się w oparciu 
o sztuczną inteligencję wspomaganą przez samouczący się 

system bazujący na ponad 1,4 miliona perkusyjnych plików 
audio. Nie mogło zabraknąć opcji konwersji z audio do MIDI  
w trybie offline. Rozpoznawanie skomplikowanych rytmów 
nie nastręcza silnikowi aplikacji żadnych problemów i jest 
szybsze niż kiedykolwiek. Nieograniczoną kontrolę zyskuje-
my dzięki funkcjom Find Similar, Sound Recognition Thre-
shold i innym specjalnie stworzonym funkcjom, chociażby 
Find Tempo. Ta ostatnia funkcja umożliwia tworzenie mapy 
tempa z plików audio. Mamy również możliwość redukcji 
przesłuchów między mikrofonami, co zapobiega błędnemu 
wyzwalaniu. 

Inną użyteczną opcją jest edycja pojedynczych dźwięków 
MIDI bezpośrednio w przebiegu fali (waveform). Nie musimy 
się bać eksperymentów. Możemy załadować dowolny plik 
audio, aby wygenerować oryginalne rytmy perkusyjne. Dzię-
ki płynnej integracji z Superior Drummerem 3.0 możliwości 
zastąpienia lub rozbudowania ścieżek perkusji nigdy nie były 
potężniejsze niż teraz. Wrzucamy materiał audio do Tracke-
ra, czekamy, aby program go przeanalizował, i błyskawicz-
nie zyskujemy dostęp do MIDI bazującego na oryginalnej 
ścieżce. Można zacząć łączyć, rozbudowywać, zastępować 
i tworzyć!

E-perkusista? Teraz to możliwe
Dzięki połączeniu inteligentnych funkcji oprogramowania 
ze szczegółowością próbek Superior Drummer 3.0 łączy 
„e” z perkusją, sprawiając, że nasz zestaw elektroniczny 
staje się tak realistyczny i akustyczny, jak tylko może być. 
Program został zaprojektowany z myślą o nas, wymaga-
jących e-perkusistach. Zacznijmy od razu grać z jednym  
z nowych presetów do perkusji elektronicznej lub dosto-
sujmy do własnych preferencji sposób reakcji oprogra-
mowania na naszą grę dzięki nowym, łatwym w użyciu 
kontrolerom, dostępnym w specjalnej zakładce z usta-
wieniami perkusji elektronicznej. Zakładka ta jest wyko-
rzystywana do przekształcania przychodzących komuni-
katów MIDI do standardu każdej z załadowanych biblio-
tek brzmień bez wpływu na odtwarzanie plików MIDI. 
Ułatwia to łączenie naszej gry ze wszystkimi plikami MI-
DI udostępnianymi w bibliotekach przez firmę Toontrack. 
Zapewnia ona także szybki dostęp do najczęściej uży-
wanych kontrolerów MIDI, takich jak reakcja CC hi-hatu 
i werbla. Dostępne są również kontrolery do mapowania 
niestandardowych zestawów i padów z wieloma strefami 
i czujnikami pozycyjnymi.

Wszystko to w połączeniu ze zoptymalizowaną reakcją 
na siłę uderzenia (velocity), humanizacją i ponad 25 warstwa-
mi velocity na instrument w podstawowej bibliotece Superior 
Drummera 3.0 sprawia, że gramy z większą ekspresją i w bar-
dziej urozmaicony sposób niż kiedykolwiek!

Superior Drummer 3.0 z oczywistych względów żywego 
perkusisty mimo wszystko nie zastąpi. Choćby dlatego, że 
przy jego wykorzystaniu aranżacja partii perkusyjnej spocznie 
nieodwołanie na nas. Z drugiej strony brak rasowego bębnia-
rza, nie stanie się już traumą naszego życia i nie wstrzyma 
powstawania utworu. Trzeba tylko opanować obsługę pro-
gramu. Ta jednak jest z jednej strony dość intuicyjna, z drugiej 
wynagradza ogromnymi możliwościami kreacji brzmienia. 
Wystarczy przejrzeć choćby bibliotekę bębnów i pałek. Nie 
znajdzie się takiej w żadnym klasycznym studiu, nie wspomi-
nając o salach prób.

Patryk Korzonkowski

>>

Zakładka 
miksera

Zakładka 
trackera
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OOd kilkudziesięciu lat operatorzy nagrywają 
różne eventy, korzystając z urządzeń mniej 
lub bardziej profesjonalnych. Zawsze kładą 
duży nacisk na obraz, często nie przykłada-
jąc się zbytnio do kwestii dźwięku. Teraz się 
to zmieniło. Coraz większe możliwości, ja-
kie dają producenci mikrofonów, pozwalają 
kamerzystom i fotografom znaleźć nowe, 
odpowiednie i przede wszystkim dobre jako-
ściowo rozwiązania, które spełniają potrzeby 
najbardziej wybrednych odbiorców.

We wrześniu odbyła się premiera nowe-
go mikrofonu nakamerowego RØDE. Jest to 
profesjonalny mikrofon kierunkowy o cha-
rakterystyce superkardioidalnej do aparatów  
i kamer wideo. Czas zamknąć rozdział nieuda-
nych nagrań dźwięku: pogłosu wnętrza po-
mieszczenia (np. kościoła), zbierania wszyst-
kich szumów wokoło, niepożądanych wibracji  
i sprzężeń.

Mikrofon jest wyposażony w nowocze-
śnie zaprojektowaną kapsułę, która zapew-
nia większą czułość oraz zminimalizowanie 
szumów własnych, a broadcasto-
wa jakość dźwięku zadowoli 
zaawansowanych amatorów 
i profesjonalistów. VideoMic 
Pro+ zarejestruje wysokiej klasy 
brzmienie nagrań i zbierze szczegółowo 
dźwięk z przodu. Zasilanie odbywa się za 
pomocą akumulatora litowo-jonowego 
LB1, który po naładowaniu wy-
starcza na ponad 100 godzin 
ciągłej pracy. Opcjonalnie 

zd
ję

ci
a:

 R
Ø

D
E

Szlifowanie szczegółów
Wydaje się, że łatwo wziąć udany produkt, dorzucić kilka ulepszeń i ma się 

przebój rynkowy. Jednak sztuką jest przy okazji nic nie zepsuć. Sprawdzamy,  
jak udało się to w przypadku VideoMic Pro

RØDE VideoMic Pro+

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kapsuła

0,55”

Charakterystyka kierunkowa

superkardioidalna

Charakterystyka częstotliwościowa

20 Hz – 20 kHz

Impedancja wyjściowa

200 Ω

Maksymalne SPL

133 dB

Maksymalny poziom wyjścia

7,7 dBu (@ 1 kHz, 1% THD przy obciążeniu 1 kΩ)

Czułość

-33,6 dB re 1 V/Pa (21,20 mV @ 94 dB SPL) ±2 dB @ 1 kHz

Poziom szumów (A-ważony)

14 dBA

Zasilanie

wbudowany akumulator, USB, bateria AA

Wyjście

mini-jack 3,5 mm

Waga

122 g

Wymiary

111 x 66 x 170 mm

Gwarancja

1 rok (10 lat po zarejestrowaniu produktu na stronie)

Cena

1222 zł

mikrofon możemy zasilać dwiema bateria-
mi AA lub przez port USB (kabel micro-USB 
w komplecie). Cały system zasilania jest 
monitorowany diodowym wskaźnikiem 
stanu naładowania urządzenia. Ciekawym  
i nowym rozwiązaniem jest umieszczona na 
maleńkich zawiasach klapka baterii, która  
sprawdza się, ponieważ nie zgubimy baterii 
lub samej klapki podczas pracy. Drobiazg, 
ale przecież diabeł tkwi w szczegółach.  
Z tyłu mikrofonu znajduje się przycisk regu-
lacji dwustopniowego filtra górnoprzepusto-
wego (lub, jak kto woli, dolnozaporowego) 
oraz trzystopniowa kontrola wzmocnienia 
do +20 dB. Całą konstrukcję mikrofonu pod-
trzymuje najlepsze rynkowe mocowanie 
elastyczne, czyli Rycote Lyre, które chroni 
mikrofon przed wibracjami, puknięciami czy 
uderzeniami. Poniżej umiejscowiony jest 
zaczep mocujący mikrofon do lustrzanki  
z zabezpieczającym pierścieniem. Obok 
znajduje się kabelek SC2 TRS/TRS do pod-

łączenia mikrofonu do kamery lub 
aparatu. W zestawie dosta-

jemy również osłonę prze-
ciwwietrzną. Całe to dobro 
jest objęte dziesięcioletnią 
gwarancją po zarejestro-
waniu na stronie producen-
ta. Cechą, którą wygrywa  

z innymi mikrofonami 
tej klasy, jest łatwość 
podłączenia do kame-
ry lub aparatu oraz jego 

nagraj muzę

lekkość. Nowy VideoMic Pro+ waży zaled-
wie 122 g.

Z takim sprzętem możemy już podbijać 
Hollywood i okolice oraz wszelkie konkursy  
i festiwale, a nagrody za dźwięk lub jego mon-
taż znajdą się w zasięgu naszych możliwości.

Jakub Jeziurski
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OOd kilkudziesięciu lat operatorzy nagrywają 
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Szlifowanie szczegółów
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Czy lutownica przydaje się do tworzenia muzyki?
Oczywiście, że się przydaje! Przynajmniej dla mnie. Kiedy 
ojciec mi kupił pierwszy enerdowski instrument klawiszowy 
napędzany powietrzem – rodzaj takiego akordeonu bez 
marszczenia – tego samego dnia w Składnicy Harcerskiej 
kupiłem lutownicę. Nie wiedziałem jeszcze, czy i kiedy ją wy-
korzystam, ale czułem, że powinna być pod ręką.

Czyli w twoim przypadku instrument z lutownicą może 
uchodzić za zestaw. I co zrobiłeś temu instrumentowi?
Jemu nie zdążyłem. Szybko zastąpiłem go czymś nieco lep-
szym.

Ale radzieckiej Junosti już tak?
Wcześniej miałem jeszcze organy elektronowe Weltmeister, 
które nazywano „zemstą Ulbrichta”. Dopiero potem kupiłem 
organy Junost’, ale to była już kolejna generacja lutownic. 
(śmiech)

I co im zrobiłeś?
W środku tylko minimalnie zaingerowałem. Najważniejsze 
jest jednak to, co robiłem poza Junostią. Dźwięk z niej prze-
puszczałem przez różnego rodzaju ustrojstwa.

Własnej konstrukcji?
Niektóre tak, a niektóre nie. Zaczęło się od elektronicznego 
Leslie – na wzór sprzedawanego na Zachodzie urządzenia 
Rotor Sound – wykonanego przez mojego kolegę Staszka 
Kwaśniewskiego na Politechnice Gdańskiej. Otrzymałem 
od niego goły moduł, czyli tylko płytę główną. Dorobiłem 
do niego obudowę, potencjometry, gniazda itp. Zadziałało, 
więc zamówiłem jeszcze kilka tych modułów i po montażu 
sprzedawałem okolicznym muzykom. Oczywiście nie mogły 
zastąpić Leslie, bo jednak elektroniczne działanie na goto-
wym sygnale organów i zabawa z fazą to nie to samo, co 

O preparacji instrumentów  
elektronicznych, uderzającej  
różnicy w radzeniu sobie  
z awariami urządzeń starej  
i nowej generacji oraz jedynym 
wzorcu brzmienia KOMBI  
mówi Sławomir Łosowski

Hity      inkrustowane cyną 
wirujące głośniki. Za to urządzenie było kompaktowe, więc 
miało wzięcie. Potem zacząłem robić proste układy na pod-
stawie schematów publikowanych w pismach technicznych 
wydawanych w Polsce. Bardziej zaawansowane z nich robił 
mi Staszek. Przepuszczałem przez nie sygnał z organów  
i słuchałem, co się dzieje. Czasami coś modyfikowałem.  
W ten sposób zrobiłem kilka gałązek. Na przykład wchodzi-
łem przez fuzz, potem wykorzystywałem jakiś modulator 
kołowy, potem wchodziłem w coś w rodzaju phasingu. W za-
leżności od kolejności podłączenia układów tworzyły się róż-
ne przestery, wytwarzały się interesujące brzmienia. W końcu 
zrobiłem pudło, w którym mieściły się wszystkie te układy  
i można je było przełączać.

Dzisiaj często wychodzi na to,  
że elektronika ma rozmiar smartfona,  
w związku z tym w większości  
przypadków jest to ostatecznie 
 wtyczka z komputerem, klawiaturą  
i gałkami
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Hity      inkrustowane cyną 

SŁAWOMIR ŁOSOWSKI
Kompozytor, klawiszowiec, rysownik, elektronik.  

W 1969 roku założył zespół Akcenty, który w 1976 roku zmienił nazwę na KOMBI. 

Wraz ze zmianą nazwy zmienił charakter zespołu z instrumentalnego na  

wokalno-instrumentalny oraz wykonywaną muzykę z awangardowej na rockową. 

Twórca oryginalnego brzmienia KOMBI, w czym udział miały przerobione przez 

niego instrumenty elektroniczne, oraz kompozytor wielu największych przebojów 

zespołu. W ubiegłym roku KOMBI – niezmiennie prowadzone przez Sławomira 

Łosowskiego – świętowało 40-lecie. Z tej okazji został wydany album CD/DVD  

z zarejestrowanym koncertem jubileuszowym zagranym w Gdańsku.

Czyli w zasadzie wyszedł ci modular?
Nie róbmy sobie jaj! (śmiech) Ale brzmienia z tego instrumen-
tu były niekiedy tak mocne lub tak ostre, że aż ciarki prze-
chodziły ludzi, gdy ich słuchali. Do muzyki ilustracyjnej czy 
eksperymentalnej było jak znalazł. I oczywiście wtedy trzeba 
było niekiedy przeciąć też jakąś ścieżkę układu w organach, 
by to i owo podłączyć np. nie na wyjściu, a gdzieś wcześniej.

Wiedziałeś, co będzie, jak przetniesz ścieżkę, czy tylko  
wydawało ci się, że może być dobrze?
Aż takich randek w ciemno nie robiłem. Starałem się niczego 
nie popsuć. Chodziło o proste zabiegi, żeby uzyskać pożądany 
efekt. Oczywiście nie zawsze mi pasowała moja ingerencja  

i wtedy przywracałem oryginalne połączenia. A te rozwiąza-
nia, które się sprawdzały, zostawiałem. 

Analizowałeś schemat?
Nie miałem schematu. Układ był dość prosty, podobnie jak 
same organy. Wykonano je w technologii tranzystorowej, 
więc było widać, jak to działa. We współczesnych układach 
już nie da się grzebać, ale w tamtych latach w elektronice pra-
wie wszystko było podane na talerzu.

Może dlatego znakomitą większość twojego  
instrumentarium stanowią analogi z pierwszej dekady 
KOMBI. A jednak przed nagraniem „Nowego albumu” 
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robiłeś eksperymenty z nowszymi syntezatorami  
ze zbiorów Marcina Chmary z Electronic Revival.
Marcin ma bardzo rozbudowane instrumentarium. I to są 
przyzwoite instrumenty. Ale nie udało mi się znaleźć za wiele 
dźwięków akurat dla potrzeb tej płyty. Spora część współ-
czesnych instrumentów miała od razu wbudowany procesor 
efektów. Podczas przemiatania fabrycznych presetów sły-
szałem, że prawie każda barwa ma od razu reverb, delay albo 
inne efekty. Nie potrzebowałem jednak spektakularnych 
zabiegów, by dźwięk wywracał się z lewej strony na prawą. 
Zależało mi za to na dobrej jakości podstawowego dźwię-
ku, aby brzmienie dobrze przebijało się w miksie. W sumie 
pożyczyłem od Marcina do nagrań jeden instrument i wyko-
rzystałem go w dwóch albo trzech utworach. I paradoksalnie 
nie był to wcale instrument analogowy. Na rynku są nowe 
instrumenty robione w technice analogowej – nieliczne, ale 
są – i w większości brzmią dobrze. Jednak w tych wykonanych 
w technice cyfrowej, jak wyłączy się efekty zapięte na każdej 
barwie, to robi się słabiej. Ja rozumiem, że trudno jest produ-
centowi zrobić dobry instrument kosztujący finalnie nie za 
dużo, bo szuka zawsze obniżenia kosztów produkcji. Dlatego 
nie liczę na jakieś zaskoczenie. Dzisiaj często wychodzi na to, 
że elektronika ma rozmiar smartfona, w związku z tym  
w większości przypadków jest to ostatecznie wtyczka z kom-
puterem, klawiaturą i gałkami. Dlatego nie za wiele używam 
brzmień współczesnych instrumentów, bo trudno mi znaleźć 
wśród nich dobry dźwięk.

Twoje obecne instrumentarium pierwotnie miało moc  
i energetyczność, ale ograniczone możliwości modyfikacji 
brzmienia. Jak je wzbogaciłeś?
Na przykład dorobiony jest pitch bend w Korgu 700s i wejścia 
CV Gate, bo wcześniej ich nie było. Jednak w niektórych przy-
padkach wystarczyło przestroić potencjometry nastawne, 
które fabrycznie zainstalowano. Nieco więcej zmieniłem 
kilkanaście lat temu w Prophetach, kiedy zacząłem grać 
więcej solówek. Potrzebowałem trochę innych barw i teraz je mam. W Prophecie musiałem też nieco więcej zaingerować 

we wnętrzności, zamontować bardziej zaawansowany układ 
MIDI oraz dobrać odpowiednie potencjometry do dodanych 
przeze mnie pedałów. Za pomocą pedału zmieniam na przy-
kład płynnie kształt przebiegu oscylatorów.

To twój patent na indywidualne brzmienie?
Każdy muzyk ma swój własny patent. Trochę lat trwało, 
zanim dobrałem sobie odpowiednie instrumentarium, które 
pasowało do mojej koncepcji. Do czego zmierzam, można 
było usłyszeć już od pierwszych nagranych utworów KOMBI 
takich między innymi jak „Wspomnienia z pleneru”, „Przy-
tul mnie”, „Taniec w słońcu”. Indywidualne brzmienie ukon-
stytuowało się w latach osiemdziesiątych, jeszcze przed 
przerabianiem na większą skalę mojego instrumentarium. 
Wtedy w Prophecie jedynie wyprowadziłem potencjometr 
modulacji na pedał, a w Korgu 700s wyostrzyłem w jego 
układzie filtry od szumu. Ale indywidualne brzmienie to nie 
jest kwestia tylko instrumentów czy ewentualnych w nie in-
gerencji. Na nie składa się przede wszystkim to, jakich barw 
się używa i jak się gra na tych instrumentach. Ktoś gra tak, 
a ktoś inaczej, to kwestia indywidualna. Oczywiście warto 
wykorzystywać możliwości danego instrumentu. Jednym  
z przykładów są akordy, które gram na Prophecie  
w piosence „Za ciosem cios”. Ich charakter uzyskuję, 
uderzając bardzo krótko w klawiaturę, mając ustawione 

                      O TWÓRCZYCH NIESPODZIANKACH

Najczęściej na początku nagrywamy bębny do pilota, czyli jakiegoś 

bardziej lub mniej przygotowanego obrazu utworu. Następnie  

klawisze. Każdy z klawiszy nagrywam osobno, dlatego jak jest więcej 

ścieżek do nagrania, to potrzeba trochę czasu. Wychodzi mniej więcej 

jeden utwór na jeden dzień. Potem jeszcze nieco bawię się tym  

materiałem. Dogrywam jeszcze to i owo lub coś zmieniam. Staram 

się nie robić produkcji na łapu capu, choć jednak w pewnym  

momencie czas daje mi po łapach i trzeba kończyć. Zresztą tak  

samo pracowałem kiedyś w latach osiemdziesiątych przy  

nagrywaniu płyt „Nowy rozdział” czy „KOMBI 4”. W przypadku tej 

ostatniej płyty miałem na sekwencerze nagrane basy syntezatorowe, 

nagrane stopy i werble, którymi sterowałem panel Simmonsa,  

a następnie dogrywaliśmy przejścia perkusyjne, klawisze, gitary,  

bas itd. I po posłuchaniu tego, co już było nagrane, czasami coś się 

jeszcze zmieniało lub dogrywało. Dzisiaj pracuję podobnie. Nie do 

końca wiem, jak zabrzmi wszystko razem w miksie, gdy jestem na 

etapie nagrywania podstawowych śladów. Są czasem niespodzianki, 

bo współbrzmienia syntezatorów, które sobie wymyśliłem do  

danego utworu, mogą w miksie dać nieoczekiwany dobry lub zły 

efekt. Dlatego często jakieś smaczki dogrywam na końcu,  

kiedy mam już pełniejszy obraz utworu.

>>

Indywidualne brzmienie to nie jest kwestia tylko 
instrumentów czy ewentualnych w nie 
ingerencji. Na nie składa się przede wszystkim 
to, jakich barw się używa i jak się gra na tych 
instrumentach
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odpowiednio opadające wybrzmienie. Nie trzymam akor-
du, bo wtedy jest inny rodzaj brzmienia, ale uderzam i on, 
wybrzmiewając, ładnie się rozlewa. Do tego drugi generator 
każdego dźwięku podlega ustalonej przeze mnie modulacji. 
Oczywiście to trzeba sobie ustawić. Nie wiem, czy w innych 
instrumentach są takie możliwości. Być może są, ale nie wi-
działem tego w tych, do których miałem dostęp. A ta moż-
liwość i wiele, wiele innych ułatwiły mi granie we własny 
sposób, co słychać potem w nagraniach: to gram ja,  
a nie ktoś inny. 

Jak posłuchałem sobie piosenki „Nowy rozdział”  
z „Nowego albumu”, na pierwszy rzut ucha słyszałem, że to 
KOMBI. Nie miałem wrażenia, że minęło kilkadziesiąt lat od 
pierwszych płyt. Ten zabieg był z twojej strony zamierzony. 
Z drugiej strony zapowiedziałeś wtedy, że ponieważ była 
to płyta rocznicowa, nawiązałeś do historii zespołu, ale na 
następnej już nawiązywał nie będziesz. I teraz pytanie  
o to brzmienie…
To nieporozumienie. Będę nawiązywał! Brzmienie KOMBI jest 
taką wartością, że przecież nie zrobię teraz płyty o brzmieniu 
jakiegoś modnego aktualnie zespołu. Będę też oczywiście ca-
ły czas iść do przodu. Z płyty na płytę używam wiele nowych, 
a jednocześnie dość osobistych brzmień. Ale nawet gdy nowe 
utwory mają zupełnie nowe brzmienia, to i tak większość 
słuchaczy rozpoznaje w nich brzmienie KOMBI. 

Dlatego jestem ciekawy, co uważasz za jego esencję.
Tym wyznacznikiem jest odbiór człowieka. Ktokolwiek by to 
nie był, ma podczas słuchania utworu rozpoznać: „O, to gra 
KOMBI!”. Tylko tyle. Trudno wyjaśnić, co się pod tym kryje, bo 
to jest trochę nieuchwytne. Zespół ma być po prostu rozpo-
znawalny. I tak jest nie tylko z naszymi archiwalnymi nagra-
niami sprzed lat, ale z najnowszymi, które są zagrane  
i zaśpiewane już w zupełnie innym składzie, a wszyscy 
rozpoznają bez problemu, że to gra KOMBI. Istotą brzmienia 

oprócz nich jest sporo nowych sampli i wykorzystania now-
szych instrumentów. W starych utworach poza wyjątkami 
nic nowego w zasadniczych elementach aranżacji nie wymy-
ślam, dlatego jestem wierny moim Prophetom i Korgom. Nie 
planuję też jakiejś rewolucji brzmieniowej w KOMBI, choć nie 
wykluczam wzbogacenia mojego instrumentarium o kolejne 
instrumenty. Dlatego wolę grać na moich starych analogach, 
które znam jak własną kieszeń, i nie chcę na siłę czegoś wy-
myślać, jak wszystko się sprawdza. 

A jednak wymyślasz. W ubiegłym roku powiedziałeś, że 
masz pomysł na trzy płyty. Ta z koncertem jubileuszowym 
na 40-lecie założenia zespołu, który został zarejestrowany 
w Gdańsku, już się ukazała. Co z kolejnymi?
Będę je robił, ale bez nadmiernego ciśnienia. Z drugiej strony 
skoro jestem muzykiem, mam pracować, a nie obijać się. No  
i pracuję. (śmiech)

Z pozostałych dwóch projektów któryś jest bliski realizacji?
To wszystko zależy od czasu. Podejrzewam, że w zimie 
mógłbym coś już zrobić, choć będzie to raczej praca remik-
serska, a nie nagraniowa. Chodzi mi po głowie projekt zre-
miksowania znanych naszych utworów, a może też  
i kilku nowszych, w całkowicie nowych wersjach. Ale nie ty-
pu tanecznego, a nieco innych. Czasem wprost przeciwnie, 
nie do tańca, a do posłuchania. Zrobiłem próbki i może być  >>
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O WAŻNYM CZASIE DLA SIEBIE

Ciągłe łapanie tras koncertowych odbiera oddech. To spala zespół, spala muzykę. Lata  

osiemdziesiąte były pod tym względem bardzo trudne. Poza koncertami trzeba mieć czas, 

żeby coś nowego komponować, robić próby, ale też mieć oddech dla siebie, aby nie przegapić 

własnego życia. Dzisiaj dla mnie jest już o wiele lepiej. Nigdzie się nie śpieszę. Każdy koncert 

jest dla mnie jakimś nowym otwarciem. Jest mniejsza gonitwa i można wiele smakować, a nie 

połykać. A kiedy mam naładowane akumulatory, mogę coś dobrego tworzyć i mam chęć, żeby 

robić nowe rzeczy. W moim przypadku jest to muzyka i rysowanie.

KOMBI takiego, jakie fani znają od płyty „Nowy Rozdział”, 
a w zasadzie od utworów „Inwazja śmierci z Plutona” i „Nie 
ma jak szpan”, jest zasadnicza rola instrumentów klawi-
szowych w całym brzmieniu plus taki, a nie inny, sposób 
ich wykorzystania, plus wokal, bębny i gitary. Nie jest to 
moje solowe granie. Poza moim istotne jest też brzmienie 
pozostałych muzyków i nasze takie, a nie inne, brzmieniowe 
współzależności. Dotyczy to zarówno starego składu z lat 
osiemdziesiątych, jak i obecnego. Pozostając przy mojej grze 
i instrumentarium: dążę zawsze do tego, aby mieć instru-
menty o określonych możliwościach brzmieniowych, które 
niekoniecznie muszą się podobać komuś innemu. Mnie 
się podobają. Brzmienie jest funkcją mojego wnętrza: jakie 
dźwięki akceptuję w muzyce, a jakich nie. Dążę do takiej pa-
lety brzmień, na jaką odczuwam wewnętrzną potrzebę.  
Z moich fascynacji brzmieniowych w sposób naturalny naro-
dził się mój styl gry, mający przełożenie na styl KOMBI. Nie 
jest to czysta elektronika, a gra zespołowa, ale kluczowe jest 
umiejscowienie w tej muzyce instrumentów klawiszowych.

To chyba jest kolejny powód, dla którego pozostałeś wierny 
starym instrumentom?
Na koncertach musimy grać hity, więc potrzebuję do tego 
swoich starych instrumentów. Ale w nowych utworach 
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naprawdę ciekawie: pokazać muzykę KOMBI jeszcze od 
innej strony. 

Od jakiej?
Cały czas nasyconej brzmieniami syntezatorów, ale nieko-
niecznie tych, które dotąd były charakterystyczne dla danego 
utworu. Trochę zapętlić grę sekcji w loopy. Chcę zastosować 
proste patenty remikserskie, trochę montażu, trochę zupeł-
nie innego miksu i wyeksponować to, co znajdowało się  
w drugim czy trzecim planie. Sprawdziłem to. Wystarczy  
takie odwrócenie i już dużo się dzieje. Ale nie chodzi o to, 
abym bawił się możliwościami edycyjnymi komputera,  
a o to, co chcę usłyszeć jako efekt. Mam nadzieję, że to, co mi 
się będzie podobać, spodoba się naszym fanom.

Dotąd mówiliśmy o przerabianiu instrumentów i muzyki  
z potrzeby tworzenia. Jednak twoje leciwe – nie ma  
co ukrywać – instrumentarium wymaga niekiedy  
interwencji nie tyle z powodu zużycia moralnego,  
ile materialnego. W jednym z wywiadów wspominałeś,  
że klawiatury Prophetów nie dają już rady.
To jest w ogóle problem Prophetów 5, które są znakomitymi in-
strumentami, ale nie ma róży bez kolców. Konstruktorzy mieli 
fatalny pomysł na klawiaturę. Nie na same klawisze, ale na 
styki. Miałem z tym problem już w latach osiemdziesiątych. 

I jak sobie wtedy radziłeś?
Tak jak i teraz: przynajmniej raz na tydzień trzeba otworzyć 
instrument i przeczyścić styki. Żołnierz czyści broń, a ja czysz-
czę styki. 

To trochę męczące, zwłaszcza że masz dwa takie  
instrumenty.
Owszem, trochę. Jak graliśmy w tym roku na festiwalu w Opo-
lu, próba była w środę, graliśmy w sobotę. W środę na próbie 
przerywały mi dwa styki akurat w tym miejscu, gdzie gram 
intro do „Słodkiego…”. Technika przyniosła mi instrument do 

hotelu i w piątek przed sobotnim koncertem wziąłem papier 
ścierny 1000 i czysty chemicznie spirytus…

Jak prawdziwy muzyk: czysty spirytus… (śmiech)
Niestety to był spirytus izopropylowy, niepijalny. Instrument 
wymaga opieki. Tym bardziej moje zabytki. Nawet fleciści 
czasem majstrują przy instrumencie. Widziałem, jak kiedyś 
robiła to moja córka flecistka. Poza tym co z tego, że trochę 
męczę się ze stykami. Za to jakie mam możliwości brzmie-
niowe! Coś za coś. Ale mam pewien plan…

Wspominałeś kiedyś, że chcesz tam transplantować  
klawiaturę MIDI.
Mógłbym już dawno grać na klawiaturze MIDI, tylko wtedy 
miałbym bardzo daleko do gałek Propheta. Dlatego chcę 
wypruć Propheta z jego obudowy i włożyć go w jakąś nową 
skrzynkę wraz z klawiaturą MIDI. Muszę mieć do tego dobrą 
klawiaturę MIDI, żeby nie miała za dużo elektronicznych be-
bechów, aby można było wymontować ją z obudowy i włożyć 
do nowej. Podczas koncertu mam ułamki sekund na przełą-
czanie różnych barw i na dotknięcie jakiejś gałki, dlatego nie 
mogę sobie pozwolić, żeby klawiatura MIDI była w jednym 
miejscu, a Prophet gdzieś dalej poza bliskim zasięgiem rąk.

>>

Czasem jakiś epizod czy kilka dźwięków  
nagrywam na barwie uzyskanej, a nie zapisanej  
do pamięci instrumentu. Bywa, że zapominam  
zapisać albo zrobić choć notatkę. Najśmieszniejsze,  
że po czasie nie pamiętam, jak ją zrobiłem,  
i muszę na nowo dojść do tego

„
Nie masz żadnych wymagań odnośnie do samej klawiatury?
Oczywiście muszę wyczuć, jaka klawiatura MIDI byłaby dla 
mnie optymalna i trwała. Aby za rok czy dwa nie pękł mi 
klawisz i cała robota legła w gruzach. Jakiś czas temu kolega, 
który jest producentem muzycznym, powiedział: „Sławek, 
mam w studiu malutką klawiaturę MIDI. Przyniosę ci i poka-
żę. Świetna!”. Ja ją rozkręciłem…

Czy twoje standardowe powitanie z instrumentem polega 
na wyciągnięciu go z obudowy? 
Pierwsze, co robię z instrumentem, to rozkręcam. Zatem 
rozbieram ją, a te klawisze… nie mają sprężyn. Wiszą na 
kawałkach plastiku, z którego są wykonane! To tak wygląda, 
jakby za chwilę miało się złamać. No nie! Ja nie wierzę w takie 
konstrukcje! Pomijam już sprężystość takiego rozwiązania. 
Wrażenie jest takie, jakby człowiek grał na zabawce! Muszę 
znaleźć coś lepszego. 

Czyli nie masz zaufania do nowoczesnych konstrukcji?
Nie mam na pewno do najtańszych. A i te drogie leżą czasem 
miesiącami w serwisach i czekają na zmiłowanie producenta, 
który przysyła praktycznie na wymianę całą płytę główną 
albo istotny moduł. A stare jednak działają i można je jakoś 
okiełznać. Przykład: przed tegorocznym koncertem w Opolu 
mój główny Prophet, na którym gram na froncie, nagle stracił fo
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dwie trzecie sygnału. Uderzyłem z piąchy. Działa! Instrumen-
ty analogowe mimo takich katarów, kaszlów i bólów  
w kolanie nigdy mnie nie zawiodły. Co prawda wożę duplikat 
Korga, ale jeszcze nie zdarzyło mi się go użyć. Natomiast 
współczesne instrumenty częściej mi strajkują. Konstruktor 
Propheta Dave Smith zrobił kilkanaście lat temu instrument 
Poly Evolver, którego też jestem użytkownikiem. Oczywiście 
jest to instrument wykorzystujący współczesną technologię: 
chipy, chipy, chipy. Pomijam już to, że mam wymienione 
wszystkie płyty, bo padły masowo enkodery, a ten instru-
ment jest dopiero w wieku gimnazjalnym. Włączam go przed 
próbą generalną w Opolu: świeci się wszystko i nic nie działa! 
Uprzedziłem realizatora, że w intro do „Kochać Cię za późno” 
nie zagram na nim, lecz na Prophecie na innej barwie.

I co zrobiłeś?
Mój technik od klawiszy zachował się, jak przystało na 
współczesnych internautów. Wziął smartfona, wszedł na 
stronę Dave’a Smitha i przeczytał, co zrobić, gdy wszystko 
się świeci i nic nie działa: „Odkręcić cztery śrubki, dostać się 
do środka i palcami powciskać chipy. Bo w transporcie mogły 
poruszyć się w podstawkach”.

Pomogło?
Oczywiście! Zresztą w Opolu zawsze coś mi się działo  
z instrumentami. W 1984 roku podczas naszego pierwsze-
go festiwalu, tego na którym dostaliśmy główną nagrodę 
publiczności za piosenkę „Słodkiego miłego życia”, miałem 
uszkodzonego Propheta 5. Jeden generator padł w ogóle i nie 
dało się grać normalnie, bo odpowiadał on za co piąty naci-
skany klawisz. W akordach brakowało raz tego dźwięku, a raz 
tamtego – loteria. Obszedłem to w ten sposób, że jak złapa-
łem ten „pusty” generator na pierwszym C, wcisnąłem tam 
papier. Dzięki temu „grał” cały czas, tylko nie było go słychać. 
W ten sposób grałem na czterogłosowym Prophecie. „Słod-
kiego miłego życia” gram prawą ręką maksymalnie  

Czasem jakiś epizod czy kilka dźwięków  
nagrywam na barwie uzyskanej, a nie zapisanej  
do pamięci instrumentu. Bywa, że zapominam  
zapisać albo zrobić choć notatkę. Najśmieszniejsze,  
że po czasie nie pamiętam, jak ją zrobiłem,  
i muszę na nowo dojść do tego

O ZNACZENIU GEOGRAFII

W historii zespołu gorącym miejscem był stołek perkusisty. Bębniarze zmieniali się często,  

a w pewnym momencie została tylko perkusja elektroniczna. „W 1986 roku rozstałem się  

z Jurkiem Piotrowskim. Wcale nie miałem planu grać z perkusją elektroniczną. Wyszło  

to zupełnie nieoczekiwanie z powodu, o którym zaraz powiem. Granie z komputerem  

perkusyjnym miało być przejściowe, ale potrwało 5 lat. Czasy były takie, że w Polsce bida  

z nędzą: co perkusista, to nie ma bębnów albo ma je byle jakie. Co perkusista, to jest z Krakowa, 

Ciechanowa, Wrocławia, a nie z Trójmiasta. Jurek Piotrowski był wówczas najlepszym  

bębniarzem w kraju, a nasza kilkuletnia współpraca, nie wchodząc w szczegóły, na koniec  

rozbiła się właśnie o geografię: on był z Katowic, a baza zespołu w Gdańsku. W tamtych czasach 

był to spory problem, szczególnie dla Jurka. Dziś – mamy lepsze drogi, lepsze samochody,  

internet, komórki, lepszy kontakt – jest już inaczej, ale wtedy taka odległość stanowiła duże 

utrudnienie. Dlatego gdy rozstałem się z Jurkiem, byłem zmuszony zaprogramować komputer 

perkusyjny RX11, bo graliśmy wtedy intensywnie. I trwało to aż do koncertu 15-lecia  

w 1991 roku, kiedy to zadebiutował w KOMBI młody perkusista. Miał niebagatelną zaletę –  

był z Trójmiasta. W dodatku miał dość dobre bębny. Ten perkusista nazywał się  

Tomek Łosowski”. (śmiech)

czterogłosowo, więc nie było problemu. To był jednak Pro-
phet Rev. 1. Miał pewne wady konstrukcyjne. Potem kupiłem 
Rev. 3 i ten już nie powtórzył nigdy takiego numeru. 

Oprócz starych instrumentów używasz starego komputera 
i oprogramowania. W 1985 roku zamieniłeś C64 na Atari ST 
i dodałeś do niego program Notator. Ten zestaw wyczerpuje 
twoje potrzeby?
W zasadzie tak, a do tego znam jego dobre i złe strony. 
Dlatego podczas pracy nie skupiam się na technologii, ale 
na muzyce. Klawisze nagrywam więc na początku do sequ-
encera MIDI, którym jest wspomniany Notator. Następnie 
jako wave nagrywam je poprzez analogowe preampy na Pro 
Toolsie. Tam też jest MIDI, ale graficznie jakoś do mnie nie 
przemawia, dlatego nadal zostaję przy Notatorze. W dodatku 
na Atari dość łatwo można uporać się z opóźnieniami. Znam >>
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Rev. 3 i ten już nie powtórzył nigdy takiego numeru. 
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i oprogramowania. W 1985 roku zamieniłeś C64 na Atari ST 
i dodałeś do niego program Notator. Ten zestaw wyczerpuje 
twoje potrzeby?
W zasadzie tak, a do tego znam jego dobre i złe strony. 
Dlatego podczas pracy nie skupiam się na technologii, ale 
na muzyce. Klawisze nagrywam więc na początku do sequ-
encera MIDI, którym jest wspomniany Notator. Następnie 
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swoje instrumenty, wiem, które „myślą” dłużej, i łatwo mi je 
wyrównać. Dlatego sprawnie mi idzie znajdowanie wspólnego 
mianownika dla wszystkich. Poza tym fani komputerów Atari 
otaczają mnie troskliwą opieką. Byłem parę razy na ich zlo-
tach i w prezencie dostałem komputer o większej wydajności 
i z możliwością zapisu na twardym dysku. Dbają też, bym 
miał ten warsztat na chodzie, więc nadal będę używać Atari. 

Czy widzisz jakąś różnicę w programowaniu syntezatorów 
teraz w porównaniu do połowy lat osiemdziesiątych? 
Dzisiejsze instrumenty mają większe możliwości i praktycznie 
wszystko można edytować i zapisać. Oczywiście mówimy  
o instrumentach rzeczywistych, a nie o wirtualnych. Na pewno 
dzisiaj inaczej pracuje się przy aranżowaniu i nagrywaniu utwo-
rów. Choć myślę, że to są kwestie indywidualne i nie ma jedne-
go przepisu. Ja robię to wszystko prosto, po staremu. Ostatnio 
sporo rzeczy nagrywam już nie do MIDI, ale bezpośrednio do 
Pro Toolsa. MIDI jest mi potrzebne, gdy mam pomysł struk-
turalny w piosence czy w utworze i dobieram do niego barwę 
instrumentu. To proste rozwiązanie. Włączam sequencer  
i pracuję przy instrumencie nad barwą. To, co kiedyś mogłem 
zrobić tylko w sequencerze MIDI – loopy basowe, arpeggia itd. 
– dzisiaj można zrobić w wielu współczesnych instrumentach 
lub bezpośrednio w programach do produkcji muzyki. Czasem 
jakiś epizod czy kilka dźwięków nagrywam na barwie uzyska-
nej, a nie zapisanej do pamięci instrumentu. Bywa, że zapomi-
nam zapisać albo zrobić choć notatkę. Najśmieszniejsze, że po 
czasie nie pamiętam, jak ją osiągnąłem, i muszę na nowo dojść 
do tego. Zdarzyło mi się to już kilka razy. 

Czyli musisz wynajdować proch na nowo?
Tak można powiedzieć. Po wyprodukowaniu i nagraniu utwo-
ru zdarzał mi się problem, gdy chciałem go wprowadzić do 
koncertów. Przy dużej liczbie elementów brzmieniowych do 
każdego utworu musiałbym robić ogromne notatki, zwłasz-
cza gdy coś nagrywam na żywo. A szkoda czasu. (śmiech) 
Dlatego nie trzymam się sztywno wersji nagranej na płycie. 
Tym bardziej, że nie wszystkie kombinacje MIDI w moim 
koncertowym zestawie są możliwe. Oczywiście zasadnicze 
brzmienia i partie pozostają nienaruszone, ale drugie i trzecie 
plany zmieniam. Najczęściej wychodzi to na dobre utworom. 
Szczególnie starym hitom.

Dlaczego?
W latach osiemdziesiątych nie miałem możliwości, żeby zro-
bić tę muzykę dokładnie tak, jakbym chciał.

Sprzęt cię ograniczał?
Tak. Obecnie też są pewne ograniczenia, ale mam więcej 
instrumentów na koncertach oraz więcej śladów w czasie 
nagrań. Nie brakuje mi kanałów na konsolecie przodowej czy 
potrzebnych efektów. Dlatego korzystam z tych możliwo-
ści. Na przykład podoba mi się nasza nowa wersja piosenki 
„Przytul mnie” z pierwszej płyty. Ta piosenka przez wiele lat 
była grana instrumentalnie na koncertach, a od wiosny tego 
roku znowu jest śpiewana, ale ze zmienioną aranżacją. Sporo 
zmieniliśmy na lepsze. 

Czyli wierność swojemu brzmieniu nie wyklucza znaczących 
zmian aranżacyjnych?
W dodatku jest to już kolejna zmiana, bo pierwsza radykalna 
nastąpiła w 1991 roku. Zmieniłem wtedy rytm, bo ten  

Nawet najtańszy instrument jest już jakimś  
początkiem. Nawet zbudowany  
na procesorze od komórki sprzed 10 lat.  
Nie ma sensu czekać, jak się będzie  
miało więcej pieniędzy, tylko trzeba  
zacząć grać

„z pierwszej płyty KOMBI bardzo mi się nie podobał. Tyle że 
płyty już nie wycofam. (śmiech) Teraz „Przytul mnie” w no-
wej wersji ma świetny puls i pięknie brzmi.

Jesteś w komfortowej sytuacji…
Skąd ci to przyszło do głowy?

Zebrałeś przez lata kariery instrumentarium, którego się 
trzymasz.
Ale ja założyłem zespół w 1969 roku, a clavinet i string Hoh-
nera kupiłem dopiero w 1976 roku, a pierwszy syntezator Mini 
Korg 700s w 1978 roku! Kolejne kilka instrumentów dopiero 
w latach osiemdziesiątych, więc trochę lat mi to zajęło. I nie 
jest to jakieś ogromne instrumentarium. Gdybyś zobaczył, co 
mają niektórzy w swoich domowych studiach... Mogę tylko 
pomarzyć!

Jak młodzi kupią to, co obecnie jest dostępne na rynku, to 
raczej trafią na te instrumenty, które uważasz za kiepsko 
brzmiące.
Nie uważam aż tak, bo są instrumenty lepsze i gorsze. Zaczy-
nałem od beznadziejnie brzmiących instrumentów, o czym 
mówiliśmy na wstępie. Dzisiaj ci, co mają trochę zasobów 
finansowych, kupują już dość drogie modele. Widziałem po-
czątkujących muzyków, którzy mieli instrumenty o wartości 
powyżej dziesięciu tysięcy złotych. Stary Prophet 5 na wol-
nym rynku kosztuje chyba podobnie, więc dostępne są różne 
warianty. Są też w sprzedaży nowe modele Propheta  
i wiele innych ciekawych syntezatorów. A ci, co mają mniejsze 
zasoby, dzięki swoim talentom i pracy z pewnością doczekają 
się tych najlepszych. Wszystko jest dzisiaj dostępne. Fabryki 
pracują pełną parą, a na rynku wtórnym jest dużo starych 
analogów. Złotówka jest silna, instrumenty relatywnie tanie! 
Howgh! Powiedziałem. (śmiech)

Czyli nie ma przebacz: trzeba kupować i grać?
Dokładnie tak! Nawet najtańszy instrument jest już jakimś 
początkiem. Nawet zbudowany na procesorze od komórki 
sprzed 10 lat. Nie ma sensu czekać, jak się będzie miało 
więcej pieniędzy, tylko trzeba zacząć grać! Poza tym nieko-
niecznie to muszą być analogowe instrumenty. To, że akurat 
ja używam głównie analogów, nie znaczy, że to jest jakiś 
dogmat. Wiele wspaniałej muzyki powstaje też na współcze-
snych instrumentach nieanalogowych. Zależy jaki rodzaj mu-
zyki ktoś chce grać i co lubi. Każdy może grać, na czym chce. 

Zatem nie zmuszasz, a zachęcasz?
Ja w ogóle nikogo do niczego nie zmuszam. Nawet siebie do 
niczego nie zmuszam. (śmiech)

Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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wyrównać. Dlatego sprawnie mi idzie znajdowanie wspólnego 
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finansowych, kupują już dość drogie modele. Widziałem po-
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ja używam głównie analogów, nie znaczy, że to jest jakiś 
dogmat. Wiele wspaniałej muzyki powstaje też na współcze-
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zyki ktoś chce grać i co lubi. Każdy może grać, na czym chce. 
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ROLI Lightpad M

ZZacznijmy jednak od tego, co pozostało bez 
zmian: nadal jest to kompaktowa wersja 
kontrolera MIDI. Przybliża świat synteza-
torów do możliwości każdego użytkownika  
i otwiera jeszcze więcej perspektyw i warun-
ków do mobilnego tworzenia muzyki. Dzięki 
temu ROLI Blocks to jeden z najfajniejszych 
instrumentów cyfrowych i najbardziej fascy-
nujących produktów spośród sprzętowych 
startupów, jakie znalazły się na rynku w mi-
nionym roku.

Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to po-
wierzchownie, ale nowy Lightpad M ma cał-
kiem nową powierzchnię. Bardziej miękka, 
głębsza i bardziej sprężysta warstwa siliko-
nowa poprawia kontrolę nad dźwiękiem przy 
naciskaniu, zapewniając bardziej „namacal-
ną” i precyzyjną grę. Klawisze microwaves  
z Lightpada M, inspirowane pofalowanymi kla-
wiszami z nagradzanych klawiatur Seaboard, 
zapewniają dodatkowe dotykowe informacje 
zwrotne na superczułej powierzchni. Pod-
świetlana diodami górna część wersji M jest 50 
procent jaśniejsza niż oryginalny Lightpad i ma 
wyświetlacz o większym kontraście. Pozwala 
to poruszać się pomiędzy dźwiękami szybciej  
i precyzyjniej. 

Do urządzenia dołączony został roz-
szerzony pakiet oprogramowania. Nowa  

Więcej czułego dotyku
ROLI postanowiło udoskonalić główny 

element modularnego systemu 
do tworzenia muzyki – Lightpad Block. 

Sprawdzamy, co się zmieniło

wersja aplikacji NOISE 3.0 została w znacz-
nym stopniu ulepszona pod względem 
uruchamiania i edycji klipów oraz nawigacji. 
Poza setkami darmowych brzmień dostęp-
nych do poprzedniej wersji Lightpada do-
dano również możliwość zakupu nowych. 
Pojawiły się dwie realistyczne emulacje in-
strumentów akustycznych. Udostępniono 
także syntezator firmy FXpansion STRO-
BE2 w wersji desktopowego odtwarzacza, 
zawierający 50 presetów i trzy makra,  
a także nowoczesny DAW Tracktion Wave-
form, który jest przystosowany do kontro-
lerów MPE (MIDI Polyphonic Expression) 
takich jak Lightpad Block. Wkrótce ma się 
pojawić na rynku wersja Abletona Live 
Lite, pomagająca przekształcić Lightpad 
Block w powierzchnię sterującą do odpa-
lania klipów i tworzenia ścieżek w tym 
programie DAW. 

Lightpad M z łatwością komunikuje 
się za pomocą złączy DNA z Lightpadem 
Block lub Seaboardem Block, więc można 
swobodnie z nich korzystać razem jako 
ze zintegrowanego instrumentu Blocks. 
Ten nowy produkt daje nowe możliwości 
wykorzystania świetnie funkcjonującego 
systemu instrumentów firmy ROLI.

Cezary Kępski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Złącza

 USB-C (wyjście MIDI I zasilanie)

 pełna zgodność z MIDI przez USB i Bluetooth LE

 8 złączy DNA

Zasięg Bluetooth

15 m

Długość pracy na akumulatorze

4 h

Czas ładowania akumulatora

2 h

Wymiary 

94 x 21,8 x 94

Waga 

240 g

Wymagania systemowe

 iPhone 6, 6 Plus lub nowszy  iPad Air lub nowszy; 

 iOS 9.0 lub późniejszy

 Mac OSX 10.10+ / Windows 10

Cena 

949 zł

zd
ję

ci
a:

 R
O

LI
 (2

)



uderz w klawisz

42

symetryczne wyjście stereo 1/4” pozwala na prowadzenie dłu-
gich kabli z klawiatury bezpośrednio do zestawu nagłośnienia 
lub miksera, co może być przydatne dla klawiszowców i DJ-ów. 

Pomimo swoich kompaktowych wymiarów iRig Keys I/O 
zawiera wszystkie dotykowe kontrolery, których można ocze-
kiwać od pełnowymiarowej klawiatury sterującej. Oba mo-
dele są wyposażone w jedno przyciskane pokrętło Volume/
Data, cztery dotykowe pokrętła w dwóch bankach (zachowu-
jące się ogółem jak osiem kontrolerów) i osiem kolorowych, 
dynamicznych padów. Oprócz tego są dwa w pełni programo-
walne dotykowe paski sterujące, zachowujące się domyślnie 
jak regulatory pitch-bend i modulacji, umożliwiające ekscy-
tującą grę w każdym gatunku i działające także jako w pełni  

O

Małżeństwo z rozsądku
„A gdyby tak ożenić interfejs audio z klawiaturą sterującą?”, zastanowili się  
inżynierowie IK Mutimedia. Efektem pomysłu jest przenośne centrum do produkcji 
muzyki, które współpracuje z urządzeniami mobilnymi i komputerami

iRig Keys I/O

  POTĘŻNY PAKIET
Klawiatura sterująca iRig Keys I/O  

jest oferowana nie jako kontroler, ale 

pełne rozwiązanie do tworzenia muzyki 

niemal zaraz po wyjęciu z pudełka.  

Dlatego do każdego kontrolera jest  

dodawany zestaw oprogramowania  

podzielony na wersje komputerowe (Mac/

PC) i mobilne (iOS). W przypadku zakupu 

25-klawiszowego iRiga Keys I/O otrzyma-

my: SampleTank 3 – brzmieniową  

i rytmiczną stację roboczą, T-RackS  

4 Deluxe – zestaw do miksu i masteringu, 

Syntronik Pro-V – syntezator vintage na 

komputery oraz mobilne wersje Sam-

pleTank i Syntronik Pro-V. Przy zakupie 

urządzenia 49-klawiszowego ten zestaw 

powiększa się o Miroslav Philharmonik 2 

CE i Miroslav Philharmonik Mobile Edition.  

W przypadku wersji 25-klawiszowej 

pakiet jest warty 550 euro, w przypadku 

49-klawiszowej – 750 euro!

Obecnie oprócz iRig Keys I/O nie ma na rynku podobnego 
rozwiązania. Oczywiście ma ono swoje ograniczenia, ale też 
niezaprzeczalne zalety. Zacznijmy jednak od początku: iRig 
Keys I/O to kolejna wersja tradycyjnych kontrolerów IK Multi-
media, ale po raz pierwszy łączy szybką syntezatorową kla-
wiaturę liczącą 25 lub 49 pełnowymiarowych klawiszy z pro-
fesjonalnym interfejsem audio, pracującym z rozdzielczością 
24 bity/96 kHz, wyposażonym w symetryczne wyjście stereo, 
wyjście słuchawkowe oraz wejście combo liniowo-instrumen-
talno-mikrofonowe z zasilaniem fantomowym.

Profesjonalny interfejs sprawia, że iRig Keys I/O ma 
wiele zalet w porównaniu do zwykłych kontrolerów. Jedna  
z najważniejszych to wygoda. System jest samowystarczalny  
i zajmuje minimum miejsca w każdej sytuacji niezależnie 
od tego, czy postawimy go na małym biurku, czy używamy 
do grania na żywo lub w podróży. Uproszczona do minimum 
konfiguracja jest tak szybka i łatwa, jak w urządzeniach plug-
-and-play. Środowisko pracy pozostaje czyste i schludne, bez 
plątaniny dodatkowych kabli. 

W studiu nagraniowym wszystko może być podłączone 
bezpośrednio do klawiatury, co zapewnia najlepszą możliwą 
jakość dzięki preampowi klasy A do mikrofonów dynamicz-
nych i pojemnościowych (w tym wymagających zasilania  
fantomowego 48 V, które działa także na baterie), instru-
mentów liniowych, a nawet wysokoimpedancyjnych gitar i ba-
sów. Wbudowane wyjście słuchawkowe umożliwia wygodną 
grę po cichu podczas ćwiczeń. W przypadku zastosowań live 

uderz w klawisz
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programowalne suwaki. Pełen zestaw dostępnych kontro-
lerów uzupełnia sekcja transportu i przycisków. Wszyst-
kie pokrętła, suwaki i przyciski są dotykowe i wykonano je  
w technologii pojemnościowej, dzięki czemu zapewniają su-
perszybkie działanie. Wystarczy jeden dotyk, żeby natych-
miast otrzymać informacje zwrotne i wyświetlić wartości 
powiązanych parametrów.

iRig Keys I/O działa ze wszystkimi kategoriami urzą-
dzeń pracujących pod iOS. Dzięki dołączonemu kablowi Li-
ghtning i certyfikowanej przez Apple zgodności MFi jest 
idealny do iPhone’a i iPada. Można jednak pracować z nim 
także na komputerach Mac i PC. Faktem jest, że użytkow-
nikom iOS zapewnia funkcje niedostępne w innych kontro-
lerach: dołączony statyw/uchwyt do urządzenia mobilne-
go, możliwość ładowania urządzenia podczas długich sesji 
przy użyciu  opcjonalnego zasilacza i oczywiście wbudowany 

interfejs audio, idealnie sprawdzający się przy korzystaniu  
z najnowszej generacji iPhone’a 7, który nie ma wyjścia audio 
mini-jack. Klawiatury sterujące serii iKeys jako jedyne działają 
na bateriach AA, przez co stanowią idealne urządzenia do mo-
bilnych minilaptopów, w których port USB może nie dostarczyć 
wystarczającej mocy do zasilenia kontrolera. Muzycy pracujący 
na kilku urządzeniach powinni docenić też, że iRig Keys I/O jest 
najwygodniejszym rozwiązaniem do łączenia ich pracy na wielu 
platformach przy użyciu tego samego kontrolera. 

Przy wymiarach, które są o ponad 30 procent mniejsze 
(dla modelu 25) i prawie 50 procent mniejsze (dla modelu 
49) w stosunku do bezpośrednich konkurentów, iRig I/O jest 
obecnie najbardziej kompaktową klawiaturą sterującą. Jeśli 
weźmiemy pod uwagę, że ma zintegrowany interfejs audio, 
te wymiary imponują jeszcze bardziej, co docenią szczególnie 
właściciele małych studiów oraz muzycy, którzy podróżują. 
W tym drugim przypadku nie chodzi jedynie o minimalne wy-
miary, ale i o wagę, która jest o 1/4 niższa niż w konkurencyj-
nych urządzeniach. Osoby często podróżujące mogą dokupić 
do obu modeli wygodną torbę podróżną.                                                                             

Wszystko to sprawia, że kontrolery iRig Keys I/O to 
idealne kreatywne centrum studia (także mobilnego!) lub 
zestawu do gry na żywo. Stanowią wygodne rozwiązanie  
w każdej sytuacji. W dodatku z pewnością kosztują mniej od 
oddzielnie kupowanego kontrolera i interfejsu audio podob-
nej klasy.

Cezary Kępski
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co w danej chwili powinnam zrobić, co poćwiczyć, dlatego 
potrzebuję go na bieżąco.

Miałem wrażenie, że z basówką nie rozstawałaś się  
i ćwiczyłaś niemal non stop, ponieważ była twoim hobby. 
A tu tato uczył cię systematyczności…
Uczył i nadal uczy… (śmiech)

Czyli jednak trzeba cię było zachęcać?
Muzyka jest dla mnie wielką radością, ale jestem człowiekiem, 
który chce złapać wszystkie sroki za ogon. Dla mnie tak samo 
ważne jest, że chcę komuś pomóc, posprzątać, pojechać gdzieś 
ze znajomymi, pojechać na zakupy, coś załatwić. Dlatego po-
trzebuję kogoś, kto podpowie, co należy wybrać w danym mo-
mencie. Mimo że to jest trudne, bo czasami łatwiej jest jechać 
do kina niż ćwiczyć, jeżeli ma się cięższy dzień.

Jesteś osobą w wiecznym niedoczasie?
Tak, ale muzyka daje mi wolność. Im jestem starsza, tym 
bardziej szukam w niej sensu. Zadaję sobie pytanie: „Po co 
to robię?”. Czy dlatego, że zaczęłam grać i dalej to się samo 
toczy, czy to jest coś, co naprawdę kocham robić. I myślę, że 
to jest jednak część mnie.

Nie masz żadnego formalnego wykształcenia  
muzycznego. Czy dlatego nie zdecydowałaś się na szkołę 
muzyczną, bo w domu miałaś muzyczną szkołę życia?
Wcześnie zaczęłam koncertować, bo pierwszy koncert za-
grałam w wieku 12 lat. Do tego strasznie nie lubiłam swojej 
zwykłej szkoły. Kiedy chodziłam do podstawówki, myśla-
łam: „Kiedy będę chodzić do liceum i kiedy się skończy ta 
szkoła? Muszę zdawać biologię i chemię, a to mnie w ogóle 
nie interesuje!”. Jak skończyłam liceum, byłam szczęśliwa, 
że mam wolność i mogę skupić się na muzyce: na ćwiczeniu 
do koncertów i robieniu rzeczy związanych ze swoją pasją. 
W końcu miałam na nią czas i nic mi nie przeszkadzało. Nie 
poszłam na studia, bo mam dużo koncertów, przygotowuję 
się do nich na bieżąco i ćwiczę w domu, ile mogę. Czasy są 
takie fajne, że dużo rzeczy można znaleźć w internecie.

Mimo to uczęszczasz na prywatne lekcje.
Trzeba się rozwijać. Nie uważam, że wszystko wiem. Muzy-
ka jest przebogata. 

Podczas oglądania twoich występów można odnieść  
wrażenie, że technicznie już jesteś świetna. Co w takim 
razie ćwiczysz i u kogo?
Przez długi czas chodziłam do prof. dr. hab. Jacka Nie-
dzieli-Meiry, znanego kontrabasisty i basisty, wybitnego 
muzyka jazzowego. Obecnie mam przerwę i sama uczę się 
w domu. Kupuję książki między innymi do harmonii, ale 
ćwiczę wszystko: granie samych standardów, rozgrywanie 
i… bycie nauczycielem samej siebie. Tego ostatniego uczył 
mnie właśnie prof. Jacek Niedziela-Meira. Dla takich osób 
jak ja, które mają w głowie 500 pomysłów naraz, stanowi to 
szczególnie trudne zadanie. A przecież trzeba, by to granie 
i ćwiczenie coś dawało. Nie mogę tylko posiedzieć dwie go-
dziny i pograć. Z tego musi coś wyniknąć.

Na jakiej zasadzie konstruujesz te lekcje?
Każda osoba rozpoczynająca grę na instrumencie wymaga 
nieco innego podejścia. Dlatego na początku warto mieć  
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Według Nicka Masona, perkusisty Pink Floyd, pierwsza 
zasada gry na perkusji jest taka, że gdy się pomylisz,  
należy odwrócić się i spojrzeć ze złością na basistę.  
A co w takiej sytuacji powinien zrobić basista?
Właśnie ostatnio to czytałam. Poszłam do taty i spytałam: 
„Wiesz, co jest najważniejsze?”. Może basista powinien  
zrobić to samo i popatrzeć na perkusistę? (śmiech)

Jak widać ojciec nadal jest osobą, z którą najczęściej  
rozmawiasz o muzyce. Mam wrażenie, że był twoim 
pierwszym nauczycielem, mentorem. Powiedz  
z perspektywy osoby niemal pół życia grającej na scenie, 
jakie rady, których ci udzielał na początku muzycznej 
przygody, uważasz za najważniejsze?
Najważniejsze przesłanie przekazane przez tatę? Robić to, 
co się kocha, i być w tym prawdziwym. Niezależnie od tego, 
że czasami ludzie nie do końca coś zrozumieją albo doce-
niają, warto robić swoje rzeczy. Tato od początku był dla 
mnie wielkim wsparciem. Zachęcał, żeby robić swoje rzeczy, 
żeby nie być sidemanem. Uczył mnie też systematyczno-
ści, ponieważ mam z nią problem. On jest moim biczem, 
popędzającym mnie do zajęć, które są ważne. (śmiech) Tak 
naprawdę jest moim menedżerem, tatą, perkusistą  
w zespole i moim przyjacielem, z którym spędzam 24 godzi-
ny na dobę. Dlatego cały czas uczymy się czegoś od siebie. 
Wspaniale mieć kogoś tak bliskiego, jak tato, kto zna się na 
muzyce, potrafi obiektywnie spojrzeć na to, co robię,  
i powiedzieć, co jest źle. Rady, które mi daje przez całe życie, 
to chyba coś najważniejszego. Bo to nie jest jedna rada, ale 
uczenie drobnych, niekiedy prostych rzeczy. Podpowiada, 

KINGA GŁYK

Uważana za najlepszą basistkę młodego pokolenia. Gra na instrumencie  

od ósmego roku życia, koncertuje od dwunastego. Początkowo grała w rodzinnym 

składzie Głyk P.I.K. Trio z ojcem Ireneuszem na wibrafonie i bratem Patrykiem na 

perkusji. Obecnie koncertuje z Kinga Głyk Trio, które tworzy z Ireneuszem Głykiem 

(perkusja) i Rafałem Stępniem (instrumenty klawiszowe). Ma na koncie trzy płyty. 

20 października niemiecki oddział Warner Music wydał jej najnowszy album  

„Dream”,  zawierający kompozycje artystki, które nagrała wraz z Gregiem 

Hutchinsonem (perkusja), Timem Garlandem (saksofon) i Nitaiem Hershkovitsem 

(fortepian). Ostatnio została endorserką marki Aguilar.

>>

Jak mam zagrać gamę C-dur w ósemkach, nie 
ograniczam się tylko do tego. Można zagrać ją 
na milion sposobów, w innym rytmie

„
O kreatywności podczas lekcji gry,  
paradoksalnym szczęściu  
muzyka i potędze mediów  
społecznościowych  
mówi Kinga Głyk
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kogoś, kto pokieruje, pokaże podstawy i ćwiczenia. Frazy  
i ćwiczenia grane na basie można rozwijać. Jeśli jest podana 
forma ćwiczenia, warto spróbować je samemu rozwinąć  
w coś szerszego. Jak mam zagrać gamę C-dur w ósemkach, 
nie ograniczam się tylko do tego. Przecież można zagrać ją 
na milion sposobów, w innym rytmie, szybciej, wolniej. Pod-
czas ćwiczeń trzeba być kreatywnym. 

A co sądzisz o maksymie: „Nie od razu musisz zostać  
mistrzem świata”?
Nie można chcieć być Jaco Pastoriusem. Nigdy nim nie 
będziemy – ani ja, ani nikt inny – bo on już był. Natomiast 
zawsze trzeba zagrać najlepiej, jak się potrafi. Przed jednym 
z koncertów spotkałam Adama Makowicza. Byłam ze-
stresowana i powiedziałam: „O, przyszedł taki ważny pan. 
Teraz muszę tak zagrać, żeby było dobrze”. A on na to: „Jak 
wyjdziesz na scenę, graj najpiękniej, jak potrafisz, ale nie 
lepiej, niż potrafisz”. I stwierdziłam, że to jest to. Nie staraj-
my się skoczyć wyżej, niż możemy w danej chwili.

Wspomniałaś o Jaco Pastoriusie, ale wśród cenionych 
przez ciebie muzyków są Marcus Miller, Victor Wooten, 
Avishai Cohen, Christian McBride i Chris Minh Doky. Nie 
ma wśród nich basistów polskich. Czy są tacy, których 
cenisz?

Cenię muzyków polskich, ale bardziej inspirują mnie zagra-
niczni, ponieważ więcej słucham ich muzyki. Nie lubię jednak 
porównywać, oceniać, mówić, że jeden jest lepszy czy gorszy 
od drugiego. Muzyka jest przeciwieństwem sportu, w którym 
łatwo wyłonić zwycięzcę. W muzyce to kwestia gustu.

Chyba że Jaco?
Chyba że Jaco! Jaco był najlepszy. (śmiech)

W październiku w niemieckim oddziale 
Warnera wydałaś „Dream” – swój drugi 
album studyjny, a trzeci w ogóle. Nagrałaś 
go wraz Gregiem Hutchinsonem, Timem 
Garlandem i Nitaiem Hershkovitsem. Jak 
udało ci się zgromadzić taki skład?
Mój tato wraz ze mną wybrał muzyków, 
z którymi chcielibyśmy się skontaktować. 
Dotarliśmy do nich za pośrednictwem zna-
jomego, współpracującego z zagranicznymi 
artystami. Zapytał ich, czy chcą wziąć udział 
w nagraniach. Byli przychylnie nastawieni.

>>

O REALNEJ OBECNOŚCI W RZECZYWISTOŚCI WIRTUALNEJ 

Kinga Głyk ma za sobą dwa duże wydarzenia w mediach społecznościowych. Oprócz covera „Tears in 

Heaven” także kampanię crowdfundingową, która sfinansowała wydanie płyty „Happy Birthday”. 

Oto, co o nich mówi: „Uważam, że czasy są dziwne, ale warto z tego korzystać. Pomysł na kampanię 

crowdfundingową był rodzinny. To była wielka niewiadoma. Wcześniej wydałam tylko jedną płytę, 

nie było zbyt wielu ludzi, którzy znają mnie i to, co robię. Było ryzyko, że może się nie udać. Czemu 

jednak nie zaryzykować? Zawsze warto spróbować! Do akcji crowdfundingowej zostało zaangażowa-

nych parę osób, ponieważ trzeba było potem porozsyłać płyty. Sama nie byłabym w stanie. W filmie 

z coverem pomógł brat. Mam bardzo zdolnego brata, który jest wielką pomocą i ma sprzęt do tego, 

żeby nagrać i dźwięk, i obraz. Taka fajna rodzina. Wspiera mnie. Jednak fanpage FB prowadzę sama: 

piszę posty, wrzucam zdjęcia, filmy. Ostatnio robiłam konkurs dla odwiedzających”.

                        O SZCZEGÓLNYM KONCERCIE 

Na początku nie było łatwo. Walczyliśmy razem w rodzinnym 

trio, żeby tworzyć muzykę i docierać z nią do ludzi. Nie wszyscy 

doceniali, co robimy, i nie wszyscy wiedzieli, kim jesteśmy. Nie 

mieliśmy tłumów na koncertach. Natomiast z tego okresu mamy 

jedno wspomnienie, które pozostanie z nami do końca życia. Nie 

powiem, że złe. Na jednym z koncertów graliśmy dla jednego słu-

chacza. Tato mnie uczył: zawsze grać na sto procent. Niezależnie 

od tego, czy gra się dla jednego słuchacza, czy dla paru tysięcy. 

Pan był szczęśliwy. Klaskał, cieszył się, był wdzięczny. Czasami 

lepiej zagrać dla jednego pana, który się cieszy, niż dla pełnej sali 

ludzi, którzy po występie znacząco patrzą i myślą „Doooobra, no”.

Udało się dotrzeć do ludzi poza granicami 
Polski. I to nie tylko w Europie, ale w Brazylii, 
Indonezji, Australii, Stanach Zjednoczonych

„
Jak się z nimi współpracowało?
Bardzo zaangażowali się podczas nagrań. Jestem im 
wdzięczna za wsparcie. Nie liczyło się, że oni są znani,  
a ja jestem z Polski i mam 20 lat. Stwierdzili, że to jest moja 
płyta i ja mam powiedzieć, w którą stronę muzycznie mamy 
zagrać daną kompozycję. To było wielkie przeżycie.

Niedawne koncerty promujące „Dream”, ale też te  
zaplanowane na kolejny rok, będą grane w składzie Kinga 
Głyk Trio. Czy przygotowywałaś w tym celu inne aranżacje 
utworów i czy planujesz koncerty w składzie studyjnym?
Trasa rzeczywiście jest z muzykami, z którymi koncertuję na 
co dzień, czyli z moim tatą na perkusji i Rafałem Stępniem 
na instrumentach klawiszowych. Gramy utwory z płyty 
„Dream”, a ich wersje są zbliżone do znanych z płyty. Nie 
występuję z instrumentalistami, z którymi nagrałam płytę, 
ponieważ w tym roku trudno nam było zgrać terminy. Jed-
nak myślimy o tym.

W styczniu tego roku twój film z coverem utworu Erica 
Claptona pojawił się na facebookowym profilu Bass Players 
United i błyskawicznie zyskał 22 miliony odsłon. Twoje 
ubiegłoroczne koncerty odbywały się w Cieszynie,  
Katowicach, Krotoszynie, Lublinie, Palowicach, Radlinie czy 
Zabrzu, w tym roku grałaś między innymi w Bukareszcie, 
Paryżu, Berlinie, Moguncji i Wiedniu. W przyszłym czekają 
Hamburg, Biel, Bilbao, Stavanger, Monachium.  
Przypadek?
Cover „Tears in Heaven” w aranżacji Jeffa Berlina jest ważny 
w moim życiu i chyba już taki pozostanie. To był przełom, po-
nieważ udało się dotrzeć do ludzi poza granicami Polski.  
I to nie tylko w Europie, ale w Brazylii, w Indonezji, w Australii, 
w Stanach Zjednoczonych. Ludzie z całego świata piszą do 
mnie wiadomości. Jak to się wydarzyło, wydawało mi się, że 
to sen, że to się nie dzieje naprawdę. Zbiegłam do taty po 
schodach i mówię „Tato, zobacz, chyba się coś zacięło!”.  
Potem dzwonię do Patryka: „Wejdź na ten portal  
i zobacz, czy to jest naprawdę”. Odpowiada: „To jest napraw-
dę!”. Rano się budzimy i mam od Patryka SMS-a: „Widzisz, 
ile tam jest wyświetleń?”. Minęły cztery dni i było ponad  
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22 miliony wyświetleń. To jednak spora grupa. (śmiech)  
W tamtym momencie otworzył się świat. 

Ale twoje tegoroczne i przyszłoroczne trasy nie wynikają 
chyba tylko z popularności tego filmu?
Wydaje mi się, że jest wiele czynników, które mają na to 
wpływ. Między innymi ważna jest współpraca z czterema 
agencjami koncertowymi. Pierwsza to Bremme&Hohensee 
– niemiecka agencja koncertowa zajmująca się organizowa-
niem artystycznych wydarzeń różnego typu w Niemczech, 
Austrii, Szwajcarii oraz, szerzej, w Europie. Jest jedna agencja 
koncertowa we Francji – Sgent Nation, jedna w Stanach Zjed-
noczonych i jedna we Włoszech. To wielka pomoc, jeśli chodzi 
o organizację koncertów. Jestem przeszczęśliwa, że mogę 
współpracować z tak wyjątkowymi i profesjonalnymi agen-
cjami. Oczywiście przedstawiciele tych firm byli zadowoleni  
z odzewu coveru. I może przez to zaufali mi i chcieli spróbo-
wać wesprzeć mnie w mojej działalności artystycznej. 

Jak wygląda nawiązanie współpracy z agencją  
zagraniczną?
Wysłanie propozycji współpracy nie przesądza, że ktoś bę-
dzie mnie chciał. Tak było z agencją niemiecką. Na początku 
musiała sprawdzić, czy przyjdą ludzie. Pierwsza trasa  
w Niemczech nas zaskoczyła: sale były pełne. Ostatnio gra-
liśmy koncert w Lipsku. Dla osiemdziesięciu osób zabrakło 
miejsc. To są takie radosne rzeczy…

Dla tych 80 osób, które zostały przed klubem nie tak  
bardzo… Chyba że przyjedziesz na kolejny koncert. 
(śmiech)
Ale to jest taki fajny czas w życiu.

Czy oprócz przyjemności wypełniania kolejnych sal  
zdarzały ci się jakieś problemy w trakcie występów?
Właśnie podczas koncertu w Lipsku miałam grypę żołąd-
kową. Oblewał mnie pot, było mi gorąco i słabo. Myślałam, 
że nie dam rady wyjść na scenę. Zazwyczaj staram się nie 
narzekać, gdy mnie coś boli, ale mówię: „Tato, nie mam siły 
stać na nogach”. Organizatorzy wiedzieli, co się dzieje, ale 
powiedziałam im, że spróbuję zagrać. Skoro przyszło tylu 
ludzi, bez sensu było ich odsyłać do domu. Po czwartym 
numerze poprosiłam o krzesło. Bałam się, że się przewrócę. 

Wygląda na dramat w świetle jupiterów.
Trzeba jednak walczyć. Dla mnie scena jest ciekawym miej-
scem, ponieważ ludzie nie wiedzą, jaki mieliśmy dzień i co 
się zdarzyło w naszym życiu. Dla nich jest koncert i musisz 
dać z siebie sto procent. Nie możesz powiedzieć: „Ja dzisiaj 
się nie słyszę. Mam zły odsłuch i nie będę dobrze grać”. No 
nie ma takiej opcji! Oni przychodzą, płacą za bilet i mają być 
usatysfakcjonowani.

O MARZENIACH 

Mam paru muzyków, z którymi chciałabym zagrać. Nie wiem,  

czy nagrać płytę, czy spotkać się na scenie nawet tak dla funu.  

Są tacy pianiści jak Cory Henry czy Jacob Collier. Oczywiście ci muzycy  

najbardziej znani jak Herbie Hancock, ale to są takie niedoścignione marzenia. 

>>
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A z drugiej strony życie bez publiczności jest niepełne.
Oczywiście. Muzycznie jesteśmy po to, by przyszli ludzie. 
Gdyby płyty nagrywało się tylko po to, żeby one leżały  
i nikt ich nie kupił, muzykowanie nie miałoby sensu. Dla-
tego cieszę się, że ludzie przychodzą na koncerty. Nie wia-
domo, jak się życie potoczy. Jestem wdzięczna za to, co jest 
teraz. 

Skoro jesteśmy przy koncertach: mówisz, że basówka daje 
ci mnóstwo możliwości, bo możesz grać w sekcji lub  
solowo, możesz grać palcami, a możesz kciukiem.  
Nie widzieliśmy na żadnym z filmów, byś na scenie grała  
slapem. Podobno wśród basistów szerzy się teoria, że  
staje się on techniką sklepową, służącą do testowania 
gitary przy zakupie.
Gram slapem na koncertach w pierwszym i ostatnim 
utworze, ale pamiętam, że jak byłam mała, to mówiłam: 
„Marcus Miller jest dla mnie takim mistrzem slapu, że nigdy 
nie odważę się zagrać kciukiem. Bo nie umiem”. Jak nieco 
urosłam, slap bardzo mi się spodobał. To świetna technika, 
nieco perkusyjna, ponieważ liczy się w niej czas. Pracuję nad 
nią, choć nie jest to mój pierwszy wybór. Trzeba włożyć  
wiele czasu i pracy, żeby nie wyszło z tego wyścigowe  
stukanie. A warto się go uczyć, bo sprawdza się 
jako kolor. 

Skoro jesteśmy przy kolorze: jesteś od początku wierna 
czterostrunowej basówce. Tymczasem niektórzy basiści 
grają na instrumentach ośmio- czy nawet 12-strunowych. 
Nie kusi cię czasem, by nieco rozszerzyć paletę brzmień?
Dla mnie bas jest instrumentem czterostrunowym.

Jesteś bardzo konserwatywna w tym względzie.
Może, aczkolwiek nie mam nic przeciw temu, że ktoś chce 
grać na sześciostrunowym basie. Ja wybieram czterostru-
nowy i najlepiej się w tym odnajduję. Wydaje mi się, że naj-
pierw muszę nauczyć się grać na czterech strunach,  
a dopiero później dokładać kolejne. (śmiech)

Jak cię pytają o sprzęt, to zazwyczaj się uśmiechasz  
i mówisz, że jesteś kobietą i nie musisz się znać.  
Ale jakoś przecież ten sprzęt dobierasz. Jak to robisz?  
Wiemy o gitarach – wolisz klasyczne Fendery,  
ale cała reszta?
Teraz mam świetny wybór. Gram na Aguilarze i jestem za-
dowolona. Przede wszystkim ten sprzęt jest lekki.

Sama go nosisz?
Czasami jak jest szybka zwijka po koncercie, trzeba pomóc 
nosić. 

Ale chyba sama waga nie przesądza sprawy?
Ogólnie w instrumentach i sprzęcie lubię miękkie, ciepłe 
brzmienie. Natomiast nie szukam obsesyjnie sprzętu, nie grze-
bię w nim. Jak mi coś odpowiada, to mi odpowiada. A jak nie, 
próbuję czegoś innego. Na dzień dzisiejszy jestem zadowolona 
z Aguilara. Mam nadzieję, że jakiś czas na nim pogram.

Mamy na horyzoncie święta. Czego należałoby życzyć  
tobie i czego ty chciałabyś życzyć czytelnikom  
„AudioPlaya” z tej okazji?
Czasami są takie momenty w życiu, że człowiek wątpi. By-
wa, że nikt nie docenia tego, co robisz. Ty długo pracujesz, 
poświęcasz się, a efektów nie widać. Wtedy największym 
sukcesem jest wytrzymać próbę czasu. To była jedna  
z rzeczy, których uczył mnie tato. Dlatego wszystkim, któ-
rzy chcą podążać za muzyką, życzę wytrwałości!

Rozmawiali Hubert Miziołek i Dariusz J. Michalski

                        O ZMIERZENIU SIĘ CHOĆBY Z POPEM

Po publikacji coveru „Tears in Heaven” pojawiło się parę  

propozycji wspólnego grania, w tym jedna studyjna zespołu  

z zagranicy. W końcu nic z tego nie wyszło, bo przyszło wtedy dużo 

wiadomości naraz i trudno było na wszystkie odpowiedzieć na 

czas. Myślę, że zagranie w innym zespole jest rozwojowe,  

aczkolwiek nie wiem, czy muzyka pop byłaby dla mnie dobra. 

Uważam, że trzeba umieć grać ten gatunek muzyczny. Jestem  

jednak otwarta na zmierzenie się z utworami innymi niż moje.

WYBRANE KONCERTY

W najbliższym czasie trudno będzie spotkać Kingę Głyk na koncercie w Polsce,  

dlatego wybraliśmy te najbliżej polskich granic. Plan jej występów jest na bieżąco  

aktualizowany na stronie www.kingaglyk.pl.

 15.11  Ansbach

 16.11  Ratyzbona

 19.11  Wiedeń

 9.03  Poczdam

 16.03  Magdeburg

>>
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Nie mam nic przeciw temu, że ktoś chce grać 
na sześciostrunowym basie. Ja najpierw 
muszę nauczyć się grać na czterech strunach

„
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WWspominaliśmy, że monitory nie muszą, a czasem nawet nie 
powinny być duże. Małe pomieszczenia, w których zazwyczaj 
znajdują się domowe studia, oznaczają małe odległości od 
głośników, więc instalowanie sprzętu mogącego nagłośnić 
stadion nie pomoże, a tylko zaszkodzi. 

Wielkość monitorów określamy zazwyczaj średnicą gło-
śnika nisko-średniotonowego (to ten największy z dwóch, 
a czasem trzech). I tak mamy „czwórki”, „piątki”, „ósemki”   
i tak dalej. Liczba określa średnicę wspomnianego głośnika 
w calach. W małym studiu wystarczą nawet „czterocalowce” 
pod warunkiem, że będziemy zdawać sobie sprawę z ich ogra-
niczeń, które dotyczą najniższego pasma. Po prostu im więk-
szy głośnik, tym niżej „zejdzie”. Monitory z czterocalowymi 
głośnikami niskotonowymi są w stanie dojść do około 50/60 
Hz, czyli w miarę OK, ale szału nie ma. Z monitorami pięcio-
calowymi jest już lepiej, a ośmiocalowe w zasadzie spełnią 
niemal wszystkie wymagania. Ale zawsze jest jakieś „ale”. Im 
większa średnica, tym trudniejsza budowa i większe proble-
my z częstotliwościami leżącymi na granicy pomiędzy niskimi 
a wysokimi (pamiętasz zwrotnice z poprzedniego odcinka?). 
Z doświadczeń wielu weteranów można wysnuć wniosek, że 
optymalną średnicą głośnika niskotonowego jest przedział 
5–7 cali. Monitory ośmiocalowe są polecane do większych  

pomieszczeń. Jeżeli sprzedawca usilnie namawia Cię na za-
kup na zasadzie „im większy, tym lepszy”, zrób krok w tył  
i zażądaj testu. Najlepiej u siebie w domu. Wiem, to nie za-
wsze możliwe, ale test jest niezbędny. Jak testujemy? Od-
twarzamy swoje ulubione miksy (własne lub komercyjne)  
i staramy się zastanowić, czy słyszymy wszystko, co znamy. 
Jeśli tak, to super, a jeśli słyszymy coś, czego do tej pory nie 
słyszeliśmy, to jeszcze lepiej! Prosty test, ale zazwyczaj bar-
dzo skuteczny.

Nie dochodzić do ściany
OK, wracamy do domu, tachając pudełka z monitorami, doko-
nujemy „unboxingu”, stawiamy na biurku (statywach), podłą-
czamy, ustawiamy. Jak należy umieścić monitory, aby uzyskać 
efekt, jaki założył producent? Zasada jest banalnie prosta: 
monitory oraz nasza głowa to trzy punkty, a te punkty muszą 
tworzyć trójkąt równoboczny. Mówiąc po ludzku, odległość 

Z doświadczeń wielu weteranów można wysnuć  
wniosek, że optymalną średnicą głośnika  
niskotonowego jest przedział 5–7 cali

Jak zbudować  
studio w domu 
(3)
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naszej głowy od każdego z monitorów musi być taka sama, jak 
odległość monitorów względem siebie. Łatwo się domyślić,  
że im szerzej tym dalej. Czy stawianie monitorów bliżej lub 
dalej ma duży wpływ na efekt końcowy? Niekoniecznie, przy 
czym trzeba pamiętać, że im dalej, tym monitory będą musia-
ły grać głośniej i wpływ pomieszczenia na odsłuch wzrośnie 
(znowu odsyłam do poprzedniego odcinka). Umieszczenie 
monitorów bliżej głowy nie jest niczym złym.

Drugą kwestią jest wysokość, na której znajdować się bę-
dzie odsłuch. Tu również obowiązuje prosta zasada: monitory 
ustawiamy na takiej wysokości, aby głośnik wysokotonowy 
(to ten mniejszy) znajdował się dokładnie na wysokości uszu. 
Powodem jest wysoce kierunkowa natura wysokich często-
tliwości. Ustawiając się poza ich osią działania, nie słyszymy 
wysokiego pasma prawidłowo. Producenci usilnie pracują 
nad poszerzeniem tak zwanego sweet spotu. To określenie 
oznacza obszar, gdzie odsłuch jest prawidłowy (na przykład 
w sytuacji, gdy miksujący nie jest jedynym słuchaczem – za 
plecami ma zespół lub producenta – i inni też chcą słyszeć to  
i owo), ale nie jest to łatwe i występuje zazwyczaj w droższych 
konstrukcjach. Gdy pracujemy w samotności, problem nas nie 
dotyczy.

Ważne jest również ustawienie monitorów względem 
ścian. Generalne zasada jest taka, że im dalej, tym lepiej – 
wciąż musimy pamiętać o odbiciach i modach. Gdy ustawimy 

monitory blisko ściany znajdującej się za nimi (a tak często 
bywa, gdy nie mamy dużo miejsca), wzmacniamy najniższe 
częstotliwości: odbijają się od ściany i z powrotem od moni-
tora, co daje swoistą kumulację energii akustycznej. Produ-
cenci monitorów świetnie zdają sobie sprawę z tego problemu  
i często instalują w nich przełączniki obniżające poziom basu, 
co skutkuje zniwelowaniem lub sporym ograniczeniem tego 
problemu. Warto poeksperymentować z tymi ustawieniami, 
których może być więcej (na przykład regulacja częstotliwości 
wyższych). 

Nauka słuchania
Kolejnym problemem mogą być rezonanse wynikające ze sty-
kania się obudowy monitora z podstawą, na której stoi (biur-
ko, konsoleta mikserska). Dopóki nie wynajdzie się monitorów 
lewitujących w przestrzeni, musimy o tym pamiętać. Tutaj 
również problem dotyczy basu, a poza wspomnianymi prze-
łącznikami można zastosować proste rozwiązanie w postaci 
miękkich podstawek (bądź kolców, ale to bardziej do Hi-Fi), 
ograniczających „współgranie” monitora z powierzchnią, na 
której stoi.

Ostatnią ważną rzeczą w procesie ustawiania odsłuchu, 
jest… nauczenie się monitorów. Co? Ano tak. Jak już niejed-
nokrotnie wspominałem, odsłuch to mieszanka dźwiękowa, 
będąca miksem sygnału z głośników, odbić od ścian, sufitu, 
podłogi, okien i rezonansów z biurkiem. Sporo tego i możemy 
być absolutnie pewni, że ten sam monitor zagra inaczej w róż-
nych pomieszczeniach. Dlatego jedynym sposobem określe-
nia, czy to, co słyszymy, jest OK, pozostaje poznanie brzmie-
nia naszego odsłuchu. Tu również nie odkryjemy Ameryki: 
wymaga to wielu godzin słuchania komercyjnych miksów,  
a także ciągłego porównywania z nimi swojej pracy. Tak zwane 
słuchanie referencyjne to absolutna podstawa w tym fachu  
i robią to najwięksi w branży. Niewierzących odsyłam do arty-
kułu „Twój przyjaciel wróg” (str. 20).

Możemy powiedzieć, że monitory mamy odhaczone. 
Oczywiście możemy też zagłębić się w temat, rozmawiając  
o monitorach alternatywnych, kontrolerach odsłuchu czy mier-
nikach loudness, ale na razie nie komplikujmy. Kiedyś przyjdzie 
na to czas. Pozostaje też kwesta stosowania subwoofera, ale 
ten temat omówiliśmy w numerze AudioPlay 6/2016.

Prosto do ucha
Mając nawet najlepsze miejsce do odsłuchu z supermonito-
rami, nie zawsze będziemy mogli swobodnie z nich korzystać. 
Bo sąsiedzi, bo narzeczona chce poczytać, bo dziecko idzie 
spać. Wtedy na pomoc wzywamy słuchawki. Na pewno jed-
nak spotkałeś się z opinią, że słuchawki absolutnie nie nadają 
się do porządnego miksowania i w ogóle są wymysłem szata-
na. Odpowiedź, jak zwykle, nie jest jednoznaczna.

Na początek wady. Od słuchawek bolą uszy. Mówię po-
ważnie! Spróbuj posiedzieć w słuchawkach przez kilka godzin, 
a z rozkoszą je w końcu zdejmiesz. Poza tym może Ci być gorą-
co. Wiem, marudzę, ale im większy komfort pracy, tym mniej 
energii marnujesz na niewygodę. Zresztą tyczy się to wielu >>

Z doświadczeń wielu weteranów można wysnuć  
wniosek, że optymalną średnicą głośnika  
niskotonowego jest przedział 5–7 cali

Dobre słuchawki wcale nie kosztują dużo mniej  
niż monitory, choć trzeba przyznać, że już  
za kilkaset złotych nie będzie krzywdy

Do tej pory rozmawialiśmy o absolutnych 
podstawach, czyli dobraniu interfejsu audio  

i przygotowaniu odsłuchu, a w zasadzie 
pomieszczenia, gdzie będziemy 
pracować. Jesteśmy już bogatsi 
w wiedzę o odbiciach, modach 

pomieszczenia i wiemy, jak radzić  
sobie z tymi niepożądanymi  

zjawiskami. Więc wreszcie  
wstawmy te monitory!
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elementów (wygodne krzesło, właściwa wysokość biurka, 
dobry monitor komputerowy, oświetlenie itd.). Ale być może 
masz superwygodne słuchawki i mam się odczepić. Dobrze, 
więc porozmawiajmy o zaletach. 

Słuchawki to takie małe głośniki, które znajdują się bar-
dzo blisko uszu. Dlatego po pierwsze mogą mieć znacznie 
niższą moc (to oczywista oczywistość), a po drugie całkowicie 
odpada wpływ pomieszczenia. Co ciekawe, dobre słuchawki 
wcale nie kosztują dużo mniej niż monitory, choć trzeba przy-
znać, że już za kilkaset złotych nie będzie krzywdy. Kolejną 
zaletą jest o wiele większa łatwość przenoszenia najniższych 
częstotliwości – w końcu nie potrzebujemy dużej mocy i przy 
dobrym przetworniku akustycznym nie mamy problemów  
z fazą, zwrotnicami i rezonansami. A więc jeśli nasze monitory 
nie są w stanie przenieść niskiego basu (rzędu 25–40 Hz), to 
słuchawki bardzo pomogą w prawidłowym zbalansowaniu 
tych kluczowych częstotliwości. Czasami po prostu pozbyciu 
się ich, co przy zwykłych monitorach byłoby wręcz niemożli-
we, bo po prostu nie wiedzielibyśmy, co robimy. Rzecz jasna 
słuchawki pozwalają na pracę w nocy bez denerwowania bliź-
nich i generalnie są świetnym narzędziem, jeśli chodzi o szcze-
góły. Często pozwalają z łatwością wychwycić niepożądane 
rezonanse, przydźwięki, szum czy problemy z panoramą. 

Czyli co? Sprzęt idealny i w zasadzie po co nam monitory? 
Nie do końca. Słuchawki mają jedną podstawową wadę. Żeby 
ją zrozumieć, cofnijmy się na chwilę do odsłuchu przez moni-
tory. Nie trzeba być Einsteinem, żeby szybko zorientować się, 
że to, co słyszy każde ucho podczas pracy na głośnikach, jest 
kombinacją lewego ORAZ prawego kanału. Lewe ucho słyszy 
głównie lewy monitor, ale przecież słyszy też prawy (tylko 
ciszej i trochę później, gdyż jest od niego bardziej oddalone).  
I odwrotnie – prawe słyszy lewy i prawy monitor na tej samej 
zasadzie. Do tego wpływ akustyki pomieszczenia. Powiesz: 
czyli wszystko źle, lepiej na słuchawkach, wtedy słyszymy do-
kładnie to, co artysta chciał zawrzeć w swoim dziele. Otóż nie.

>>

Po pierwsze muzyka miksowana jest głównie na moni-
torach, ponieważ w większości przypadków będzie tak od-
twarzana. Sprzęt audio, samochód, koncert, sklep – wszędzie 
głośniki. Oczywiście słuchamy też na słuchawkach, szczegól-
nie ostatnio, ale nasze postrzeganie dźwięku oparte jest na 
słuchaniu w określonej przestrzeni. Miksowanie przy użyciu 
słuchawek spowoduje więc, że nasz miks może zabrzmieć 
po prostu źle, gdy słuchamy go „normalnie”. Wynika to z kilku 
kwestii. Po pierwsze proporcje między różnymi elementami 
miksu będą inne, co jest spowodowane trochę innym prze-
biegiem częstotliwościowym. Po drugie mamy zupełnie inny 
odbiór przestrzeni. Dźwięk w słuchawkach wydaje się „węż-
szy”, więc podczas miksowania będziemy podświadomie go 
poszerzać czy to przez użycie efektów typu pogłos, czy przez 
inne panoramowanie, czy wręcz używanie procesorów psy-
choakustycznych. Miks wykonany w całości na słuchawkach 
może robić wrażenie rozmytego, bez wyraźnego basu, z błę-
dami w kompresji, zastosowanych efektach i szerokości bazy 
stereo. Oczywiście są tacy, którzy potrafią przełączyć się na 
miksowanie w słuchawkach, ale są to zazwyczaj ludzie z bar-
dzo dużym doświadczeniem popartym wiedzą. Dlatego jeśli 
dopiero zaczynasz, traktuj słuchawki jako jedno z narzędzi,  
a nie narzędzie podstawowe – tym powinny być monitory, 
które są prawidłowo dobrane, skonfigurowane i ustawione.

Nie wiem, czy zauważyłeś, ale jesteś już w zasadzie gotowy 
do rozpoczęcia zawodowej przygody w swoim własnym studiu. 
Co prawda zagadnień do omówienia jest o wiele więcej (i będzie-
my to robić), ale gdzieś trzeba zacząć. A Ty właśnie zacząłeś. 

Wujek Piotrek

                         SŁUCHAWKI STUDYJNE NA KAŻDĄ KIESZEŃ    

Monitory ustawiamy na takiej wysokości,  
aby głośnik wysokotonowy (to ten mniejszy)  
znajdował się dokładnie na wysokości uszu

M-Audio HDH50
Studyjne słuchawki zamknięte,  
głośniki neodymowe 50 mm, pasmo 
przenoszenia 12 Hz – 24 kHz, dynamika 
114 dB, impedancja 16 Ω, lekka  
konstrukcja (aluminium i stal),  
wymienny kabel połączeniowy  
o długości 2,5 m z jackiem 1/8”;  
w zestawie: adapter do jacka 1/4”,  
kabel do komunikacji z wbudowanym 
mikrofonem, pokrowiec
Cena: 640 zł

Sony MDR7510
Studyjne słuchawki dynamiczne,  
zamknięte, membrana neodymowa  
50 mm z cewkami z miedzi beztlenowej, 
pasmo przenoszenia 5 Hz – 40 kHz, 
 dynamika 108 dB, impedancja 24 Ω,  
moc 2000 mW, jack stereo 1/8”; nauszniki 
z miękkiego materiału dopasowującego 
się do ucha; w zestawie: adapter  
Unimatch do jacka 1/4”, pozłacane  
złącza i kabel OFC, pokrowiec
Cena: 640 zł

PreSonus HD7
Studyjne słuchawki półotwarte,  
głośniki neodymowe 50 mm, pasmo 
przenoszenia 10 Hz – 30 kHz, dynamika 
98 dB, impedancja 32 Ω, zoptymalizowane 
ciśnienie akustyczne, skórzane  
poduszki nauszne, lekka konstrukcja 
wykonana z tworzyw najwyższej 
 jakości, kabel połączeniowy 2,5 m,  
adapter 1/8”->1/4”
Cena: 149 zł

Sony MDR7506
Studyjne słuchawki dynamiczne,  
zamknięte, membrana 40 mm, pasmo 
przenoszenia 10 Hz – 20 kHz, dynamika 
106 dB, impedancja 63 Ω, 1000 mW, jack 
stereo; w zestawie pokrowiec i pozłacany 
adapter Unimatch 1/8”->1/4”; gwarancja 
Prime Support, zapewniająca szybki  
serwis i infolinię z poradami
Cena: 570 zł
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AAkordy septymowe, będące głównym tematem ostatniego 
artykułu, są chyba najpopularniejszym tworem wprowadza-
jącym urozmaicenie do ugrzecznionych struktur harmonicz-
nych. Ale nie jedynym! Emocje serwowane odbiorcy mogą 
być jeszcze silniejsze, więc brnijmy dalej. Na początek opóź-
nienia.

Rodzaj zależny od funkcji
Opóźnienie kojarzy nam się z czymś negatywnym zarów-
no w życiu codziennym (pociąg, praca, randka), jak i tech-
nicznym (głos w telefonie, latencja interfejsu audio). Ale  
w muzyce jest zgoła inaczej – opóźnienie przez wywoływa-
nie swoistego chwilowego dyskomfortu sprawia, że nastę-
pujące po nim elementy odbierane są jako jeszcze bardziej 
wyraziste. W sumie żaden kryminał nie miałby sensu, 
gdybyśmy z góry wiedzieli nie tylko, kto zabił, ale także jak 
detektyw dojdzie do prawdy. Wolimy być zaskakiwani, zwo-
dzeni, sprowadzani na manowce, a koniec będzie prawdziwą 
rozkoszą, gdy wszystkie elementy trafią na swoje miejsce. 
Tak samo jest w muzyce. No więc o co chodzi z tymi opóź-
nieniami?

Jak zwykle musimy wrócić do poprzednich części. Wie-
my, że utwór to (najczęściej) zbiór następujących po so-
bie akordów. Ich układ wprowadza swoiste napięcia  
i rozwiązania. Jednak techniki opisane dotychczas mogą 
się kiedyś znudzić, bo na razie nie ma ich znowu tak du-
żo. Potrzebujemy nowych, które zastosujemy na przykład 
„pomiędzy” istniejącymi już akordami i spowodujemy, że 
zarówno wytwarzanie, jak i rozwiązywanie napięcia emo-
cjonalnego będzie miało więcej stopni niż dwa. Weźmy na 
warsztat naszą ulubioną skalę C-dur. Wiemy, że układem 
kończącym utwór lub jego część może być progresja G-dur 
(lub G7) – C-dur. Czyli dominanta (septymowa) – tonika.  

Teoria muzyki (5)
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Czas 
na opóźnienie
W poprzednim odcinku naszego 
naukowego cyklu teoretycznego 
przyjrzeliśmy się kolejnym  
sposobom na wywoływanie  
emocji u słuchacza.  
My oczywiście stosujemy  
odpowiednie techniki, ale  
słuchacz o tym nie wie i myśli,  
że jesteśmy geniuszami.  
Idźmy więc dalej i zróbmy jeszcze 
większe wrażenie
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Możemy jednak urozmaicić pojawienie się napięcia „genero-
wanego” dominantą i wprowadzić opóźnienie, które poprze-
dzi jej pojawienie się. Jak to zrobić? W sumie prosto.

Dla uproszczenia skupmy się na wspomnianej progresji 
G-C, lecz zamiast zagrać tonikę od razu w znanej nam formie 
(G-H-D i ewentualnie F) uderzmy w klawisze G-C-D. Czyli za-
miast H, zagrajmy C. A dopiero po chwili przejdźmy z C na H. 
Znasz to? Oczywiście! Słyszałeś to już miliony razy, tylko po 
prostu nie wiedziałeś, że słuchałeś opóźnienia. Teraz tak-
że nazwa nabiera sensu: po prostu H jest opóźnione, bo na 
chwilę przed nim jest C, które dopiero „spada” na H. A teraz 
zagraj następującą sekwencję akordów: C-dur, F-dur, G-dur 
opóźnione, G-dur (lub G7), C-dur. Natychmiast zauważysz, 
że stworzyliśmy dodatkowy odcień emocjonalny i podkreśli-
liśmy element oczekiwania. Zrobiło się naprawdę ciekawie.

Jeśli chodzi o nazewnictwo, to rzecz jasna nie pisze-
my „opóźnione”, bo po pierwsze jest to określenie bardzo 
ogólne, a po drugie jako profesjonaliści na wszystko mamy 
specjalistyczny symbol. W terminologii angielskiej akordy  
z opóźnieniem najczęściej mają dopisek „sus” (sustain – za-
wieszenie), ale chcąc być w zgodzie z zapisem klasycznym 
piszemy na przykład G 4-3, co w dodatku dokładnie opisuje 
rodzaj opóźnienia (tak, jest ich wiele), czyli w tym przypadku 
czwarty stopień gamy, od nazwy której określamy dany akord 
(G-dur, czwarty stopień, czyli C) „spadający” na stopień trzeci 
(H). Gdy wchodzimy na wyższy stopień ogólności (czyli nie 
nazywając dźwięków po imieniu), każda z nut składająca się 
na akord opóźniony ma różne nazwy wynikające z jej funk-
cji. Na przykład nasze C jest tak zwanym dźwiękiem obcym 
(ogólnie), a dokładniej dźwiękiem przejściowym. Obcym, bo 
nie należy do danego akordu, a przejściowym, bo jest jedynie 
przystankiem w drodze do dźwięku zasadniczego. Opóźnie-
nia mogą być bardziej skomplikowane, wieloetapowe i wte-
dy pojawia się więcej mądrych określeń (dźwięk oderwany, 
pomocniczy, wyprzedzający), ale o tym kiedy indziej.

Są jak motocykliści
Oczywiście akord opóźniony nie musi być dominantą. Może 
być wszędzie! Kolejnym popularnym miejscem jest tonika 
i jej pojawienie się jako elementu kończącego utwór. Wy-
obraźmy sobie sekwencję G 4-3, C 4-3. Dwa opóźnienia, jed-
no na dominancie, drugie na tonice. Zrobiło się trochę „ko-
ścielnie”. W dodatku możemy pójść o krok (lub raczej dwa) 
dalej. Zamiast prostego C 4-3, zagraj C 4-3, a potem normal-
ne C-dur, ale jeszcze nie kończ. Natychmiast po C-dur przejdź 
z dźwięku E na D i znowu na E. Czyli cała sekwencja będzie 
wyglądać tak:

G 4-3 (dominanta z opóźnieniem C na H),
C 4-3 (tonika z opóźnieniem F na E),
C 2-3 (tonika z opóźnieniem D na E).

Jeśli chodzi o rytm, nie musimy wszystkiego grać równo. 
Warto niektóre z akordów skrócić lub wydłużyć. Zresztą bar-
dzo szybko złapiesz właściwy sposób, bo słyszałeś ten ro-
dzaj rozwiązania tysiące razy. Wiem, wszystko brzmi trochę 
zbyt klasycznie, ale używając brzmień innych niż fortepian, 
szybko zauważysz, że wcale takie nie jest i niemal każdy 
twórca stosuje ten trik na co dzień. Przepraszam – żaden trik 
– w pełni zawodową technikę.

Opóźniony może też być inny składnik akordu, na 
przykład jego trzeci stopień. W przykładowej dominan-
cie G będzie to przejście E-D – opiszemy je jako G 6-5 (szó-
sty stopień skali na piąty). Co więcej, opóźnienie może być 
podwójne, czyli składać się zarówno z przejścia 4-3, jak  
i 6-5. Co bystrzejszy osobnik zauważy, że w przypadku G za-
gramy tak naprawdę C-dur w drugim przewrocie (G-C-E), ale 
nie odbierzemy tego jako tonikę z powodu innego kontekstu 
(np. dźwięku basowego G, który poinformuje, że wciąż gra-
my dominantę). Opóźnienia mogą też następować po sobie  
w ramach jednego akordu. 

Często opóźnienie może trwać o wiele dłużej. Zdarza się, 
że „wisi” nawet przez kilka lub kilkanaście taktów. W dodat-
ku inne dźwięki tworzące akord mogą prowadzić swoisty 
taniec wokół głównego układu (czyli 1-3-5 plus ewentualnie 
7), wprowadzając różne przenikające się nawzajem opóź-
nienia, co słuchacza doprowadza niemal do ostateczności 
(kocha–nie kocha–kocha–nie kocha). Gdy w końcu nadejdzie 
upragnione rozwiązanie, ulga i szczęście są wprost nie do 
opisania. Nie przesadzam!

Opóźnienia są fascynującym zjawiskiem. Wprowadzają 
tak wiele odcieni, a wręcz nowych barw do kompozycji, że 
trudno wyczerpać ich możliwości. Są stosowane i rozwijane 
od wieków i choć wielu twierdzi, że tradycyjny układ tonal-
ny w zasadzie wyczerpał możliwości rozwoju (w końcu ile 
można wykombinować z dwunastu dźwięków), to przecież 
chociażby drzewa też są, jakie są, i wciąż potrafią zachwycić, 
pomimo że ich liście i gałęzie widzieliśmy już tysiące razy. 
Nasz cykl należy do gatunku popularnych, więc nie zagłębi-
my się w czeluści teorii muzycznej w kwestii opóźnień, tak 
jak by na to zasługiwały, ale warto poznawać je stopniowo  
i w ten sposób rozwijać swój kompozytorski warsztat.

Kadencja zwodnicza
Zajmijmy się teraz czymś, co w sumie jest rodzajem opóź-
nienia, bo opóźnia „dojście do prawdy”, czyli na przykład do 
toniki kończącej frazę muzyczną, ale nie jest modyfikacją 
danego akordu, ale po prostu innym akordem. Mowa o tak 
zwanej kadencji zwodniczej. 

Jak sama nazwa wskazuje, technika ta ma za zadanie 
„zwodzić” słuchacza, który oczekuje jednego, a dostaje coś 
innego. To też świetny sposób na podkręcenie napięcia. Zno-
wu można posłużyć się przykładem rodem z powieści kry-
minalnych. Już w zasadzie wiemy, kto zabił, ale okazuje się, 
że nasze oczekiwania były błędne, bo na horyzoncie pojawił 
się ktoś inny. Czy on właśnie jest zabójcą? Tego nie wiemy, 
ale na pewno nie tego się spodziewaliśmy. 

Wróćmy do naszego przykładu, czyli dominanty (lub do-
minanty septymowej), która w dodatku może być opóźniona. 
Gramy więc G-dur (G7, G 4-3 – widzisz, ile już umiesz?). Co  

Nie musimy wszystkiego grać równo. 
Warto niektóre z akordów skrócić lub wydłużyć

>>

  CO TO JEST KADENCJA?

Cóż, najczęściej słyszymy o kadencji Sejmu. Albo rządu. Ale słowo kadencja ma 

o wiele szersze znaczenie i określa pewien okres, który może się powtarzać.  

W muzyce kadencją określamy pochód akordów, który prowadzi do rozwiązania – 

najczęściej zakończenia. Najprostsza kadencja to wielokrotnie przywoływany  

układ tonika-subdominanta-dominanta-tonika. Ale kadencji może być mnóstwo, 

czego dowodzi chociażby ten odcinek. Pamiętajmy po prostu, że kadencja  

to takie coś, co prowadzi od punktu wyjścia do… punktu wyjścia. 
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powinno nastąpić potem? Jak to, przecież to jasne, tonika, czyli 
C-dur! A wcale niekoniecznie. Zamiast C-dur zagraj a-moll. Co 
poczułeś? Ktoś cię robi w balona, prawda? Nie tak miało być, 
gdzieś zboczyłeś, coś jest nie tak? Tak właśnie działa kaden-
cja zwodnicza. Słuchacz dostaje coś, czego się nie spodziewał. 
Czy to źle? Wcale nie! Pojawia się nowa barwa, a – nawiązu-
jąc do naszego kryminalnego porównania – nowa postać. Co 
będzie potem? Nie mamy pojęcia, ale nasza ekscytacja nie 
została jeszcze rozładowana. Wiemy, że będzie coś jeszcze.

Zwodzić możemy w różnych kierunkach. Zamiast a-moll 
może to być F-dur albo e-moll. Często nawet nie do końca 
wiadomo, co jest progresją zwodniczą, a co nie. Na przykład 
często stosowanym sposobem podtrzymania napięcia przed 
zagraniem dominanty jest akord leżący cztery stopnie poniżej. 
Czyli w naszym przypadku przed G-dur gramy d-moll (D-F-A). 
Porzucając zaś na chwilę tonację durową, odkryjemy, że w to-
nacjach molowych zarówno opóźnienia, jak i kadencje zwod-
nicze smakują inaczej, ale równie pięknie. Kilka przykładów.

Jesteśmy w a-moll. Same białe klawisze, przynajmniej 
na razie. Gramy akord a-moll, potem d-moll – na razie 
wszystko w normie. Teraz gramy akord zaczynający się od 
E, ale z opóźnieniem, czyli E-A-H. Jak go rozwiązujemy?  
W zasadzie A powinno przejść na G, ale w poprzednim od-
cinku rozmawialiśmy też o przenikaniu się tonacji molowej 
z durową, więc równie dobrze A może zejść na Gis (czarny 
klawisz między G a A). Co więcej, możemy też natychmiast 
zejść z Gis na Fis (trzymając wciąż E i H). Jeszcze jeden czar-
ny klawisz – nasz profesjonalizm osiąga szczyty. A teraz  
z Fis z powrotem na Gis. Co powinno być dalej? Najnaturalniej 

byłoby zakończyć wszystko na a-moll (ewentualnie A-dur 
– patrz poprzedni odcinek). Ale wykorzystajmy nową wie-
dzę i zastosujmy kadencję zwodniczą. Zamiast na a-moll 
(A-dur) spróbujmy zakończyć na F-dur. Można powiedzieć, 
że koniec nie nastąpił. Akord F jedynie podkręcił napięcie, 
które możemy rozwiązać na wiele sposobów: wrócić na  
E-dur, przejść od razu do a-moll lub zrobić przejście przez  
G-dur. Przejść na d-moll, potem na E7 (także z opóźnie-
niem) i dopiero zakończyć na a-moll.

Patrz! To dopiero piąty odcinek cyklu, a Twój warsztat roz-
rasta się z postępie geometrycznym (dla humanistów: coraz 
szybciej). Dzięki stosowaniu poznanych technik możesz wpro-
wadzać coraz więcej nowych elementów do swoich kompozy-
cji. W dodatku możesz je ze sobą mieszać, a jedynym ograni-
czeniem jest Twoja wyobraźnia. Wiem, mówię jak sprzedawca 
gier komputerowych, ale na szczęście mówię prawdę. Przez 
rozwijanie warsztatu wzbogacamy paletę emocji, których do-
starczamy słuchaczowi. A przecież o to nam chodzi. Obiecuję, 
będzie więcej, więc już teraz zapraszam do kolejnego odcinka. 

Aha – zacznij czytać ten artykuł od początku, siedząc 
przy klawiaturze i ćwicząc. Uśmiech gwarantowany.

Piotr Dygasiewicz

Ktoś cię robi w balona, prawda? Nie tak miało być, 
gdzieś zboczyłeś, coś jest nie tak? Tak właśnie działa 
kadencja zwodnicza

Nie musimy wszystkiego grać równo. 
Warto niektóre z akordów skrócić lub wydłużyć
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z Fis z powrotem na Gis. Co powinno być dalej? Najnaturalniej 

byłoby zakończyć wszystko na a-moll (ewentualnie A-dur 
– patrz poprzedni odcinek). Ale wykorzystajmy nową wie-
dzę i zastosujmy kadencję zwodniczą. Zamiast na a-moll 
(A-dur) spróbujmy zakończyć na F-dur. Można powiedzieć, 
że koniec nie nastąpił. Akord F jedynie podkręcił napięcie, 
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Patrz! To dopiero piąty odcinek cyklu, a Twój warsztat roz-
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będzie więcej, więc już teraz zapraszam do kolejnego odcinka. 

Aha – zacznij czytać ten artykuł od początku, siedząc 
przy klawiaturze i ćwicząc. Uśmiech gwarantowany.

Piotr Dygasiewicz

Ktoś cię robi w balona, prawda? Nie tak miało być, 
gdzieś zboczyłeś, coś jest nie tak? Tak właśnie działa 
kadencja zwodnicza

Nie musimy wszystkiego grać równo. 
Warto niektóre z akordów skrócić lub wydłużyć
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Moonlight Vehicle

  NAJBLIŻSZE SPEKTAKLE

W najbliższym czasie z Marthą, Frankiem 
i towarzyszącym im muzykami będzie można się spotkać:
 7 stycznia w Częstochowie,
 29 stycznia w Starogardzie Gdańskim,
 15 lutego w Bolesławcu.

Takie podejście pozwala pokazać znakomitą mu-
zykę tamtego czasu, składającą się w dużej części 
 z utworów Gershwina. Grają ją na żywo Stefan Gąsieniec  
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2121 października w Miejskim Domu Kultury w Często-
chowie odbyła się w premiera spektaklu muzycznego, 
który przenosi nas do Stanów Zjednoczonych w lata 
trzydzieste ubiegłego wieku. Martha (Siggy Davis), 
wokalistka jazzowa z Południa, stara się znaleźć swoje 
miejsce na Północy, nie zapominając o drogiej jej sercu 
muzyce jazzowej. Musi do niej przekonać Franka (To-
masz Stockinger) konesera muzyki europejskiej. Ten  
z jednej strony jest bardzo oporny na nowinki, z drugiej 
zaczyna zauważać, że muzyka Marthy łączy Afroame-
rykanów i białych, a w dobie kryzysu pozwala wiązać 
koniec z końcem.
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Siggy Davis
T o nie pierwszy twój występ w Polsce, ale chyba 

pierwszy, w którym łączysz swoje doświadczenie 
aktorskie i wokalne.

Minęło 20 lat odkąd przyjechałam tu z West Endu ze Stanem 
Michalakiem i jego żoną Jolą, która jest pianistką i nauczycie-
lem muzyki z Opola. Na początku zostałam zaproszona, by 
zrobić tu sztukę teatralną. Potem przez wiele lat chciałam 
łączyć swoje umiejętności aktorskie z muzycznymi i dopiero 
teraz to się udało. Jestem podekscytowana, ponieważ w 
Polsce pracuję z młodym reżyserem Karolem Srebrzyńskim, 
który ma takie podejście do teatru, jakie znam z Nowego Jor-
ku. Polega ono na interakcji z aktorem. Niezwykle się cieszę, 
że mogę powrócić do aktorstwa, do swoich korzeni, a do tego 
grać przy muzyce.

Będziesz mówiła coś po polsku?
Niezbyt wiele, ale jednak trochę powiem. (śmiech)

Jaka jest różnica między tym przedstawieniem  
a broadwayowskim?
To zależy, jakie masz na myśli przedstawienia na Broadwayu. 
Ten spektakl jest bardzo w stylu przedstawień off-broadway-
owskich, off-westendowych lub takich, które wykonuję  
w Berlinie ze swoim zespołem. To teatr obficie podlany 
muzyką i inkrustowany mnóstwem innych elementów. Są 
solówki, jak Stana Michalaka na kontrabasie, a on jest jed-
nym ze skarbów narodowych w odniesieniu do tej muzyki. 
Jest Stefan Gąsieniec – producent i wyjątkowy talent. Są 

wokalizy jazzowe. Jest Tomasz Stockinger, znany i uznany 
aktor. I oczywiście nie zapominajmy o mnie. (trzepot powiek) 
O mnie. (śmiech) Do tego kostiumy z epoki wykonane przez 
Marię Molendę wyglądają znakomicie. I wszystkie te elemen-
ty znajdują się w 90-minutowym przedstawieniu, więc nie 
jest ono za długie. Ale Stefan i Agnieszka są tym punktem 
centralnym i spoiwem, które sprawiło, że wszyscy jesteśmy 
w tym projekcie.

Czy uważasz, że to brzmienie Gershwina jest takie,  
do jakiego jesteście przyzwyczajeni w Stanach?
Raczej nie, dlatego że jesteśmy w Europie, skąd Gershwin >>
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(fortepian) i Stan Michalak (kontrabas). Z drugiej 
strony problemy, z jakimi zmagają się bohatero-
wie spektaklu – choćby akceptacja odmienności 
czy granica eksperymentu w sztuce – po upływie 
niemal 90 lat nadal są żywe w debacie publicznej.

Zarówno wokaliści, jak i instrumentaliści pod-
czas występu korzystają z mikrofonów DPA.

Poniżej prezentujemy rozmowy przeprowadzo-
ne tuż przed premierą, pokazujące kulisy powsta-
wania spektaklu.

Dariusz J. Michalski
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wyniósł inspiracje i wykształcenie. Dlatego uważam tę 
interpretację jego dzieł za klasyczną. W końcu jest to 
pop jego czasów. Wówczas jego muzyka była tak świeża 
i nowatorska, jak muzyka współczesna tworzona w roku 
2017. Nie ma tego dystansu. W Ameryce mamy tendencję 
do uatrakcyjnienia klasyki, ponieważ jesteśmy młodszą 
kulturą. Jego muzyka ma korzenie w Europie, tu jest żywa, 
więc interpretacja Gershwina pochodząca od Europej-
czyków jest świeższa i bardziej autentyczna. Takie mam 
wrażenie, gdy porównuję wykonanie Stefana i to, które 
sobie przypominam z koncertów w Centrum Kennedy’ego 
w Waszyngtonie. 

Dzięki swoim korzeniom i czuciu klimatu  
w tym przedstawieniu chyba nie tylko grasz  
jako aktorka, ale w pewien sposób  
nadajesz mu kształt?
Moja mama urodziła się w 1938, tata w 1936 i nadal miesz-
kają w Stanach. Dorastałam, podróżując po północy Stanów, 
ale moi rodzice pochodzą z Południa. Tam miałam dziadków, 
to są moje muzyczne korzenie. Myślę, że jestem współcze-
sną wersją granej przeze mnie Marthy. Ona, czarna kobieta 
z dalekiego Południa, przybywa do Chicago, gdzie musi się 
zintegrować z białymi europejskimi muzykami, prowadzić 
negocjacje biznesowe, a jednocześnie nie zapominać o dzie-
dzictwie jazzu, o korzeniach Południa w muzyce Północy. 
Połączyć dwie odmienne muzycznie części Ameryki i nie tyl-
ko. Sama to właśnie robię. To jest jak powrót do przyszłości. 
(śmiech)

A jak układa się współpraca z Tomaszem Stockingerem?
Tomasz i ja mamy wspólne korzenie w aktorstwie. Ro-
zumiemy i uznajemy wagę perspektywy historycznej. 
Schodzimy do poziomu naszych bohaterów, by odtworzyć 
w nich to, co poruszało ich z perspektywy społeczno-poli-
tycznej tamtych czasów. I mam wrażenie, że dobrze odda-
jemy ówczesne wibracje. Jego tembr głosu spotyka się  
z moim głosem i interpretacją. Jesteśmy kompletnie różni, 
ale spotykamy się gdzieś pośrodku.

Jak odbierasz jego interpretację? On co prawda ma  
w swoim repertuarze piosenki z lat dwudziestych  
i trzydziestych ubiegłego wieku, ale nie jest to muzyka 
jazzowa.
On prezentuje to, co się działo wówczas w Polsce, ja – co się 
działo w Ameryce, więc historycznie stanowimy dla siebie 
kontrapunkt. Nawet jeśli dźwięki są inne, były pewne wpły-
wy. Świadomość tego istnieje w Polsce, ale po drugiej stronie 
Atlantyku już nie. Amerykanów nie interesuje to, co dzieje 
się poza Ameryką. Tak było, jest i prawdopodobnie będzie. 
(śmiech)

Przedstawienie jest realizowane przy użyciu mikrofonów 
DPA. Masz z nimi kontakt po raz pierwszy? 
Pracowałam z nim już wcześniej. 

Nie miałaś ochoty go zmienić?
Zawsze zostawiam dobór mikrofonów profesjonalistom:  
realizatorom, sound designerom. To jest ich specjalność  
i staram się do tego nie mieszać. Mówię tylko, jeżeli coś mi 
przeszkadza, ale dotąd miałam zawsze szczęście do realiza-
torów. (śmiech) 

>>

Koncertuje pan z recitalem z piosenkami z lat  
dwudziestych i trzydziestych, więc klimat tego okresu 
nie jest panu obcy, ale nie jest to klimat Gershwina. 

Jak pan się odnalazł w tym repertuarze?
Trudno mi powiedzieć, jak się odnalazłem, ponieważ jeszcze 
nie zaczęliśmy prób. Jednak jest to o wiele trudniejsze od 
piosenek mojego ojca i mojej mamy, przy których się wycho-
wałem. One same wpadały mi do ucha. To najwyższy stopień 
trudności ze względu na język angielski.

Ale przecież nie ma pan z nim kłopotu. W końcu mieszkał 
pan jakiś czas za oceanem.
To nie chodzi o znajomość angielskiego, ale o czucie. Przecież 
nawet jeśli śpiewam piosenkę, to ją interpretuję. Chodzi o to, 
by interpretować z pełnym czuciem. Tak samo trudniej  

O PRZYGOTOWANIU NA SIGGY

Jestem śpiewającym aktorem od zarania mojej drogi zawodowej. Niedługo po szkole 

aktorskiej wystąpiłem na festiwalu w Zielonej Górze, co stanowiło dla mnie ogromne 

przeżycie: 5 tysięcy ludzi, występ na żywo, telewizja. Dobiegam czterdziestego roku 

pracy i uświadamiam sobie, że nigdy nie śpiewałem tyle, co teraz. Wiąże się to z serią 

recitali rozpoczętą 2 lata temu, czyli współpracą ze Stefanem Gąsieńcem i jego żoną 

Agnieszką, która wszystko organizuje. Obecnie mamy za sobą ponad 60 występów. 

Podczas każdego jesteśmy na scenie ponad 1,5 godziny, a czasami nawet prawie dwie 

godziny. Już się w tym rozsmakowaliśmy. Dla wokalisty muzyka na żywo z żywym 

akompaniamentem jest zupełnie inną bajką niż powtarzanie się do playbacku.  

Powiedziałbym, że to jest rozwojowe. I taki występ za każdym razem stanowi potężny 

trening wokalny. Myślę, że to w jakiś sposób przygotowało mnie trochę lepiej  

do scenicznej konfrontacji z Siggy Davis.

Tomasz Stockinger
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Tomasz Stockinger
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nauczyć się piosenki po angielsku niż po polsku. Z jednej 
strony się tego bałem, a z drugiej miałem ogromny apetyt, by 
pierwszy raz w życiu – a może ostatni – zaśpiewać w duecie 
z Siggy, świetną jazzmanką. Tak się śmieję, że może nie po-
gram w tenisa z Sereną Williams, ale śpiewam z Siggy. 

Czy obecność Siggy, przesiąkniętej kulturą prezentowaną  
w spektaklu, postrzega pan bardziej jako szansę czy stres?
Zawsze interesowała mnie ta muzyka, jak to się mówi, czar-
na, soulowa. Byłem pod wielkim wrażeniem odczuwania wy-
konujących ją artystów. Ten podziw towarzyszył mi od małe-
go. Oczywiście jak wszyscy wychowałem się na Beatlesach, 
ale najbardziej pociągała mnie ta czarna muzyka, swing, te 
synkopy i tego najchętniej słuchałem. To oczywiście jest for-
ma, w której musimy się wykazać. Ja bardziej, bo wiadomo, 
że Siggy jest wokalistką i są to jej popisowe partie. Muszę się 
jakoś do niej dostroić. Mam nadzieję, że to będzie dodatkową 
atrakcją dla publiczności, która – tak samo jak ja – nie bardzo 
sobie wyobraża, jak ten Lubicz sobie poradzi. (śmiech)

Scenariusz zakłada konfrontację.
Spektakl pokazuje tło zmagań „białej” muzyki anglosaskiej  
z muzyką „czarną”, która wówczas coraz odważniej wcho-
dziła na salony. Przy okazji będzie to konfrontacja polskiego 
popularnego aktora z mało u nas znaną, ale śpiewającą na 
światowym poziomie czarną jazzmanką. Przedstawienie ma 
być z przymrużeniem oka, troszkę sentymentalne. Chcieli-
byśmy przy okazji przemycić dwa tematy: obecnie żywo dys-
kutowane multi-kulti oraz granice eksperymentu w muzyce, 
czyli czy trzymać się tradycji i sprawdzonych rozwiązań, czy 
nie. Moja postać pokazuje strach przed eksperymentowa-
niem. Z drugiej strony jest śmiała awangarda interpretacyjna 
 w wykonaniu Siggy. Oczywiście na scenie w pewnym mo-
mencie jedno z drugim się dogaduje, choć są to dwa wrogie 
obozy. Byliśmy ciekawi, jak to publiczność przyjmie, bo jest 
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Stefan Gąsieniec
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„Błękitna rapsodia” i „Amerykanin w Paryżu”. Wyznaczyły 
kierunek w muzyce, który nie został podjęty przez kolej-
nych kompozytorów. Próbowali Henryk Wars i Bronisław 
Kaper, że wspomnę tylko polskich emigrantów. Jednak 
Gershwin był pierwszy i ostatni.

Przemyślenia na temat spektaklu trwały pięć lat.  
Dlaczego tak długo?
Myśmy mieli kilka pomysłów. Ponieważ koncertujemy  
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waż nie udało nam się zdobyć pieniędzy. Nowy narodził się, 
gdy 1,5 roku temu zacząłem grać w duecie z Tomkiem Stoc-
kingerem. Program z piosenkami z lat dwudziestych  
i trzydziestych cieszy się ogromnym powodzeniem. Zagra-
liśmy ponad 60 koncertów. Przy okazji przetarliśmy szlaki, 
ponieważ odwiedziliśmy takie miejsca, gdzie można organi-
zować przedstawienia teatralne. Wydaje się, że wrócił senty-
ment do okresu międzywojennego. Dlatego mówię:  
„A czemu by nie zrobić czegoś o Ameryce? A jest przecież 
Siggy! I można połączyć te wątki!”. Wszystko zaczęło się cza-
rodziejsko łączyć. Zaprosiliśmy też do współpracy młodego 
reżysera Karola Srebrzyńskiego, któremu wcześniej skompo-
nowałem muzykę do filmu. Pomyślałem, że nadajemy na 
tych samych falach, więc poprosiłem go o napisanie  
scenariusza. Zaprosiliśmy do projektu Siggy, Tomka,  
z moją żoną Agnieszką to złożyliśmy i sfinansowaliśmy.

Dlaczego zdecydowaliście się na premierę  
w Częstochowie?
Powodem było trafienie na otwartego i życzliwego człowie-
ka, Pawła Musiała – dyrektora MDK w Częstochowie. Do tego 
częstochowski dom kultury mieści się w pałacyku Hantkego, 
neobarokowej rezydencji z początków XX wieku należącej do 
przemysłowca i właściciela ziemskiego pochodzącego  
z Warszawy. Jest odrestaurowany i ma piękną salę. Chcieli-
śmy zrobić ten spektakl, wystartować z nim, tak aby obejrzeli 
go widzowie w całym kraju. 

Skąd pomysł, by w przedstawieniu wykorzystać  
mikrofony DPA? 

>>

Miałem okazję wypróbować ten sprzęt podczas współpracy 
z Krzysztofem Cugowskim i Rafałem Majewskim. Spraw-
dził się. Na płycie Krzysztofa Cugowskiego „Przebudzenie” 
gitary nagrane na paluszkach DPA znakomicie wchodziły  
z miks. Poza tym stosunek jakości do ceny wydaje się dobry.

Ile mikrofonów wykorzystujesz w spektaklu?
Używamy dwóch headsetów d:fine FIDF00-2 dla Tomka  
i Siggy, sparowanych d:dicate ST2011c na statywach do for-
tepianu i d:dicate 4011c do kontrabasu.

DPA mają jasne brzmienie, podczas gdy amerykański jazz 
lat trzydziestych kojarzy mi się raczej z ciepłym, ciemniej-
szym.
Mam pomysł, by grać z wkładanym do każdego instrumen-
tu filcem, który zmiękczy i ociepli brzmienie instrumentu. 
Sprawdziłem już ten patent, ale zobaczymy, jak to wyjdzie 
w praniu. Zapraszam, by przekonać się o tym osobiście! 

Zdjęcia z prób
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Nie daj się nabrać
Dobór sprzętu jest skomplikowanym procesem.  
Zanim zaczniemy porównywać ceny, brzmienie oraz 
liczbę przełączników i świecących lampek warto  
zadać sobie podstawowe pytanie

Nie pamiętam już, kiedy trafiłem na rynek 
profesjonalnego sprzętu audio, ale wydaje 
mi się, że było to pod koniec dziewiętnastego 
wieku. W każdym razie czuję się tak, jakbym 
był tu zawsze. Daleko mi do uważania się za 
alfę i omegę tej naszej malutkiej niszy, ale 
zdarza mi się mieć pewne przemyślenia. 

Odkąd sięgam pamięcią, wszystko, co 
pojawiało się na rynku, było „najlepsze”, 
„niepowtarzalne”, „innowacyjne” i tak dalej. 
Oczywiście jak w przypadku każdego produk-
tu magicznym słowem jest „nowość”, pisana 
oczywiście z wykrzyknikiem. Cóż, każdy pro-
ducent chce sprzedać, zarobić i rozwijać się. 
Lub w najgorszym wypadku zapłacić rachunki 
i nie popaść w długi wobec Urzędu Skarbowe-
go. Ale przecież my, profesjonaliści, wiemy, co 
dobre, ponieważ się znamy. Czy na pewno?

Niemal każdy człowiek da się zmani-
pulować i spece od reklamy świetnie o tym 
wiedzą. Działają na nas różne „przełączniki”: 
prestiż, cena (niektórzy wolą wyższą niż niż-
szą – patrz „prestiż”), chęć przynależności do 
określonej grupy („Jeżeli ten i ten zespół mik-
sował na tym sprzęcie, to jak ja będę miał ten 
sprzęt, odniosę podobny sukces!”), w końcu 
komfort użytkowania, gwarancja, serwis itd. 
W tej właśnie kolejności. Są na to badania, 
bo rynek reklamy jest zbyt drogi, żeby sprawy 
pozostawiać przypadkowi lub przeczuciom. 
W końcu, przyznaj się, nie raz kupiłeś coś, bo 
zobaczyłeś atrakcyjną reklamę.

Są też profesjonalne wydawnictwa, 
blogi i serwisy internetowe, które zajmują 
się testowaniem sprzętu, aby ułatwić nam 
wybór – niemal w każdej branży, od sprzętu  

kuchennego, przez smartfony, do samocho-
dów. Wierzyć, nie wierzyć? Obawiam się, że 
pytanie postawione jest niewłaściwie. 

Na rynku są miliony produktów i znako-
mita większość z nich znajduje nabywców. 
Jest to w dużej części efektem skutecznego 
marketingu, ale ośmielam się twierdzić, że 
nie tylko. Po prostu jesteśmy różni, mamy 
różne preferencje, wiedzę i, cóż, odczucia. 
Trudno więc jeden produkt uznać za lepszy 
od drugiego w sensie obiektywnym. Czasem 
tak jest, ale, wracając na naszą działkę, nie-
zbyt często. Ludzie tworzący sztukę, jaką bez 
wątpienia jest muzyka, są (lub raczej powinni 
być) skoncentrowani na efekcie końcowym, 
czyli dziele. A jak do niego dochodzą, stano-
wi złożoną kombinację zdolności i wiedzy. 
Doświadczeń i upodobań. Wpływu współpra-
cowników i czasem szefów wytwórni. 

Jaki z tego wniosek? Na pewno wiesz jaki. 
Nie będzie łatwo, ale nie dajmy się zmanipu-
lować. Skupmy się na własnych potrzebach, 
skonstruujmy własny system wymagań wo-
bec danego produktu. Zastosujmy słynne 
„What’s in it for me?” i zadajmy sobie pytanie, 
czego właściwie chcemy. Podczas budowy 
studia łatwo jest zboczyć w kierunku miga-
jących lampek, wyszukanych obudów, rozbu-
dowanych paneli kontrolnych czy chęci posia-
dania tego, co ma „ten artysta”. Pamiętajmy, 
że znani i rozchwytywani producenci muzycz-
ni lub „mikserzy” nie zawdzięczają swojego 
sukcesu takiemu mikserowi czy pluginowi, 
ale ciężkiej pracy, mozolnemu zdobywaniu 
wiedzy i treningowi. W końcu już dawno usta-
lono, że „trening czyni mistrza”. Zresztą już  
o tym pisaliśmy.

Chcesz kupić mikrofon? Sprawdź, czy 
nadaje się do tego i tego wokalu lub instru-
mentu. Kompresor? Zastanów się PO CO jest 
kompresor. Ma zwiększyć głośność? Popra-
wić barwę? Wnieść charakterystyczne znie-
kształcenia? Jak już to ustalisz, to poczytaj 
o kompresorach i dokonaj zawężenia obsza-
ru poszukiwań. Podobnie z instrumentami. 
Syntezator? Co jest dla CIEBIE ważne? Cha-
rakterystyka brzmieniowa? A może jednak 
łatwość obsługi czy szybkość uzyskania da-
nego rezultatu. Oczywiście mogą Cię również 
podniecać drewniane boczki, ale w sumie nic 
w tym złego. Jeśli pomaga Ci to w osiągnięciu 
lepszego samopoczucia, może pójdzie za tym 
lepsza muzyka. Kto wie?

Żyjemy w pięknych czasach. Sprzętu jest 
mnóstwo, możemy przebierać w nieskończo-
ność. W dodatku bogacimy się. Bardzo powo-
li, ale jednak. Korzystajmy i z tego, ale skup-
my się na naszych potrzebach, a nie na kolo-
rowych zdjęciach reklamowych. Bo inaczej za-
raz po zakupie będziemy chcieli sprzedawać, 
a na tym skorzystają tylko eBay i Allegro.

Piotr Dygasiewiczry
s.
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