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Nowy rok skłania do przyjmowania  
postanowień. Poszliśmy tym tropem  

i postanowiliśmy ostatecznie rozstrzygnąć  
problem, który od pewnego czasu nurtuje  
środowisko: analog czy cyfra? O opinię  
poprosiliśmy przedstawicieli obydwu stron  
sporu. Stronę analoga trzymają Wojciech  
i Sławomir Wiesławscy (str. 10), właściciele 
Hertz Recording Studio, gdzie można  
zarejestrować swoje utwory na taśmie  
(choć na komputerze także). Po stronie cyfry  
opowiada się producent Piotra Siejka  
i wokalistka Lanberry (str. 16), którzy pracują 
obecnie nad nową płytą w studiu, skąd znika 
właśnie ostatni analogowy mikrofon. Każda  
ze stron podkreśla zalety swojej metody, choć 
myślą przewodnią obu rozmów jest  
stwierdzenie: „Nieważne jak. Ważne, by  
powstała z tego dobra muzyka”. Dlatego  
postanowiliśmy przedstawić parę rozwiązań, 
które kojarzą nam się z tworzeniem dobrej 
muzyki. Zaczynamy od sekretu sukcesu formatu  
UAD-2 (str. 24), podziwiamy wtyczki wyciągnięte 
ze stołu przez Sonnox (str. 31), zahaczamy  
o zręczne połączenie oprogramowania ze 
sprzętem w postaci Softube Console 1 (str. 37),  
płynnie przechodzimy do bogactwa sampli  
firmy Spectrasonics (str. 40) i kończymy  
na kombajnie Magix Samplitude Pro X3 (str. 46).  
Wyposażamy też studio w komputer,  
gdybyśmy zamierzali pracować w domenie 
cyfrowej (str. 56). Żeby dawka przyjętej cyfry nie 
zagroziła zdrowiu, prezentujemy uczciwie  
analogowy mikrofon Warm Audio WA-47 (str. 49).

Oczywiście mamy coś dla tych, którzy nie 
zwracają uwagi na to, czy kręcą gałką, czy 
klikają myszką. Dla nich przedstawiamy krótki 
poradnik kształtowania swojego stylu, co nie 
ogranicza się do muzyki. Najpełniej daje temu 
wyraz Marta Gabriel, liderka zespołu Crystal 
Viper (str. 50). Prezentujemy najnowsze  
przenośne wersje interfejsu i konsolety  
PreSonusa, czyli Quantum 2 (str. 28)  
i StudioLive 16.0.2 USB (str. 43). Zwracamy 
uwagę na niewielką skrzynkę BluBox (str. 54), 
która mieści kilkanaście kultowych  
wzmacniaczy. Mamy też kolejną lekcję  
muzyki: tym razem o źródłach groove’u  
(str. 59). Na koniec proponujemy w felietonie 
pocieszenie dla tych, którzy grają tylko dla 
przyjemności (str. 62). Wszystkiego  
najlepszego w Nowym Roku!
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Kreska z k     uczem

od słowa do słowa

Zawsze, 
kiedy nagrywam 

na analogowym sprzęcie, 
staram się uzyskać 

maksymalnie cyfrowe 
brzmienie.

I jesteś 
w tym mistrzem. 

A nagrywasz czasem 
na sprzęcie 
cyfrowym?

Bywa. 
O ile udaje mi się 

uzyskać brzmienie 
jak na analogu...
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WYZWÓL SWÓJ GENIUSZ

Najnowsza generacja autonomicznego

Autonomiczne MPC - nie wymaga komputera  |  Wysokiej rozdzielczości wielodotykowy wyświetlacz o przekątnej 10,1”

16 dotykowych pokręteł Q-Link z wyświetlaczami OLED  |  Pamięć wewnętrzna 16 GB (zawiera ponad 10 GB brzmień)   |  8 konfigurowalnych wyjść 

CV/gate do sterowania sprzętem analogowym |  Pełnowymiarowe gniazdo karty SD  |  Nagrywanie ścieżek audio

Funkcja Programu Clip do płynnego wyzwalania klipów  |  Działa także jako kontroler dla MPC Software 2.0, zgodny z komputerami Mac i PC

akaipro.com

Nagraj to z Nami
www.audiostacja.pl
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Marantz Professional 

Na wyłączność 
Audiostacja została wyłącznym dystrybutorem Maranz Professional.  

Choć wiele osób kojarzy firmę Marantz z wysokiej jakości sprzętem hi-fi, jej  
siostrzana marka ma w swojej ofercie produkty studyjne i nagraniowe. Wśród nich  
znajdują się mikrofony pojemnościowe (także w wersji USB) i wstęgowe, zestawy  
do podcastów oraz kilka rodzajów kabin wokalowych. Oferta jest bogatsza,  
ale na początek do Polski trafią produkty ze wspomnianych kategorii.  
Oto kilka przykładowych urządzeń, które już trafiły na sklepowe półki: 

Wbrew obawom sprzęt Marantz Professional ma bardzo atrakcyjne ceny.  
W przypadku mikrofonów i paneli akustycznych zaczynają się od 255 zł, co czyni  
je ciekawymi propozycjami na rynku. Więcej informacji na temat produktów tej marki  
znajduje się na stronie audiostacja.pl. 

MPM 1000 – mikrofon pojemnościowy  
o charakterystyce kardioidalnej. Ma następujące parametry: 
czułość -38 dB ±2 dB (0 dB = 1 V / Pa przy 1 kHz), poziom  
szumu 17 dB, odstęp sygnału do szumu 77 dB, maksymalne 
SPL 136 dB (przy 1 kHz <1% THD), zasilanie Phantom +48 V.  
W zestawie znajduje się pop filtr, uchwyt przeciwwstrząsowy, 
statyw (trójnóg) i kabel XLR.

MPM 2000U – pojemnościowy mikrofon USB  
o charakterystyce kardioidalnej do nagrywania w formacie 
DAW. Ma przetwornik A/C 16 bit/48 kHz, pasmo przenoszenia 
20 Hz – 18 kHz, czułość -36 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz), 
szumy własne 16 dBA, odstęp sygnału do szumu 77 dB,  
a maksymalne SPL 126 dB (przy 1 kHz <1% THD). W zestawie 
znajduje się uchwyt przeciwwstrząsowy, kabel USB i walizka.

MPM 3500R – aktywny mikrofon wstęgowy  
o charakterystyce ósemkowej przechwytujący dźwięk  
instrumentów smyczkowych, rockowego wokalu czy  
perkusji. Ma wysoką czułość -34 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa  
przy 1 kHz), niski poziom szumu (15 dBA) i szeroki zakres  
dynamiki (max SPL 135 dB). Wyposażony jest w zintegrowany 
pop filtr i uchwyt przeciwwstrząsowy.

Pod Stand 1 – aluminiowy regulowany uchwyt ramienny do 
mikrofonu montowany do stołu. Nadaje się do podcastingu, 
transmisji radiowych lub nagrywania aplikacji  
za pomocą aplikacji voice-over.

Sound Shield Compact – ultrakompaktowa profesjonalna 
kabina wokalowa chroni mikrofon podczas nagrywania przed 
niechcianymi artefaktami akustycznymi. Dokładnie tłumi 
odbicia dzięki dwóm ściankom z rzeźbionymi  
powierzchniami pochłaniającymi dźwięk, między którymi  
znajduje się pianka akustyczna o dużej gęstości.

Studio Scope 4 – para dwudrożnych monitorów  
odsłuchowych. Każdy z monitorów ma 4-calowy głośnik  
niskotonowy z powłoką polipropylenową i 1-calowy  
wysokotonowy chłodzony ferrofluidem. Jeden z pary  
głośników wyposażono we wzmacniacz pracujący 
w klasie A/B o mocy 20 W na kanał. Kolumny mają pasmo 
przenoszenia 75 Hz – 20 kHz, a zwrotnicę na 2,7 kHz.  
Do podłączenia służą wejścia niesymetryczne ¼” TRS i RCA, 
wejście AUX, które przydaje się choćby do odtwarzacza MP3,  
oraz wyjście słuchawkowe 1/8”.

IK Multimedia  
iRig Mic HD 2

Klasa  
dla  
siebie 
Choć najnowszy mikrofon IK Multimedia 

jest stosunkowo nieduży i lekki, jako je-
dyny w swojej klasie oferuje wysokiej kla-
sy konwertery pracujące z rozdzielczością 
24 bity/96 kHz. Do tego należy dodać ni-
skoszumowy preamp i pozłacaną kapsułę. 
To sprawia, że otrzymujemy wszechstron-
ny mikrofon o SPL 125 dB, znakomite zbie-
ranie transjentów i pasmo 20 Hz – 20 kHz  
(-3 dB) w cenie nieco powyżej 400 zł. Kom-
fort użytkowania daje wyjście słuchaw-
kowe z regulacją poziomu sygnału, które 
umożliwia monitorowanie rejestrowanego 
sygnału. Wraz z mikrofonem otrzymuje-
my elegancki pokrowiec, adapter do sta-
tywu mikrofonowego z gwintem 5/8” do 
3/8” do użycia z podstawką mikrofono-
wą na scenie lub w studiu oraz poręczny 
statyw stołowy, idealny do używania mi-
krofonu podczas konferencji czy rozmów 
wideo. Dodatkową wartość stanowi pakiet 
oprogramowania, pozwalający przetwa-
rzać i edytować wokal. 



6

co słychać

zd
ję

ci
a:

 IK
 M

ul
ti

m
ed

ia
, M

ar
an

tz
 P

ro
fe

ss
io

na
l (

6)
, R

M
E,

 R
Ø

D
E,

 S
ta

y 
M

us
ic

Marantz Professional 

Na wyłączność 
Audiostacja została wyłącznym dystrybutorem Maranz Professional.  

Choć wiele osób kojarzy firmę Marantz z wysokiej jakości sprzętem hi-fi, jej  
siostrzana marka ma w swojej ofercie produkty studyjne i nagraniowe. Wśród nich  
znajdują się mikrofony pojemnościowe (także w wersji USB) i wstęgowe, zestawy  
do podcastów oraz kilka rodzajów kabin wokalowych. Oferta jest bogatsza,  
ale na początek do Polski trafią produkty ze wspomnianych kategorii.  
Oto kilka przykładowych urządzeń, które już trafiły na sklepowe półki: 

Wbrew obawom sprzęt Marantz Professional ma bardzo atrakcyjne ceny.  
W przypadku mikrofonów i paneli akustycznych zaczynają się od 255 zł, co czyni  
je ciekawymi propozycjami na rynku. Więcej informacji na temat produktów tej marki  
znajduje się na stronie audiostacja.pl. 

MPM 1000 – mikrofon pojemnościowy  
o charakterystyce kardioidalnej. Ma następujące parametry: 
czułość -38 dB ±2 dB (0 dB = 1 V / Pa przy 1 kHz), poziom  
szumu 17 dB, odstęp sygnału do szumu 77 dB, maksymalne 
SPL 136 dB (przy 1 kHz <1% THD), zasilanie Phantom +48 V.  
W zestawie znajduje się pop filtr, uchwyt przeciwwstrząsowy, 
statyw (trójnóg) i kabel XLR.

MPM 2000U – pojemnościowy mikrofon USB  
o charakterystyce kardioidalnej do nagrywania w formacie 
DAW. Ma przetwornik A/C 16 bit/48 kHz, pasmo przenoszenia 
20 Hz – 18 kHz, czułość -36 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz), 
szumy własne 16 dBA, odstęp sygnału do szumu 77 dB,  
a maksymalne SPL 126 dB (przy 1 kHz <1% THD). W zestawie 
znajduje się uchwyt przeciwwstrząsowy, kabel USB i walizka.

MPM 3500R – aktywny mikrofon wstęgowy  
o charakterystyce ósemkowej przechwytujący dźwięk  
instrumentów smyczkowych, rockowego wokalu czy  
perkusji. Ma wysoką czułość -34 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa  
przy 1 kHz), niski poziom szumu (15 dBA) i szeroki zakres  
dynamiki (max SPL 135 dB). Wyposażony jest w zintegrowany 
pop filtr i uchwyt przeciwwstrząsowy.

Pod Stand 1 – aluminiowy regulowany uchwyt ramienny do 
mikrofonu montowany do stołu. Nadaje się do podcastingu, 
transmisji radiowych lub nagrywania aplikacji  
za pomocą aplikacji voice-over.

Sound Shield Compact – ultrakompaktowa profesjonalna 
kabina wokalowa chroni mikrofon podczas nagrywania przed 
niechcianymi artefaktami akustycznymi. Dokładnie tłumi 
odbicia dzięki dwóm ściankom z rzeźbionymi  
powierzchniami pochłaniającymi dźwięk, między którymi  
znajduje się pianka akustyczna o dużej gęstości.

Studio Scope 4 – para dwudrożnych monitorów  
odsłuchowych. Każdy z monitorów ma 4-calowy głośnik  
niskotonowy z powłoką polipropylenową i 1-calowy  
wysokotonowy chłodzony ferrofluidem. Jeden z pary  
głośników wyposażono we wzmacniacz pracujący 
w klasie A/B o mocy 20 W na kanał. Kolumny mają pasmo 
przenoszenia 75 Hz – 20 kHz, a zwrotnicę na 2,7 kHz.  
Do podłączenia służą wejścia niesymetryczne ¼” TRS i RCA, 
wejście AUX, które przydaje się choćby do odtwarzacza MP3,  
oraz wyjście słuchawkowe 1/8”.

IK Multimedia  
iRig Mic HD 2

Klasa  
dla  
siebie 
Choć najnowszy mikrofon IK Multimedia 

jest stosunkowo nieduży i lekki, jako je-
dyny w swojej klasie oferuje wysokiej kla-
sy konwertery pracujące z rozdzielczością 
24 bity/96 kHz. Do tego należy dodać ni-
skoszumowy preamp i pozłacaną kapsułę. 
To sprawia, że otrzymujemy wszechstron-
ny mikrofon o SPL 125 dB, znakomite zbie-
ranie transjentów i pasmo 20 Hz – 20 kHz  
(-3 dB) w cenie nieco powyżej 400 zł. Kom-
fort użytkowania daje wyjście słuchaw-
kowe z regulacją poziomu sygnału, które 
umożliwia monitorowanie rejestrowanego 
sygnału. Wraz z mikrofonem otrzymuje-
my elegancki pokrowiec, adapter do sta-
tywu mikrofonowego z gwintem 5/8” do 
3/8” do użycia z podstawką mikrofono-
wą na scenie lub w studiu oraz poręczny 
statyw stołowy, idealny do używania mi-
krofonu podczas konferencji czy rozmów 
wideo. Dodatkową wartość stanowi pakiet 
oprogramowania, pozwalający przetwa-
rzać i edytować wokal. 

styczeń–luty 2018 7 audioplay

co słychać

Stay Music

Stabilna podstawa 

RME ADI-2 DAC

Nie tylko na papierze 
RME najwyraźniej zasmakowało w rozpieszczaniu audiofilów. Najnowszy  

produkt przeznaczony dla nich to dwukanałowy konwerter analogowo-cyfrowy 
w półrackowej obudowie o wysokości 1U. Usunięto z niego funkcje przydatne jedynie 
twórcom muzyki, uproszczono obsługę, ale zachowano topowe parametry.  
Audiofilska inkarnacja ADI-2 przetwarza sygnał z rozdzielczością 32 bity/768 kHz  
przy odstępie sygnału od szumu wynoszącym do 120 dBA. Twórcy czujnie zastrzegają, 
że ta ostatnia wartość nie pojawia się jedynie w specyfikacji technicznej, ale została 
zmierzona podczas pracy w rzeczywistych warunkach. Potężne DSP pozwala  
na każdy rodzaj przetwarzania dźwięku. Konwerter ma pięciozakresowy korektor  
parametryczny, szybkie dostosowanie dołu i góry, mieszanie sygnałów kanału  
lewego i prawego oraz nowy pomysł na regulację głośności. Operacja jest podobno 
łatwa i szybka, choć angażuje trzy enkodery z przyciskami i cztery kolejne klawisze, 
które pozwalają się dostać do dedykowanych menu. Warto też wspomnieć o panelu 
IPS wysokiej rozdzielczości, na którym zobaczymy funkcje DSP, na przykład: pomiar 
poziomu szczytowego, 30-pasmowy analizator z filtrem DIGICheck oraz ekran  
pokazujący obecny stan SPDIF, USB i zegara. Do tego ADI-2 DAC zapamiętuje  
wszystkie ustawienia wraz z pozycją menu. Ustawienia zarówno urządzenia, 
jak i korektora można zapisywać pod indywidualnymi nazwami. 

RØDE AI-1

Proste  
nagrywanie 
Australijski producent zrobił kolejny 

krok w rozwoju, wprowadzając na  
rynek prosty w budowie i obsłudze interfejs 
AI-1. Na razie stanowi on część zestawu  
Complete Studio Kit, w skład którego 
wchodzi także wielkomembranowy  
mikrofon pojemnościowy NT1, uchwyt 
przeciwwstrząsowy z pop filtrem, kabel 
XLR i USB C/A. AI-1 jest jednokanałowym 
interfejsem wyposażonym w wysokiej 
klasy wejście Neutrik combo (trzypinowe 
gniazdo XLR z jackiem ¼”)  
i przedwzmacniacz klasy A zbudowany  
z elementów dyskretnych. Można do niego 
podłączyć mikrofon, gitarę lub instrument 
korzystający z wejścia liniowego, na  
przykład syntezator. Interfejs zapewnia 
monitorowanie nagrania za pomocą  
słuchawek podłączanych do wyjścia  
słuchawkowego wyposażonego  
w regulację głośności. AI-1 ma zasilanie 
Phantom +48 V i nie wymaga  
do działania żadnych sterowników.  
Przez ograniczony czas do każdego  
sprzedanego interfejsu  
jest dodawany program  
Ableton Live 9  
Lite.

Dzięki Audiostacji do Polski zawitały 
statywy brazylijskiej firmy założonej 

20 lat temu przez braci Decio i Fioravan-
te Cavalheirich. Panowie mieli już wtedy 
wieloletnie doświadczenie w odlewaniu 
aluminium pod ciśnieniem w firmie Metal-
lurgical Industry Stay. Firma od początku 
inwestowała w rozwój produktów. Może 
dlatego jej konstrukcje z aluminium są 
obecnie lżejsze i stabilniejsze od statywów 
z mocowaniami wykonanymi ze stali wę-
glowej z aluminium. Do tego łatwo je zło-
żyć i przetransportować. Przykładem mo-
że być statyw Piano 700/1 przeznaczony  

do instrumentów klawiszowych o maksy-
malnej wadze do 130 kg. Ma parę ramion 
nośnych o długości 45 cm każde, pasuje 
do każdego rodzaju klawiatur i waży za-
ledwie 4,8 kg. Statyw wykończono ek-
skluzywnym lakierem samochodowym  
w kolorze czarnym, srebrnym, czerwonym, 
niebieskim lub białym. Jest sprzedawa-
ny wraz z pokrowcem. W ofercie firmy 
znajdują się także stojaki pod kontrolery, 
miksery, oświetlenie, sprzęt didżejski, ale 
też pod biurowe stacje robocze i multime-
dia. Wszystkie statywy są produkowane  
w Brazylii.  
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2box: Niskie brzmienie  
w niskiej cenie
Gratka dla perkusistów: zestaw TrigIt  
Trigger kit, czyli 4x kocioł/werbel, 1x stopa, 
złącze jack ¼” kosztuje teraz zaledwie  
419 zł (wcześniej 799 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów promocyjnych.

Noworoczne postanowienie „W tym roku 
nie kupię nagłośnienia do gitary” może być 
trudne do realizacji, ponieważ Laney urzą-
dził wyprzedaż wzmacniaczy, kolumn oraz 
combo gitarowych i basowych. Kosztują te-
raz od 20 do 35% mniej. Oto przykłady: naj-
nowsze combo gitarowe L50H kosztuje teraz 
4340 zł (wcześniej 6200 zł), lampowe com-
bo gitarowe VC30-212 – 2370 zł (wcześniej 
3650 zł), combo gitarowe LX65R – 865 zł  
(wcześniej 1330 zł), combo gitarowe LX120 
RH – 909 zł (wcześniej 1399 zł), kolumna 
gitarowa LX412 – 909 zł (wcześniej 1399 zł),  
kolumna gitarowa GS 412PS – 2599 zł  
(wcześniej 3990 zł), combo basowe RB1 – 
389 zł (wcześniej 599 zł) i head basowy RB9 
– 1040 zł (wcześniej 1599 zł). To tylko część 
okazji. Więcej informacji jest dostępne na 
stronie audiostacja.pl/cenniki/LANEY.pdf.
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych promocją.

Akai Professional: Kontrolery z biblioteką próbek
Tylko do 31.01.2018 nowi nabywcy i obecni użytkownicy kontrolerów MPK Mini MK II,  
MPK Mini MKII LE White, MPD218, APC Mini, APC Key lub MIDIMix mogą bezpłatnie ściągnąć  
przygotowaną przez specjalistów bibliotekę próbek Capsun ProAudio przygotowaną  
do Abletona Live Lite. W jej skład wchodzą: 

M-Audio i Akai: Dają lekcje
M-Audio i Akai zachęcają do zakupu klawiatur i kontrolerów nawet te osoby, które nie  
bardzo sobie z nimi radzą. A wszystko dlatego, że nowi nabywcy produktów M-Audio  
z serii Keystation, CODE (Black) i Oxygen oraz Akai LPK25, LPK25 Wireless, MPKmini, MPK2 
Series i APC Key 25 zyskują pięć bezpłatnych lekcji z Melodics, które udoskonalą ich  
technikę gry. Melodics oferuje intuicyjny interfejs użytkownika i adaptacyjne techniki  
nauczania. Te ostatnie łączą dwa podejścia: szkołę tradycyjnego oprogramowania audio, 
znanego tysiącom producentów i DJ-ów, z podejściem do uczenia znanym z gier, które 
motywuje do zdobywania kolejnych osiągnięć i zachęca do lepszego poznania kontrolera. 
Aplikacja dostosowuje się do gustów muzycznych i umiejętności użytkownika.  
Melodics pozwala udoskonalić  
technikę gry na klawiaturze,  
kontrolerze padowym  
czy perkusji MIDI.
Oferta promocyjna obowiązuje do 31.03.2018.

Laney: Świetne ceny 
w nowym roku

Magix: Okazyjny  
crossgrade do  
Samplitude Pro X3 Suite
Jeśli zastanawiasz się nad zmianą DAW-a, 
choćby najbardziej nieaktualnego, nadarza 
się znakomita okazja, by zrobić to taniej. 
Przesiadka do najbardziej rozbudowanej 
wersji Samplitude Pro X3 Suite kosztuje 
teraz tylko 840 zł! W tej wersji zyskujemy 
profesjonalne narzędzie do rejestracji,  
edycji, miksu oraz masteringu. Zawiera 999 
śladów, sampler, 24 instrumenty wirtualne, 
Melodyne Essential, Orange Vocoder ME, 
Sound Forge Pro 11, Analogue Modelling 
Suite Plus, miernik głośności EBU R128/
ITU-R BS.1771, True Peak Limiter, podgląd 
kompresji (AAC, MP3), eksport w formacie 
DDP i Birdline Platinum Pack.
Oferta promocyjna obowiązuje tylko do 31.01.2018.

  3 projekty Ableton Live Clip (wersje Lite, 
 Standard, Suite i Drum Rack) wraz 
 z lekcjami i przewodnikami,
  8x Drum Rack i 1 projekt Drum Rack – 
 w tym próbki perkusyjne, basowe, 
 wokalne/FX i melodyczne one-shot,
  6x Audio FX Rack – 3 perkusyjne/3 
 melodyczne, przygotowane do wersji 
 Ableton Live Lite, Studio i Suite,

  8 napędzanych groovem clipów 
 perkusyjnych MIDI,
  8 mocnych, profesjonalnie 
 zmiksowanych pętli perkusyjnych,
  128 gotowych do produkcji próbek typu 
 one-shot – stopa, bas, talerz, hi-hat, 
 perkusjonalia, FX, wokalne i melodyczne,
  40 inspirujących pętli melodycznych, 
 basowych, wokalnych i klimatycznych/FX. 

Oferta promocyjna obowiązuje do 31.03.2018.
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Adam Audio:
W zestawie taniej
Monitory Adam A5X można kupić taniej  
w zestawie z subwooferami Sub7.  
Zestawy kosztują teraz zaledwie 4250 zł  
(cena standardowa: 4999 zł). Monitory  
Adama dają piękną górę, głęboki dół i solidny 
środek. Są wyposażone w wydajne woofery, 
innowacyjny przetwornik wstęgowy X-ART 
oraz optymalnie dobrane tweetery.  
Sub7 odtwarza dolne pasmo  
aż do 32 Hz. 
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych promocją.

Toontrack: 
Więcej możliwości

Tylko teraz Toontrack daje więcej  
brzmienia w tej samej cenie. Przy zakupie 

samplera perkusyjnego EZdrummer 2  
lub biblioteki brzmień klawiszowych EZ-

keys, za 540 zł każda, otrzymujemy bez-
płatnie dodatkową bibliotekę  

brzmień o wartości 250 zł.  
Z kolei zakup EZmix 2 – pluginu  

do szybkiego miksu sesji – za 540 zł  
jest premiowany bezpłatną biblioteką 

brzmień o wartości 150 zł.
Oferta promocyjna obowiązuje do 28.02.2018.

Adam Audio: 
Podstaw(k)a lepszego 
brzmienia 
Do każdej zakupionej pary monitorów  
ADAM AX3 i ADAM A5X otrzymamy teraz 
bezpłatnie parę śnieżnobiałych podstawek 
AX ARTist Stand White o wartości 240 zł. 
Zminimalizują one odbicia, dzięki czemu 
łatwiej wyłapiemy wszystkie szczegóły 
opracowywanych projektów.
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych promocją.

MXL:
Mikrofony ze zniżką
Ceny dwóch mikrofonów pojemnościowych  
i jednego USB obniżono o 20%. Za przezna-
czone do nagrywania wokalu i instrumentów 
mikrofony MXL 990 i 770 należy zapłacić 
odpowiednio 344 zł (wcześniej 430 zł) i 399 zł  
(wcześniej 499 zł). Każdy z nich ma w ze-
stawie uchwyt elastyczny, uchwyt sztywny  
i walizkę. Promocja obejmuje także mikro-
fon konferencyjny USB – MXL AC-404. Dzięki 
trójkapsułowej konstrukcji rejestruje równo-
miernie sygnał w promieniu 180o. Kosztuje 
obecnie 424 zł (wcześniej 530 zł). Jednak 
największe oszczędności daje zakup uni-
wersalnego mikrofonu pojemnościowego  
o charakterystyce kardioidalnej MXL 2008.  
Wyposażony w kapsułę 32 mm, niskoszumo-
we okablowanie Mogami i uchwyt elastyczny 
kosztuje zaledwie 399 zł (wcześniej 799 zł)!
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych promocją.

Waldorf: Różnica w syntezatorach 
Syntezatorowe brzmienie tych instrumentów jest solidne jak zawsze, ale tanie jak 
rzadko. Za moduł desktop wirtualnego syntezatora analogowego Blofeld DS z tysiącem 
brzmień i możliwością ładowania kolejnych z MicroQ zapłacimy 1690 zł (wcześniej  
1899 zł). Z kolei za czterooktawową klawiaturę półważoną Waldorf Blofeld KB z nową  
generacją instrumentów i modułem samplerowym w standardzie damy 2799 zł  
(wcześniej 3150 zł). Obniżka dotyczy także string synthesizera w stylu maszyn  
z lat siedemdziesiątych – Waldorfa Streichfetta. Za String Section (128 głosów, efekty 
phaser i reverb) oraz Solo Section (8 głosów, bass, e-piano, clavinet) zapłacimy  
zaledwie 978 zł (wcześniej 1099 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych promocją.

PreSonus: 
Przecena interfejsów
Zwolenników solidnego studyjnego sprzętu  
powinna ucieszyć wiadomość o promocji  
interfejsów PreSonusa w wersji stacjonarnej  
i przenośnej. Obniżki dotyczą zarówno niedawnych 
flagowców, jak tańszych egzemplarzy, które teraz 
stały się jeszcze tańsze. Studio 192 można teraz  
kupić za jedyne 3222 zł (regularna cena wynosi  
4190 zł), a Studio 192 Mobile w cenie 2111 zł  
(wcześniej 2999 zł). Z kolei za kartę  
AudioBox iTwo Studio zapłacimy 899 zł  
(wcześniej 1050 zł), a za AudioBox 44 VSL  
jedynie 977 zł (wcześniej 1150 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych promocją.
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Czy w dobie totalnej cyfryzacji powstawania  
utworów studia analogowe mają sens?
Wojciech Wiesławski: Mają. Na razie jest to kwestia bardziej 
świadomych muzyków, ale w tej powodzi cyfryzacji znowu 
zrobił się trend, by nagrywać w analogu. Cyfra daje wręcz nie-
wyobrażalne możliwości edycyjne sygnału. Można mnóstwo 
poprawić, wyedytować, wystroić przy użyciu software’u. I po-
jawiły się produkcje edytowane do granic przyzwoitości.
Sławomir Wiesławski: Perfekcyjne. Nasz technik, który 
wcześniej pracował w Polskim Radiu, uświadomił nam, że 
zapis analogowy ma pewien defekt: nie zapisuje drugiej czy 
trzeciej harmonicznej. Odpowiada ona za ostrość dźwięku. 
Gdy dźwięk jest jej pozbawiony, brzmi atrakcyjniej, choć 
mniej prawdziwie. Analogowy preamp i cyfrowe przetworni-
ki raczej wiernie odzwierciedlają sygnał, ale po przepuszcze-
niu przez taśmę analogową ton dźwięku staje się zupełnie 
inny. To pierwsza rzecz. Drugim elementem jest saturacja. 
To wpływa na decyzję ludzi, którzy wybierają analog.
W.W.: Pewien typ produkcji, który słyszymy w radiu, jest tak 
nienaturalnie zrobiony, tak perfekcyjnie, że ludzie zaczęli być 

tym zmęczeni. Wszystko zaczęło brzmieć podobnie. Dlatego 
część muzyków mówi: „Mamy tego dość! Zróbmy coś innego, 
odróżnijmy się trochę. Zróbmy ten krok w tył i zabrzmijmy 
bardziej naturalnie”.

Naturalnie, czyli jak?
S.W.: Gdy mamy magnetofon ścieżkowy, nie możemy  
w nieskończoność nagrywać, ponieważ ograniczeniem jest 
taśma. Jednak w rzeczywistości muzyk, producent albo 
realizator mówi: „Stop! To jest najlepszy take i sugerował-
bym, że więcej nie trzeba!”. 

Osiągnięcie najlepszego take’u oznacza jednak  
wdrożenie specyficznego systemu pracy.
S.W.: Często się zdarza, że mówimy: „Nagrajmy na analogu, 
ale nie będzie takich możliwości edycyjnych”. Słyszymy: 
„Fajnie”, ale po chwili zastanowienia muzyk dodaje: „Chyba 
nie jestem dobrze przygotowany” i rezygnuje. Bo z jednej 
strony to jest prawda – ta technika rejestracji wymaga przy-
gotowania. Wynika to jednak z tego, że muzycy są teraz 
przyzwyczajeni do klejenia, bardzo mocnej edycji.
W.W.: Do tego jedną z ważniejszych rzeczy przy analogu jest 
dysponowanie jedynie 24 śladami. Załóżmy, że jeden to bę-
dzie metronom, pojawi nam się bardzo rozbudowany zespół 
perkusyjny złożony z 15 sztuk, niech do tego dojdzie bas, 
klawisze, gitara, wokale, chórki, sekcja dęta czy druga gitara 
w przypadku muzyki ciężkiej. Z góry jesteśmy zmuszeni tak 
zaplanować i ustawić brzmienie, tak ograniczyć liczbę wejść, 
żeby utwór zmieścił się na 23 czy 24 śladach. Tymczasem cy-
fra nauczyła realizatorów lenistwa. Mogą wszystko dołożyć. 
Postawią 10 mikrofonów na gitarę, nagrają je, a potem sobie 
wybiorą. W przypadku analogu musimy od razu wybrać. Jeśli 
ustawiamy 10 mikrofonów i wybierzemy nie ten, który trzeba, 

HERTZ RECORDING STUDIO
Założyli je w 1999 roku bracia Sławomir i Wojciech Wiesławscy.  

Początkowo było analogowe, ale wraz z wejściem zapisu cyfrowego zostało  

przystosowane do tego formatu pracy, choć cały czas jego sercem pozostawał  

stół analogowy. W 2008 roku przebudowano je według projektu Lawrence P.  

Swist Designers, nowojorskiej firmy specjalizującej się w projektowaniu studiów  

do nagrywania żywych bębnów. W 2013 roku właściciele zaczęli powrót do analogu. 

Dwa lata później pojawił się 24-ścieżkowy magnetofon szpulowy Telefunken  

i analogowa konsola najwyższej klasy Neve Genesys Black. Pozostała jednak  

możliwość rejestracji cyfrowej. W studiu zarejestrowano i zrealizowano  

ponad 300 albumów, z których dwa zostały nagrodzone Fryderykami.  

Swoje płyty nagrywały tu zespoły z całego świata, między innymi Behemoth,  

Decapitated, Vader, Unsun, Trauma, Nervecell, Hour of Penance. W studiu  

odbywają się warsztaty doszkalające dla realizatorów dźwięku.
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>> lub źle zmiksujemy do jednego i tak nagramy, to musimy  
z tym żyć. Moim zdaniem liczba kanałów niezwykle wpły-
wa na sposób pracy. Kiedyś, jak zaczynaliśmy na analogu, 
mieliśmy magnetofon 16-ścieżkowy. Potem były trzy 
magnetofony typu ADAT. Każdy miał po osiem śladów. Dla 
nas przeskok z 16 na 24 ślady był ogromny! 

A teraz?
W.W.: Rzadko się zdarza, by sesja nagrana w domu i przy-
niesiona do miksowania miała mniej niż 50 śladów. Przy 
dużych projektach – do 200.

Przygotowanie oznacza nie tylko zaplanowanie nagrania, 
ale też pracę artystów przed wejściem do studia.
W.W.: Bez doskonałego zgrania nie ma sensu nagrywać na 
taśmę. Jakie taśma ma wady w stosunku do cyfry? Trzeba się 
zdecydować, czy ten take był najlepszy, czy może być lepszy, 
a jeśli nie, czy ten jest wystarczająco dobry. Druga rzecz: jeśli 
jest jakaś fraza, która trwa minutę i nie zawiera pauzy, musi 
być zagrana w całości. Natomiast podczas pracy w cyfrze 
można nagrać 50 takich improwizacji i potem z dowolnych 
take’ów powybierać to, co pasuje.
S.W.: Rejestracja analogowa wymaga dużych umiejętności 
zarówno od muzyków, jak i realizatora, który wyprzedza 
głowicę nagrywającą, czyli z wyprzedzeniem naciska zapis. 
Oczywiście na analogu po zapełnieniu taśmy edycja też jest 
technicznie możliwa. Jednak zrzucenie taśmy zabiera czas  
i w praktyce nikt tego nie stosuje. Poza tym najnowszy 
trend zakłada nagrywanie muzyki tak doskonale wypiesz-
czonej, że nawet loopuje się kilka taktów i instrumentalista 

czy wokalista grają lub śpiewają do uzyskania perfekcyjnego 
take’u. Na analogu można też zaloopować, ale za każdym 
razem będzie to nowy take. Różnica jest ogromna.

Podstawowa leży w organizacji pracy. Mam wrażenie, 
że przy nagraniu analogowym jej większość odbywa 
przed wejściem do studia, a stosunkowo niewiele  
zostaje po nagraniu.
S.W.: Muzyk musi mieć wizję tego, co chce zrobić. To nie jest 
wada. Ale często zapomina on o tym, że musi podjąć decy-
zję. A w przypadku rejestracji analogowej tę decyzję należy 
podjąć na samym początku. Dokładnie tak jak to robili Be-
atlesi czy Stonesi, ale także obecnie muzyka jest nagrywana 
w analogu z małą liczbą ścieżek. Przykładem mogą być 
choćby współczesne płyty Lenny’ego Kravitza czy muzyka 
do „Władcy pierścieni”.
W.W.: Bardzo często pomijany też jest aspekt źródła, czyli 
muzyków. Ich umiejętności, świadomości i zgrania. Źródła, 
jakim jest muzyk, nie da się naszym zdaniem zastąpić ni-
czym. Nie zaczynamy pracy na etapie takim, że gitarzysta 
przychodzi do studia i patrzy na perkusistę: „A jak ty to grasz? 
Bo chcę grać razem z tobą”. Tu wszystko musi być dopięte. 

Czyli realizator stoi na straconej pozycji, jeżeli dostanie 
do edycji materiał słabej jakości.
W.W.: Bardzo dużo artystów ma tę świadomość. Ale też 
część jej nie ma. Oni myślą: „Nagrajmy to najniższym kosz-
tem. Potem wyślijmy do jakiegoś superstudia i zobaczymy, 
co z tego wyjdzie”. I nie mam wątpliwości, że po edycji 
będzie lepiej. Jest jednak pewien pułap, którego z takim 

Przy zapisie analogowym jesteśmy  
zmuszeni tak zaplanować i ustawić  
brzmienie, tak ograniczyć  
liczbę wejść, żeby utwór  
zmieścił się na 23 czy  
24 śladach

„

Na pierwszym planie 
Wojciech Wiesławski, 
w głębi Sławomir Wiesławski.
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źródłem się już nie przeskoczy. Tak jak ze mnie nie zrobi się 
Pavarottiego. Tego głosu, tej barwy, tego tonu nie uda się 
osiągnąć, ile lat nie spędziłoby się na edycji.

A reagowanie podczas rejestracji?
W.W.: Jeśli nagrywamy przez taśmę, sygnał z preampów 
idzie bezpośrednio na nią. I od razu słyszymy: aha, mamy 
za mało góry. Wtedy na bieżąco robimy korekcję.
S.W.: Ewentualnie muzyk, gdy to słyszy, może skorygować 
instrument w trakcie grania.
W.W.: Bo słyszy to bezpośrednio. Natomiast jeżeli nagry-
wamy na cyfrę, ustawiamy cyfrę tak, jak słyszymy. Wiem to 
po sobie. Jak chciałem nagrywać swój bas, myślałem tylko 
o nim. Absolutnie nie zastanawiałem się, jak ten instru-
ment siądzie z perkusją, której nie słyszę, czy jak on będzie 
siedział w całym utworze. Bo de facto nie słyszałem tego 
utworu. Bo reszta gitar była też w brzmieniu czystym, per-
kusja też czekała na dorobienie. Tak naprawdę dogrywa się 
wtedy instrumenty bez znajomości kontekstu. Nie chciał-
bym jednak, by wyszło, że skreślam każdy homerecording. 
Są ludzie, którzy potrafią zrobić naprawdę świetne rzeczy. 
Dlatego nie jest istotne, jak coś zostało zrobione, jeżeli jest 
spełnione jedno jedyne kryterium: to brzmi i podoba się lu-
dziom. Sposób zapisu nie przesądza o jakości. Są naprawdę 
świetne nagrania cyfrowe i są obrzydliwe na analogu. 

Namawiacie do nagrywania analogowego?
S.W.: Zwykle nagrywamy dwie próbki, dajemy producento-
wi lub muzykowi ślepy test i prosimy o wybranie. Powiem 
szczerze, że zwykle wybierają analog. Rejestracja analo-
gowa lepiej współpracuje z uchem ludzkim. Zapisywane 
pasmo, wymuszone też przez konstrukcję preampów, 
odpowiada mniej więcej temu, co odbiera zmysł słuchu. 
W zapisie cyfrowym mamy możliwość rejestracji nawet 
ultradźwięków słyszanych przez nietoperze, czyli  
absurdalnie wysokich. 
W.W.: Dla mnie ważniejszy jest trochę inny aspekt. Jak 
słucham nagrań sprzed lat uznawanych za absolutne hity, 
nie przeszkadza mi, że czasami coś jest niedograne, że jakiś 
dźwięk jest pod tonem. Wybór nagrywania na taśmę stano-
wi kompromis, kiedy mówimy, że to jest najlepszy moment 
i lepiej już nie będzie mimo pewnych niedoskonałości. To 
jest ten take i jest on niepowtarzalny. Przy rejestracji cyfro-
wej często nagrywa się take trzeci, piąty, siódmy, dziesiąty, 
a potem skleja. I sklei się, ale traci się wyjątkowość. A to ona 
stanowi dla mnie największą wartość. 
S.W.: Można powiedzieć, że dostajemy utwór bez retuszu.
W.W.: Potem oczywiście robi się miks i drobne retusze, ale 
mimo to pozostaje ta niepowtarzalność.

Wspominaliście jednak, że większość wybiera rejestra-
cję cyfrową, bo i taką możliwość macie w studiu.
W.W.: Niektórzy wolą rejestrację cyfrową z wielu powodów. 
Niekiedy chcą poeksperymentować: a może to zagra żywy 
kwartet, a może to pójdzie z klawisza, a może pojadą do-
grać do filharmonii fortepian? Pod względem montażowym 
i organizacyjnym jest wtedy łatwiej. 

S.W.: Niekiedy już kompletny utwór zarejestrowany cyfrowo 
przepuszczamy przez taśmę. Efekt nie przypomina ani ana-
logu, ani cyfry.

Czyli dopuszczacie mariaż cyfry i analogu?
W.W.: W dzisiejszych czasach już bardzo trudno uniknąć 
cyfry. I byłoby głupotą odrzucać dobrodziejstwa, jakie daje. 
Zmienia się konstrukcja wzmacniaczy, przetworników i od-
słuchów. Świat zrobił ogromny postęp w tym względzie. Do 
tego cyfra przyspiesza pracę. Zresztą wspominałem nasze 
motto: „Nie jest istotne, na czym zrobione, jeżeli to brzmi”. 
Dla mnie urządzenia analogowe mają w sobie coś, z czym 
się przyjaźniej pracuje. Wiem, jaki brzmi Teletronics, więc 
wiem, co zrobi z sygnałem. Dlatego świadomie sięgam po 
to narzędzie. A jeśli używam wtyczki, to ustawiam: „A mo-
że tak? A może ta? A może tamta?”. I na pierwszy rzut oka 
wydaje mi się, że jest lepiej, choć nie zawsze jest.
S.W.: Bardzo często firmy robiące pluginy dogadują się  
z producentem sprzętu analogowego, wykupują licencję, 
robią algorytm. Czasem absolutnie nie ma to nic wspólnego 
z oryginałem w sensie brzmieniowym. To jest doskonałe 
narzędzie, można je użyć. Mamy symulacje bardzo dobrych 
analogów na przykład Crane Songa czy niektóre pluginy. Nie 
dość, że każdy brzmi inaczej, to każdy coś robi, ale nie wie-
my co. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć na 100%, że to jest 
to, czego szukaliśmy. Po analogu zawsze jesteśmy w stanie 
powiedzieć: nie wiem, co to jest, ale brzmi lepiej.
W.W.: Na Zachodzie wielu znanych realizatorów posprzeda-
wało sprzęt analogowy. Twierdzą, że w dzisiejszych czasach 
trzymanie go nie ma sensu. Ich zdaniem symulacje są świet-
ne. Nie mówię, że nie są. Tylko w muzyce wszystko polega na 
wyborze. Jeżeli jest możliwość nagrać utwór analogowo  
i wymusi to na mnie pewien sposób myślenia, organizacji  
i ostatecznie będzie się wszystko zgadzało, to dlaczego nie? 

S.W.: W sprzęcie lampowym jest pewna magia, ponieważ 
za każdym razem urządzenie nie brzmi tak samo. Inne 
brzmienie otrzymamy, gdy odpalimy je z rana, a inne wie-
czorem. Inaczej brzmi equalizer lampowy po pół godziny 
pracy, a inaczej, kiedy się już nagrzeje. To nadaje muzyce 
unikatowości, niepowtarzalności, oryginalności.
W.W.: Ostatnio zmieniliśmy stół na Neve’a, który ma ogrom-
ną tradycję analogową. I to jest stół całkowicie analogowy, 
ale sterowany cyfrowo. Co to daje? Do tej pory mieliśmy stół 
absolutnie analogowy. Nie mogliśmy zapisać sesji. Problem 
polega na tym, że mamy klientów w różnych częściach świa-
ta. Przysyłają nam materiał przez internet, robimy reamping, 
miksy i wysyłamy im do odsłuchania. Potrzebują 1,5–2 tygo-
dnie, żeby posłuchać utworu w różnych miejscach i zgłosić 
uwagi. I teraz, jeśli korzystamy z pełnego analogu, teoretycz-
nie przez te dwa tygodnie studio powinno stać i czekać na 
odzew. Oczywiście można spisać ustawienia. Próbowaliśmy  
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to robić, ale szansa na wrócenie w stu procentach jest bardzo 
mała. Zawsze jakaś gałka czułości minimalnie zmieni po-
zycję i nagranie nie brzmi tak samo. My do tej pory robiliśmy 
tak, że nagrywaliśmy utwór na analogu, zgrywaliśmy na tak 
zwane stemy, czekaliśmy na odzew klientów i kończyliśmy 
prace na komputerze. Jednak naszym zdaniem to też nie było 
to brzmienie. Stwierdziliśmy: dlaczego nie wykorzystać tego  
dobrodziejstwa i nie nagrać wszystkiego analogowo, nie 
zrobić miksów i nie zapisać ustawienia stołu? Gdy przyjdzie 
potrzeba, odpalimy sesję w parę minut w stu procentach taką 
samą, naniesiemy poprawki i zgramy.

Cyfrowa wygoda kontra analogowa oryginalność?
W.W.: Nie tylko. Jeśli muzyk może kupić czy nawet wypoży-
czyć wtyczki absolutnie topowych firm za 25 USD/miesiąc, 
to po co ma iść do studia, które ma to samo? Ale jeżeli mam 
dziesięć wzmacniaczy lampowych i do jego sposobu grania 
dobiorę mu z nich jeden, który pasuje, i na nim nagramy, 
jest to dodatkowa wartość. Ma piękny instrument, świetnie 
gra, ale jak przyjedzie do nas, spróbujemy dobrać analogowy 
sprzęt. Może dzięki temu utwór stanie się jeszcze lepszy, 
jeszcze ciekawszy, bardziej unikatowy.
S.W.: Właśnie „unikatowy” jest dobrym słowem. Są plu-
giny, które emulują brzmienie perkusji. Pochodzą one za-
zwyczaj od kilku wiodących producentów. Niech milion osób 
ściągnie taką aplikację. Z 12 dostępnych zestawów zwykle 
większość użytkowników wybiera dwa uważane za najlep-
sze i na nich robi swoje miksy. Brzmią dobrze, za to powta-
rzalnie. Natomiast analog jest absolutnie inną sprawą.
W.W.: Właśnie do tego zmierzałem. Jeśli przyjdzie do nas 
gitarzysta i skorzysta nawet z tego samego wzmacniacza 
lampowego, co pozostali, to kwestia rozkręcenia preampu, 
ustawienia mikrofonu już daje coś innego. On słyszy tę inte-
rakcję i, jeżeli jest świadomy, zaczyna grać inaczej. To jest ta 
magia i indywidualność. Nawet jeżeli przyjdzie drugi muzyk 
i stwierdzi: „Chciałbym zagrać tak jak on”, to mu się nie uda.

A jak wygląda serwisowanie sprzętu analogowego?  
Specjaliści nie wyginęli jak dinozaury?
W.W.: Magnetofony szpulowe były używane powszechnie 
20–30 lat temu i szybko odeszły w zapomnienie. Wraz  
z nimi zniknęli specjaliści, bo nie przekazywano wiedzy ko-
lejnym pokoleniom. Tu, w Białymstoku, mieliśmy szczęście. 
Znaleźliśmy świetnego fachowca, który kiedyś zajmował się 
sprzętem w radiu. Wystroił nam pięknie magnetofon. To jest 
magia, bo trzeba mieć taśmy kalibracyjne i wystroić każdy ka-
nał do odpowiedniej prędkości taśmy. Wymaga to ogromnej 
wiedzy i doświadczenia. Chylę czoło przez takimi osobami.

Z utrzymaniem reszty jest łatwiej?
W.W.: Nie jestem technikiem, ale w sprzęcie analogowym 
po latach zużywają się na przykład kondensatory. Mają 
wtedy inne właściwości i inaczej brzmią. Te wszystkie ele-
menty się wymienia, co jest kosztowną rzeczą i w naszym 

>> stole coś takiego robiliśmy. Trzeba mieć schematy i elektro-
nika, który kanał po kanale przejrzy urządzenie. Na szczę-
ście przy dobrych konstrukcjach nie robi się tego często.

W dawnych studiach analogowych było zawsze miejsce 
dla tea boya zwanego też tape opem, który włączał 
nagrywanie, nosił kable i uczył się rzemiosła.
W.W.: To zanikło. Cały ten biznes zmienił swoje oblicze. Kie-
dyś potężne wytwórnie inwestowały w artystów, studia na-
grań, w długie sesje, ale sprzedawało się też mnóstwo płyt. 
S.W.: Wytwórnie miały też kontrolę nad sprzedażą.

W.W.: Teraz jest rynek zupełnie odwrócony: sprzedaje się ma-
ło płyt, bo jest dużo serwisów, które za 30 zł miesięcznie dają 
dostęp do wszystkich nagrań. Wytwórnie są mniej zasobne  
w pieniądze, co za tym idzie przeznaczają mniej na nagrania. 
To z kolei sprawia, że sesje są krótsze i studia dostają mniej. 
Oczywiście nadal istnieją kapele, które nie liczą się z budże-
tem, ale stanowią wyjątek potwierdzający regułę. My prowa-
dzimy studio we dwóch. Nie mamy żadnych zewnętrznych 
źródeł finansowania. To jest nasza pasja. I nie stać nas, żeby 
zatrudnić kogoś do pomocy. Pieniądze, które wydalibyśmy na 
taką osobę, wolimy przeznaczyć na sprzęt podnoszący jakość 
nagrań. Częścią zmian w tym biznesie jest to, że mnóstwo lu-
dzi zaczęło nagrywać w domu i potrzebują studia jako ostatni 
etap – do miksu i postprodukcji. A rynek przeprowadza wery-
fikację. Robi się mniej studiów, mniej nagrań, mniej pracy.

Mówicie, że jest mniej pieniędzy, a niegdyś studia  
analogowe uchodziły za bardzo drogie. Do tego samo  
nagranie trwa chyba dłużej.
W.W.: Wszystko zależy od przygotowania zespołu. Jeśli 
ktoś wybiera analog, od razu ma świadomość, że zespół 
musi być świetnie zgrany. Cała praca nad utworami odbywa 
się podczas prób, które są nagrywane, by usłyszeć i wyłapać 
błędy oraz nie marnować czasu w studiu. Wtedy dla nas 
jest to mniejszy interes, bo take’ów jest pięć zamiast sto, 
każdy trwa 3 minuty i nagle się okazuje, że nagrywanie ana-
logowe zajmuje mniej czasu. 
S.W.: Koszt taśmy też nie jest aż tak wysoki. Za nową trze-
ba zapłacić 300–350 zł za 33 minuty. Używane są połowę 
tańsze.
W.W.: Poza tym w mówieniu o kosztach studiach zapomina-
my o jednej rzeczy. Jeśli chciałbym sobie ułożyć kafelki w do-
mu, teoretycznie nie jest to nic trudnego. Wyjdzie? Wyjdzie! 
Będą leżały? Tak. A że krzywo, zajmie to miesiąc i wezmę 
urlop z pracy, w której mógłbym zarobić więcej? Czasami  
ludzie o tym nie myślą. Przychodzą skończyć projekt, nagry-
wany od półtora roku. Kupili preamp, cztery mikrofony. Nie 
mają dystansu, bo spotykają się raz w miesiącu na trzy dni  
i są już zmęczeni projektem. Gdyby do ceny sprzętu doliczyć 
ich poświęcony czas, ilość wypitego piwa i złość żon, okaże 
się, że może warto było się przygotować, przyjść do studia na 
cztery dni, zarejestrować live i mieć to za sobą.

„
Cyfrowe sample brzmią dobrze, za to powtarzalnie. 
Natomiast analog jest absolutnie inną sprawą

„
Magnetofony szpulowe były używane powszechnie 
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A jednak ceną musicie rywalizować ze studiami pracu-
jącymi tylko w cyfrze, których koszty mogą być niższe.
W.W.: Dla nas analog po prostu jest unikatowy. I ma to coś 
w sobie, z czego nie chcielibyśmy zrezygnować. Zdajemy 
sobie sprawę, że technika idzie naprzód. Obecnie powstają 
nawet symulacje mikrofonów. Ale też ciekawe jest to, że 
te klasyczne mikrofony, instrumenty i sprzęt nie tracą na 
wartości. Powiedziałbym, że z wiekiem ceny niektórych 
urządzeń wzrastają. I teraz z punktu widzenia nas jako  
właścicieli małego studia: no dobrze, kupię wtyczkę za  
25 dolarów. Wyjdzie parę upgrade’ów i ta wtyczka  
będzie warta dolara. Natomiast dobrze wybrany 
hardware przynajmniej nie straci na wartości.
S.W.: Sprzęt analogowy jest lepszy niż  
lokata w banku. (śmiech)
                          Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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Siedzimy w studiu, które niemal pachnie świeżością…
Piotr Siejka: Chyba najważniejsze pytanie: jak to się stało, że 
dobrałem kolor czarny? (śmiech)

Do tego dojdziemy. (śmiech) Zacznijmy od zamysłu, jaki  
towarzyszył budowie.
P.S.: Wcześniej miałem studio w zaadaptowanym pokoju. 
Nowe miało być oddzielone od części mieszkalnej, żebym nie 
angażował rodziny w swoje sprawy zawodowe. 

Adaptacja pokoju a budowa pomieszczenia z myślą  
o studiu to chyba zupełnie inna bajka.
P.S.: Z początku zgłosiłem się do człowieka, który adaptował po-
przednie studio. Mówię: „Słuchaj, będę budował dom specjalnie 
pod studio. Powiedz, jakie mają być wymiary”. Odpowiedział:  

O sztuce budowy studia,  
sposobach na zrywanie z twórczymi  
schematami, sadzaniu na kanapie  
osób mających moc zamiany  
piosenki w przebój oraz o ogromnych  
możliwościach nowych technologii  
mówią Piotr Siejka 
i Lanberry
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„Piotrek, zbuduj dom. Potem ci to zrobię”. Później trafiłem  
jednak na ludzi pasjonujących się akustyką z niesamowitej  
firmy, która buduje filharmonie. To cud, że zechcieli u mnie  
popracować, bo dla nich była to ledwie robótka. Poprosili  
o projekt i od razu zwrócili uwagę, że pomieszczenie jest za 
niskie. Musiałem ich tonować, bo jakbym miał 10 milionów 
dolarów, to też bym wydał. Pokazali mi takie możliwości, że 
liczyłem tylko, czy mnie na nie stać. Od początku przyjeżdżali 
na kontrolę co dwa tygodnie na każdym etapie budowy. Na 
przykład murarzom powiedzieli, że mają wypełniać cegłę dziu-
rawkę przeznaczoną na ścianę, która będzie pułapką basową.

Czujesz różnicę?
P.S.: Zyskałem znakomity odsłuch. Wcześniej miałem po-
kój z głośnikami, a teraz pomieszczenie ma wymiary  

PIOTR SIEJKA
Muzyk, kompozytor, producent. Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Kasią  
Cerekwicką, Edytą Górniak, Grzegorzem Hyżym, Natalią Kukulską, zespołem  
Perfect, Mietkiem Szcześniakiem, Łukaszem Zagrobelnym.  
Obecnie m.in. współtworzy z Lanberry materiał na jej płytę. 

LANBERRY
Pseudonim sceniczny Małgorzaty Uściłowskiej: piosenkarki,  
autorki tekstów i kompozytorki. Zaczynała od publikacji coverów 
na YouTube. Brała udział w programach The Voice of Poland i X 
Factor. Zadebiutowała w 2015 roku singlem „Podpalimy świat”.  
W 2016 roku ukazał się jej debiutancki album studyjny „Lanberry”. 
Na koncercie Premiery podczas 54. Krajowego Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu zaprezentowała piosenkę „Ostatni most”, która 
zajęła drugie miejsce na liście AirPlay. Pracuje nad nowym  
albumem, który – o ile wszystko dobrze pójdzie – ukaże się  
pod koniec tego roku. 
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profesjonalnego studia. Pułapka basowa działa, dzięki 
czemu dźwięk jest skontrolowany, a jednocześnie nie prze-
głuszony. Myślałem, że będę musiał długo przyzwyczajać 
się do głośników, do brzmienia studia. Nic takiego. Jak tu 
wszystko słychać! Przestrzeń, panorama!

W starym studiu miałeś inne głośniki?
P.S.: Te by się nie zmieściły. (śmiech) Też miałem ADAM-y, 
trójeczki z subem.

Rzeczywiście do ADAM-ów S5X sub nie jest potrzebny. 
To teraz może wyjaśnienie: dlaczego kolor czarny?
P.S.: (śmiech) Miałem taką fazę, żeby było nastrojowo. 
Kolor czarny kojarzył mi się ze skupieniem na pracy, na 
muzyce.
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„Piotrek, zbuduj dom. Potem ci to zrobię”. Później trafiłem  
jednak na ludzi pasjonujących się akustyką z niesamowitej  
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Czujesz różnicę?
P.S.: Zyskałem znakomity odsłuch. Wcześniej miałem po-
kój z głośnikami, a teraz pomieszczenie ma wymiary  

PIOTR SIEJKA
Muzyk, kompozytor, producent. Ma na swoim koncie współpracę m.in. z Kasią  
Cerekwicką, Edytą Górniak, Grzegorzem Hyżym, Natalią Kukulską, zespołem  
Perfect, Mietkiem Szcześniakiem, Łukaszem Zagrobelnym.  
Obecnie m.in. współtworzy z Lanberry materiał na jej płytę. 

LANBERRY
Pseudonim sceniczny Małgorzaty Uściłowskiej: piosenkarki,  
autorki tekstów i kompozytorki. Zaczynała od publikacji coverów 
na YouTube. Brała udział w programach The Voice of Poland i X 
Factor. Zadebiutowała w 2015 roku singlem „Podpalimy świat”.  
W 2016 roku ukazał się jej debiutancki album studyjny „Lanberry”. 
Na koncercie Premiery podczas 54. Krajowego Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu zaprezentowała piosenkę „Ostatni most”, która 
zajęła drugie miejsce na liście AirPlay. Pracuje nad nowym  
albumem, który – o ile wszystko dobrze pójdzie – ukaże się  
pod koniec tego roku. 
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>> I działa?
P.S.: Musiałem dokupić 50 milionów lamp, by cokolwiek 
było widać, bo specjaliści stwierdzili: „Nie wolno mieć okna 
w studiu”. (śmiech) 

Dlaczego nie?
P.S.: Bo to jest powierzchnia odbijająca dźwięk. Dlatego nie 
ma też szyby, przez którą widać artystkę czy artystę. Akurat 
to wielu osobom bardzo odpowiada. 
Lanberry: W pokoju z mikrofonami jest bardzo intymnie. 
Można robić dziwne rzeczy. Nikt nie patrzy.

Ale możesz zainstalować kamerę?
P.S.: Mam podłączenie, ale po co? Ja chcę tylko słyszeć  
wokal. Do jednej dziewczyny powiedziałem: „Rób, co 
chcesz. Tańcz sobie, wymachuj rękami, tylko niech będzie 
uczucie w tym śpiewaniu”. 

Zdaje się, że przy okazji budowy studia, zmieniłeś także 
instrumentarium. Byłeś bardziej analogowy, a teraz stałeś 
się bardziej cyfrowy. Mniej więcej w tym samym czasie  
zaprosiłeś do współpracy Lanberry, która lubi bardziej  
nowoczesne brzmienia. Co było pierwsze: przebudowa  
czy spotkanie?
P.S.: Bardzo chciałbym powiedzieć, że to Gośka zainspirowa-
ła mnie do przebudowy, natomiast proces zaczął się, zanim 
się poznaliśmy. Ja tak naprawdę nie wyrosłem na analogu. 
Raczej na cyfrze: na MIDI, na pierwszych sekwencerach.  
Nigdy nie pracowałem na stole analogowym. Miałem analo-
gowe sprzęty outboardowe, na przykład kompresory, nato-
miast szybko się zorientowałem, że nie o to w tym chodzi.  
W pewnym momencie doszło do mnie, że kupuję sprzęt  
analogowy, a tak naprawdę liczy się to, co ma się w głowie.  
W międzyczasie odbyła się rewolucja cyfrowa. Generalnie 
pluginy, emulacje sprzętu, sam sprzęt do nagrywania  
cyfrowego, przetworniki zrobiły tak kolosalny postęp, że  
w pewnym momencie stwierdziłem: „Sprzedawaj, co masz, 
póki jeszcze niektórzy to kupią”. Naprawdę! Bo za chwilę  
będzie stało na zasadzie „kiedyś tak radia wyglądały”. 

Nie czujesz sentymentu do starych, sprawdzonych  
rozwiązań?
P.S.: Teraz niemal wszystkie wokale nagrywam na cyfrowym 
Townsendzie Sphere L22. To jest amok! Dotychczas używany 
przeze mnie Brauner leży spakowany. Prowadzę negocjacje  
z panem z Finlandii, który chce go kupić. Jak nie kupi go on, to 
kupi kto inny. Mikrofon, który uważałem za absolut. Pierwszy 
raz usłyszałem Braunera BM1, kiedy Natalia Kukulska na-
grywała płytę w 2000 roku. Pracowałem wtedy z mistrzem 
Leszkiem Kamińskim, który przyniósł trzy mikrofony: swo-
jego nowiutkiego Braunera BM1, U87 i CG8000. Byłem kom-
pletnie zielony. Cieszyłem się tylko, że są moje akordy i ktoś 
do nich śpiewa. Natalia zaśpiewała do kolejnych mikrofonów 
i Brauner pozamiatał. Od tamtego momentu marzyłem tylko 
o jednym: żeby mieć Braunera. Zdobyłem go 10 lat temu i od 
tego czasu nagrywałem na nim wokale. W końcu stwierdzi-
łem, że warto mieć trochę więcej możliwości, bo wokale się 
różnią. Ktoś ma więcej góry, ktoś więcej środka. Opędzanie 
tego jednym mikrofonem nie wydaje się najszczęśliwsze. 
A przy możliwościach, które daje Sphere, nie czuję, żebym 
potrzebował innego mikrofonu. Dodatkowo ma stereo. Jaka 
jest różnica? Wcześniej nagrywałem piano mono, a potem 

By artysta został zauważony, bardzo 
ważna jest wizja. Trzeba przyjść 
z jakimś pomysłem na siebie

„
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próbowałem poszerzyć je w miksie. Teraz ustawiam Sphere’a 
stereo – jaki sound, jaka przestrzeń! 

Czyli można powiedzieć, że padł ostatni bastion techniki 
analogowej: zbieranie dźwięku?
P.S.: Tak. Stoi tu jeszcze analogowy customowy  
przedwzmacniacz i kompresor, ale mam wrażenie, że ta 
dioda Power On świeci niepotrzebnie. Zwiększa mi tylko 
rachunek elektryczny.

Nadejdzie moment jej wygaszenia?
P.S.: Kiedyś wpadłem w pułapkę. Nie znałem sprzętu, który 
miałem, podejmowałem błędne decyzje i to mnie zapędziło 
w kozi róg. Wiecie, dzwoni przedstawiciel dobrej firmy i mówi: 
„Stary, mam taki wzmacniacz albo taki korektor. Będziesz 
miał bas jak w Ameryce!”. A nie, to ja kupuję! Kto by nie chciał 
mieć takiego basu jak w Ameryce?! Proste! Ale wyleczyłem 
się już z myślenia, że muszę mieć drogi sprzęt i analogowy,  
i z górnej półki. To se ne vrati.

Skąd ta zmiana?
P.S.: Nagrywamy rzeczy, których ludzie słuchają potem  
w samochodzie, przy kawie, wieczorkiem, tańczą i bawią się 
przy nich. Czy naprawdę normalny człowiek kiedykolwiek 
mnie zapyta: „A pan to robił na analogu czy na cyfrze?”. 
Uświadomienie sobie tego kompletnie zmieniło moje my-
ślenie. Przestało mnie interesować, czym to robię, tylko jaki 
będzie efekt i jak mogę dojść do brzmienia, które będzie dla 
kogoś fajne. Tak naprawdę liczy się tylko to, czy Gosia fajnie 
zaśpiewała. Bo ludzi tylko to interesuje. I czy melodia jest  
fajna, i czy piosenka groovi. A nie czy był VM1 czy VM12,  
czy jakiekolwiek inne bździdło. Ludzie nagrywają wokale  
na mikrofonach za 300 zł, za 500 zł. 

Twoje narzędzia są nieco droższe.
P.S.: Ale zmieniła się filozofia robienia muzyki i zmieniły 
możliwości, które dają nam zwykłe laptopy. Apollo Twin, 
malutki przetwornik – to jest szaleństwo, co on potrafi  
i co można z nim robić, wykorzystując pluginy i instrumenty 
wirtualne. Nawet jak chcę nagrać żywe piano, biorę go  
i ustawiam przy instrumencie obok Sphere’a i laptopa,  
podłączam słuchawki i nie potrzebuję nic więcej. W ten 
sposób do nagrywania muzyki nie potrzeba już studia.

Chyba jednak potrzeba, skoro tak ci zależy na jakości, że 
do postawienia studia zapraszasz specjalistów od budowy 
filharmonii. Czy zatem poziom technologii cyfrowych 
jest już na tyle wysoki, że porzuciłeś analog bez żadnych 
wątpliwości?
P.S.: Jeśli nie jestem w stanie usłyszeć różnicy, zaczyna li-
czyć się tylko to, co ja z tym narzędziem zrobię, czyli piosen-
ka. To jest kosmos, jak te wtyczki wpływają na brzmienie 
i jakiej są jakości. UAD pozamiatał w moim życiu. Ale nie 
tylko UAD. Na przykład jedną z najfajniejszych rzeczy, jakie 
mam, jest BX Console. Ma teraz dwa SSL-e w wersji E i G 
oraz Neve. Ja nie wiem, gdzie uciekać, jak ktoś coś takiego 

O TALENT SHOW
Dla mnie to jest jedyny ratunek dla muzyki. Mam taką teorię, że te programy  
bardzo edukują społeczeństwo, bo cały czas mówi się w nich o muzyce i jej słucha.  
Nie zależy to od formatu i poziomu wykonawców. Nawet jeśli w tych programach  
nie zawsze chodzi o piosenkę, nie zawsze chodzi o tego artystę i nie zawsze chodzi  
o sztukę per se, mimo wszystko są kołem zamachowym. 

Piotr Siejka

„
Gdy niektórzy mówią, że wystarczy napisać przebój, 
żeby nim się stał, to nie wiem, na jakiej planecie  
oni żyją
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wymyśli! I to tak wpływa na miks… Jednym kliknięciem za-
pinam ten plugin na wszystkie ścieżki, jednym kliknięciem 
robię Random All, czyli każda ścieżka dostaje inny kanał 
konsoli i to słychać! To jest szarlataństwo jakieś, co oni  
zrobili! Tak wygląda mój ostatni etap w miksie: układam 
sobie proporcje, po czym randomizuję każdą ścieżkę.

Można odnieść wrażenie, że przeżywasz silną fascynację cyfrą.
P.S.: Jestem w amoku. Trudno jednak nie być, bo dzięki 
cyfrze czuję wolność! W każdej chwili mogę otworzyć 
sesję protoolsową. Mam cały miks. Pracuję nad jakimś 
utworem, ktoś dzwoni: „Jedna poprawka w tym numerze”. 
Zamykam sesję, otwieram tamtą, robię tę jedną poprawkę 
i wysyłam. Ile razy popełniłem błąd, że podczas pracy w 
analogu na TC 6000 podczas rewizji miksu wsadziłem 
nie ten preset pogłosu?! Zapomniałem, że to też trzeba 
przestawić, bo już byłem na innym presecie w innym 
projekcie. Piosenka brzmiała dziwnie, a zauważałem to 
już po zmasterowaniu. I to było strasznie uciążliwe. Cyfra 
uwalnia totalnie!

Podzielasz fascynację Piotra?
L.: Jestem osobą, która zawsze siedzi obok pana  
producenta i coraz bardziej ogarnia, co dzieje się na ekranie. 
Piotrek sporo mnie nauczył. 

Czy poznawanie tajników produkcji wpłynęło na ciebie 
jako na wokalistkę?
L.: Bardzo lubię syntetyczne brzmienie wokalu, co nie  
każdemu się w Polsce podoba. I mam wtyczkę, która 
brzmi bardzo syntetycznie: ulubiony pakiet z firmy Sound 
Toys, który nazywa się Little AlterBoy. Można nią robić 
fajne rzeczy.

No, trzy gałki…
L.: Wystarczą, by cudownie namieszać. Zawsze się o nią 
pytam: „Masz ją? To zapnij i już jesteśmy w domu”. Ale też 
Piotrek ma fajną fazę na sound design, czyli tworzenie  
swojego własnego brzmienia. Na przykład ostatnio stworzył 
cudne brzmienie ze swojego chrząknięcia.
P.S.: Taka zabawa sprawia, że brzmienia stają się  
niepowtarzalne. Nikt, kto kupił taki sam syntezator, tak na 
nim nie zagra, bo tak nie kaszlnie.

Aż chciałoby się powiedzieć: „Tak się kaszle!”. Jednak 
samo wasze spotkanie świadczy o tym, że w okolicach 
zmiany studia zmieniłeś też sposób pracy.
P.S.: Spotkałem się z Gośką dzięki talent show. 
L.: Nasze spotkanie, zawsze to podkreślam, było wyjąt-
kowe. Piotrek zobaczył mnie w telewizji i do mnie napisał. 
Wiedziałam, kim jest, bo interesowałam się, kto jest  
z górnej półki wśród kompozytorów w Polsce. To było  
niesamowite, że właśnie ten człowiek zaprosił mnie do 
swojego studia pomuzykować sobie.
P.S.: Ja na swojej stronie mam „Kliknij i skontaktuj się ze 
mną”, ale kto tam się będzie ze mną kontaktował?

Wszyscy się boją. (śmiech)
P.S.: Bo minę mam srogą. (śmiech) Natomiast sam muszę 
też szukać. Oglądając takie programy, człowiek natyka się 
na talenty. Nie wszystkie są dostępne. Ktoś ma już swój 
pomysł, ktoś ma swojego producenta, ale uważam, że to 

>>

jest bardzo mocny zastrzyk, jeżeli w ogóle chodzi o kulturę 
kraju. 

Zatem nie pytamy, co kultura kraju może zrobić dla was,  
ale co wy możecie zrobić dla kultury kraju.
L.: Tworzymy muzykę popularną, popową. Wiemy, z jakich 
elementów się ona składa na świecie i u nas. W warstwie 
tekstowej dokładamy do niej zawsze jakąś historię. Ma być na 
swój sposób prawdziwa, żeby ludzie mogli się do niej odnieść. 
I wydaje mi się, że staramy się wkładać dużo świeżości, jeśli 
chodzi o brzmienie. Pokazać ludziom: patrzcie, po polsku też 
można…

O ORGANIZACJI PRACY
Kiedyś pracowałem tylko z jednym artystą w danym momencie, póki nie skończyłem 
projektu, a to oznaczało wtedy nagranie płyty. Dzisiaj najczęściej są to strzały typu  
singiel, jedna piosenka, może trzy. Pięć to już wydarzenie. Płyty też się robi, ale kiedyś  
to było ewidentne. Jeżeli zrobiłem z Gośką demo trzyutworowe i ono się spodobało, roz-
poczynały się negocjacje Gośki z firmą. Jeśli po podpisaniu umowy Gośka chciała  
nadal robić płytę ze mną, podpisywałem z firmą umowę. Podczas robienia płyty  
unikałem wszystkiego, co mogłoby mnie zdekoncentrować. Jak ktoś wtedy zadzwonił, że 
chce ze mną pracować, miałem taki pomysł: „Z przyjemnością, tylko jak skończę obecny 
projekt”. Zemściło się to na mnie z siłą tsunami. Byłem z kimś umówiony,  
że po jakimś projekcie zaczynam kolejny. Jak go skończyłem, dowiedziałem się, że ta oso-
ba zaczęła już współpracę z kimś innym. Szybko się zorientowałem,  
że dotychczasowy tryb pracy należy odłożyć do lamusa. Teraz jest nawet lepiej  
z artystycznego punktu widzenia. Przychodzą tutaj najróżniejsze osoby. Jedna piosenka 
jest bardziej w stronę elektroniki, inna trochę bardziej retro, jeszcze inna idzie w soul. To 
jest i będzie zawsze pop, bo ja się wychowałem na popie. W jednych piosenkach nie do-
tknę prawdziwego pianina, a w innych stanie się ono głównym elementem i od razu  
piosenka nabiera innego wyrazu. 

Piotr Siejka

„
Wsparcie wytwórni daje poczucie bezpieczeństwa. 
Jeśli jest w niej zespół, który wierzy w twój projekt, 
to naprawdę uskrzydla i motywuje
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No właśnie. Wcześniej śpiewałaś po angielsku.  
Chciałaś, żeby świat o tobie usłyszał?
L.: O tak! Piotrek oraz mój menedżer sprawili, że  
zaczęłam pisać po polsku. A zarzekałam się, że nigdy  
w życiu! (śmiech)
P.S.: Po angielsku piosenki brzmią lepiej i łatwiej się je 
śpiewa.
L.: Jednak cieszę się z tej zmiany. To niesamowita przygoda.

Gosia wspomniała o „zaproszeniu do muzykowania”,  
ale do tego musiała się nawiązać nić porozumienia. 
L.: Gdy mnie tu zaprosił, poraziło mnie na wejściu. Tu jest 
tak fajnie, tak przytulnie, tak ciepło.
P.S.: I stawki nie są wysokie. (śmiech)
L.: Piotrek zaczął grać, ja zaczęłam śpiewać. Odkrywaliśmy 
wzajemnie fascynacje muzyczne. Ja jestem totalnie  
zafascynowana muzyką i artystami ze Skandynawii.
P.S.: A ja w przeciwieństwie do niej też. (śmiech)

P.S.: Na dzisiejszej listening session usłyszałem taką  
piosenkę, że… Gośka zaczęła odmładzać moje myślenie.

Popadałeś w schematyzm?
P.S.: Nic z tych rzeczy. Od kilku lat przechodzę niekończące 
się zmiany. Bardzo mi się to podoba, bo dzięki temu młod-
nieję i pięknieję. (śmiech) Cały czas wyrzucam do kosza coś, 
co uważam za standardy. Uważam, że to jest jedyna  
szansa, bym się odnalazł w świecie muzyki, który tak się 
zmienia. Mam wrażenie, że obecnie w muzyce co sześć  
miesięcy zachodzi wolta.
L.: Piotrek przez ostatnie lata bardzo się otworzył. Pozwala 
innym osobom totalnie ingerować w swoją pracę. Nie boi 
się sugestii czy komentarzy. Do perfekcji opanował sztukę 
kompromisu.
P.S.: Chyba jednak nie do końca. Kiedy siedzimy w kilka osób 
i ktoś zaproponuje zwrotkę czy refren, nie akceptuję jej tylko 
dlatego, że jestem otwarty. Wersja musi mnie przekonać. 
Tak było z piosenką „Ostatni most”. Siedzieliśmy we dwój-
kę, rzeźbiliśmy sobie zwroteczkę. Musiałem wyjść i Gośka 
została sama. Kiedy wróciłem, powiedziała: „Słuchaj, mam 
refren!”. Zaśpiewała i ani jednej nuty nie zmieniliśmy.  
Wiedziałem, że ta piosenka właśnie się skończyła. Jednak 
jeżeli jestem wewnętrznie nieusatysfakcjonowany, będę 
walczył o piosenkę, próbował różnych rozwiązań. To nie musi 
być mój pomysł, ale chcę, byśmy osiągnęli coś, co wywoła 
„Wow!”. Bo jak my nie uwierzymy w utwór, to nikogo do niego 
nie przekonamy.

Masz przepis na przebój?
P.S.: Jeśli chodzi o powstawanie piosenki, nie ma zasady.  
Czasami złapię gitarę i choć nie umiem na niej grać, zaczyna  
z tego powstawać coś dziwnego. A dziwne równa się dobre 
lub inne niż było, wobec tego prowadzi nas do jakiegoś świe-
żego rezultatu. Czasami zaczynamy na pianie, a czasami 
robimy sobie z Gośką zawody: puszczamy podkład, idziemy 
oboje do mikrofonowni i zaczynamy śpiewać zwrotkę. Loop 
leci, nagrywamy i mówię: „Zaproponuj zwrotkę”. Ona śpiewa, 
przy drugim przelocie loopa ja śpiewam swoją zwrotkę. I na-
gle któreś z nas zaśpiewa jakąś frazę, w której coś jest. Wra-
camy i zaczynamy nad nią pracować. Czasami gram na basie, 
czyli używając niskich dźwięków. Nie ma harmonii tylko jakiś 
perkusyjny beat i do niego zaczynam wymyślać melodię.  
Z tego też powstanie zupełnie inna piosenka.

Wygląda na nieustanne poszukiwanie.
P.S.: Poruszamy się w obszarach subiektywizmu. Przecież 
nie ma książki, która mówi, że ta melodia jest dobra, a ta 
oznacza hit. Ktoś ma wrażenie, że jest spełniony, a ja nie, 
albo odwrotnie. Ktoś jeszcze szuka, a ja mówię „Stary, 
przecież mamy taki banger!”. Szukamy tego, ale nie jest tak, 
że idzie na noże, więc wszyscy wychodzą stąd przeważnie 
zadowoleni. (śmiech)

O WYJĄTKOWOŚCI SKANDYNAWÓW
Moim konikiem jest muzyka skandynawska. Miałam okazję się zaprzyjaźnić  
z niektórymi producentami ze Szwecji. Podpytywałam ich: „Co jest takiego w waszym 
narodzie, że jesteście muzycznie tak wyjątkowi?”. Odpowiadali, że przede wszystkim po-
maga w tym edukacja muzyczna od wczesnych lat. I dodawali: „Czym mamy  
się zajmować, skoro od jesieni do wiosny przez większość dnia jest ciemno?  
Dlatego przychodzimy do studiów”. (śmiech)

Lanberry

L.: Te nasze inspiracje gdzieś się tam fajnie połączyły i myślę, 
że znaleźliśmy wspólny mianownik. Przeloty mamy super.
P.S.: W tę samą stronę.
L.: Czasami patrzymy w inne strony, ale gdzieś to się 
wszystko cudownie łączy. Codziennie tony muzyki przecho-
dzą przez moje uszy. Wyciągamy z niej smaczki. Strasznie 
chcemy próbować nowych rzeczy. Ja też nie zamykam się 
tylko w swojej ulubionej elektronice. Fascynują mnie od 
dziecka przeróżne gatunki. Ostatnio słucham też cięższych 
brzmień.

Heavy metal?
L.: Zdarza się, choć miałam na myśli dwa zespoły cięższe, 
ale z mainstreamu: Foo Fighters i Nothing But Thieves.  
Za każdym razem, jak przyjeżdżam do Piotrka, robimy sobie 
listening session: „Co nowego usłyszeliśmy od  
poprzedniego spotkania”. >>
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No właśnie. Wcześniej śpiewałaś po angielsku.  
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piosenkę, że… Gośka zaczęła odmładzać moje myślenie.

Popadałeś w schematyzm?
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żego rezultatu. Czasami zaczynamy na pianie, a czasami 
robimy sobie z Gośką zawody: puszczamy podkład, idziemy 
oboje do mikrofonowni i zaczynamy śpiewać zwrotkę. Loop 
leci, nagrywamy i mówię: „Zaproponuj zwrotkę”. Ona śpiewa, 
przy drugim przelocie loopa ja śpiewam swoją zwrotkę. I na-
gle któreś z nas zaśpiewa jakąś frazę, w której coś jest. Wra-
camy i zaczynamy nad nią pracować. Czasami gram na basie, 
czyli używając niskich dźwięków. Nie ma harmonii tylko jakiś 
perkusyjny beat i do niego zaczynam wymyślać melodię.  
Z tego też powstanie zupełnie inna piosenka.

Wygląda na nieustanne poszukiwanie.
P.S.: Poruszamy się w obszarach subiektywizmu. Przecież 
nie ma książki, która mówi, że ta melodia jest dobra, a ta 
oznacza hit. Ktoś ma wrażenie, że jest spełniony, a ja nie, 
albo odwrotnie. Ktoś jeszcze szuka, a ja mówię „Stary, 
przecież mamy taki banger!”. Szukamy tego, ale nie jest tak, 
że idzie na noże, więc wszyscy wychodzą stąd przeważnie 
zadowoleni. (śmiech)
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z niektórymi producentami ze Szwecji. Podpytywałam ich: „Co jest takiego w waszym 
narodzie, że jesteście muzycznie tak wyjątkowi?”. Odpowiadali, że przede wszystkim po-
maga w tym edukacja muzyczna od wczesnych lat. I dodawali: „Czym mamy  
się zajmować, skoro od jesieni do wiosny przez większość dnia jest ciemno?  
Dlatego przychodzimy do studiów”. (śmiech)

Lanberry

L.: Te nasze inspiracje gdzieś się tam fajnie połączyły i myślę, 
że znaleźliśmy wspólny mianownik. Przeloty mamy super.
P.S.: W tę samą stronę.
L.: Czasami patrzymy w inne strony, ale gdzieś to się 
wszystko cudownie łączy. Codziennie tony muzyki przecho-
dzą przez moje uszy. Wyciągamy z niej smaczki. Strasznie 
chcemy próbować nowych rzeczy. Ja też nie zamykam się 
tylko w swojej ulubionej elektronice. Fascynują mnie od 
dziecka przeróżne gatunki. Ostatnio słucham też cięższych 
brzmień.

Heavy metal?
L.: Zdarza się, choć miałam na myśli dwa zespoły cięższe, 
ale z mainstreamu: Foo Fighters i Nothing But Thieves.  
Za każdym razem, jak przyjeżdżam do Piotrka, robimy sobie 
listening session: „Co nowego usłyszeliśmy od  
poprzedniego spotkania”. >>
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A jak coś się już narodzi, zapewne ty, Piotrze, odpowiadasz 
za to, żeby znalazło się to na rynku muzycznym.
P.S.: Nie. Tyle że ja wiem, jak to działa. To, co zrobimy we 
dwoje, jest ledwie począteczkiem historii. Wiem, że muszą 
być ludzie, którzy uwierzą w naszą piosenkę i wezmą ją 
dalej. I ruszy cała machina, która być może doprowadzi do 
czegoś dobrego. Być może, bo to nigdy nie jest pewne. Na 
początku robimy demo: trzy piosenki. Każda z nich musi 
spełniać wymagania, o których powiedziała Gośka: muszą 
być melodie, do których ludzie się odniosą. Przy tym wpad-
ną w ucho, nie będą sztampowe, a jednak staną się  
zapamiętywalne. Na tym zawsze polega ta walka. 

Macie utwór niesztampowy, a jednak wpadający w ucho. 
Co z nim robicie?
P.S.: Wiem, kogo zaprosić tu na kanapę, by go zagrać. 

Czyli?
P.S.: W przypadku Gośki jest to Jacek Jagłowski, jej obecny 
menedżer. Szefował Warner Music i Sony Music Polska. 
Ma wielkie wyczucie muzyczne. Jak odwróciłem się po 
pierwszej piosence i zobaczyłem banana na jego twarzy, 
wiedziałem, że jestem w domu. Nie jest producentem ani 
muzykiem, ale bezbłędnie rozpoznaje piosenkę, która ma 
potencjał.

Może nawet lepiej, że nie jest muzykiem? 
P.S.: Tak. On jest „po drugiej stronie rzeki”, czyli osobą,  
która musi uwierzyć w efekt naszej pracy. Potem mieliśmy 
wspólne spotkanie, zaczęliśmy rozmawiać, co i jak  
z tym robimy, jak z płytą, jak pociągnąć karierę Gośki.  
Bo wiadomo: ja tu jestem sobie w domu, a chodzi  
o artystkę. Chcemy zbudować jej wizję. Potem trzeba  
zaangażować firmę i sprawić, żeby dziesiątki osób  
uwierzyły w nasze utwory.
L.: Ta wizja jest bardzo ważna. Trzeba przyjść z jakimś 
pomysłem na siebie. Na początku musiał w ten pomysł 
uwierzyć Piotr, by zainwestować swój czas, gdy nie mieliśmy 
żadnych pewników. Bazowaliśmy tylko na tym, że fajnie 
nam się pracuje i mamy dobry flow.
P.S.: To nie była żadna inwestycja. Jak słyszę, że jest wokal, 
jest osobowość, jest pomysł, to jest przyjemność. Jestem 
pewien, że jeżeli trafimy na właściwe osoby dalej, osiągnie-
my cel. Natomiast musi być potem ktoś, kto stanie za tym 
finansowo. Pieniądze potrzebne są, żeby wyprodukować 
płytę, potem ją zmasterować, wydać. Ale to też nic.  
Prawdziwe pieniądze są potrzebne, żeby ją promować, 
choćby zrobić teledysk. Ja nawet pojęcia nie mam,  
z czym to się je. Wiem tylko, ile tej roboty jest, i widzę,  
jak pracują osoby na dalszych etapach promowania płyty. 
Gdy niektórzy mówią, że wystarczy napisać  
przebój, żeby nim się stał, to nie wiem, na jakiej planecie 
oni żyją. Oczywiście piosenka musi mieć potencjał, ale ilość 
roboty, którą trzeba wykonać...

Brutalnie mówiąc, jest to wprowadzanie produktu na rynek.
P.S.: Absolutnie, a to kosztuje. I nie mówimy tylko  
o pieniądzach, bo należy dodać także pracę, energię,  
wiarę i przekonanie, że to jest to, wiedzę, kontakty  
i niepoddawanie się.

Mówicie o klasycznej promocji piosenek, ale przecież 
popularna jest teraz opinia: „Po co nam firmy płytowe? 
Przecież jest internet i można się wypromować”.  
Tym bardziej, że Gosia ma doświadczenie z YouTube’em. 
Jak wy na to patrzycie?
L.: Zależy kto co lubi. Wielkie wytwórnie dają możliwości. 
Ostatnio z jednej z nich skorzystałam.  Brałam udział  
po raz kolejny w song writing campie. Niedawno byłam na 
Węgrzech, teraz zorganizowano go w Warszawie. Spoty-
kamy się wtedy z producentami z całego świata i piszemy 
piosenki. Poza tym wytwórnia ma swoje sposoby promocji.
P.S.: Radia mainstreamowe trochę bardziej liczą się  
z produktem, który wychodzi z dużej wytwórni. Na rynku 
jest zalew piosenek. Ludzie pokupowali laptopy, co mi jest 
zupełnie nie na rękę, (śmiech) i tworzą fajne piosenki.  
W tym gąszczu przebić się ze swoją w miarę fajną nie jest 
prosto. Jeżeli za tobą stoi wytwórnia, masz plus.
L.: Wsparcie wytwórni daje poczucie bezpieczeństwa. Jeśli 
jest w niej zespół, który wierzy w twój projekt, to naprawdę 
uskrzydla i motywuje.
P.S.: Inną filozofią jest działanie na własną rękę. Ludzie na 
YouTube osiągają niesamowite rzeczy. Nawet teraz mamy 
na przykład osobę z wytwórni, która zaczęła od wrzucania 
swoich piosenek do tego serwisu i zrobiły się z tego kon-
kretne historie. Różne są drogi. 

I w ten sposób automagicznie wróciliśmy do wątku  
z początku naszej rozmowy, czyli narzędzi. Przy obecnej 
dostępności pluginów prawie każdy ma takie, jakie chce. 
Można zaryzykować twierdzenie, że jak ktoś wie, co robi, 
to nawet na darmowym oprogramowaniu da radę.
P.S.: Nie trzeba ryzykować. To absolutna prawda.  
Co więcej uważam, że ta dzisiejsza technologia i łatwy  
dostęp do poważnych narzędzi do nagrywania wpływają na 
to, że pojawia się więcej dobrej muzyki.

Złej także.
P.S.: Ja to rozumiem. Natomiast obecne możliwości są 
wręcz nieprawdopodobne.

Jednak same możliwości nie wyprodukują piosenki.
P.S.: Narzędzia nigdy nie zastąpią świadomości, jak trzeba pra-
cować, co trzeba robić. Należy wyciągać wnioski  
z własnych produkcji. Wiadomo, że każdy miks powinien  
być lepszy od poprzedniego. Do osiągnięcia tego potrzeba słu-
chania analitycznego. Choć wychowałem się na muzyce  
i w rodzinie muzyków, zacząłem się go uczyć dopiero na  
jesieni życia. (śmiech) Przydało się do analizy amerykańskich 
produkcji: „Co to jest za sound? Jak oni mogli od tego dojść? 
Jak ja mam to zrobić?”. Zdobywanie wiedzy, jak do tego dojść, 
jest tak naprawdę ciekawą i niesamowitą podróżą. Jak tej po-
dróży nie odbędę, to nikt mi tego nie da. Muszę wytrenować 

O KULTURZE DZIELENIA SIĘ
Generalnie teraz twórcy z Zachodu dużo mówią, bo im za to dużo płacą.  
Jednak tam jest nieco inna kultura niż w Polsce. U nas panuje pewien zaścianek:  
„Nie powiem, bo jak ci powiem, to będziesz wiedział i mnie wygryziesz”.  
Choć na szczęście powoli się to zmienia.

Piotr Siejka

>>

„
Na pewnym etapie dochodzisz do tego, że coś nie jest 
złe albo dobre, tylko jest inne
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spełniać wymagania, o których powiedziała Gośka: muszą 
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Co z nim robicie?
P.S.: Wiem, kogo zaprosić tu na kanapę, by go zagrać. 

Czyli?
P.S.: W przypadku Gośki jest to Jacek Jagłowski, jej obecny 
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Ma wielkie wyczucie muzyczne. Jak odwróciłem się po 
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muzykiem, ale bezbłędnie rozpoznaje piosenkę, która ma 
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Może nawet lepiej, że nie jest muzykiem? 
P.S.: Tak. On jest „po drugiej stronie rzeki”, czyli osobą,  
która musi uwierzyć w efekt naszej pracy. Potem mieliśmy 
wspólne spotkanie, zaczęliśmy rozmawiać, co i jak  
z tym robimy, jak z płytą, jak pociągnąć karierę Gośki.  
Bo wiadomo: ja tu jestem sobie w domu, a chodzi  
o artystkę. Chcemy zbudować jej wizję. Potem trzeba  
zaangażować firmę i sprawić, żeby dziesiątki osób  
uwierzyły w nasze utwory.
L.: Ta wizja jest bardzo ważna. Trzeba przyjść z jakimś 
pomysłem na siebie. Na początku musiał w ten pomysł 
uwierzyć Piotr, by zainwestować swój czas, gdy nie mieliśmy 
żadnych pewników. Bazowaliśmy tylko na tym, że fajnie 
nam się pracuje i mamy dobry flow.
P.S.: To nie była żadna inwestycja. Jak słyszę, że jest wokal, 
jest osobowość, jest pomysł, to jest przyjemność. Jestem 
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my cel. Natomiast musi być potem ktoś, kto stanie za tym 
finansowo. Pieniądze potrzebne są, żeby wyprodukować 
płytę, potem ją zmasterować, wydać. Ale to też nic.  
Prawdziwe pieniądze są potrzebne, żeby ją promować, 
choćby zrobić teledysk. Ja nawet pojęcia nie mam,  
z czym to się je. Wiem tylko, ile tej roboty jest, i widzę,  
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przebój, żeby nim się stał, to nie wiem, na jakiej planecie 
oni żyją. Oczywiście piosenka musi mieć potencjał, ale ilość 
roboty, którą trzeba wykonać...

Brutalnie mówiąc, jest to wprowadzanie produktu na rynek.
P.S.: Absolutnie, a to kosztuje. I nie mówimy tylko  
o pieniądzach, bo należy dodać także pracę, energię,  
wiarę i przekonanie, że to jest to, wiedzę, kontakty  
i niepoddawanie się.

Mówicie o klasycznej promocji piosenek, ale przecież 
popularna jest teraz opinia: „Po co nam firmy płytowe? 
Przecież jest internet i można się wypromować”.  
Tym bardziej, że Gosia ma doświadczenie z YouTube’em. 
Jak wy na to patrzycie?
L.: Zależy kto co lubi. Wielkie wytwórnie dają możliwości. 
Ostatnio z jednej z nich skorzystałam.  Brałam udział  
po raz kolejny w song writing campie. Niedawno byłam na 
Węgrzech, teraz zorganizowano go w Warszawie. Spoty-
kamy się wtedy z producentami z całego świata i piszemy 
piosenki. Poza tym wytwórnia ma swoje sposoby promocji.
P.S.: Radia mainstreamowe trochę bardziej liczą się  
z produktem, który wychodzi z dużej wytwórni. Na rynku 
jest zalew piosenek. Ludzie pokupowali laptopy, co mi jest 
zupełnie nie na rękę, (śmiech) i tworzą fajne piosenki.  
W tym gąszczu przebić się ze swoją w miarę fajną nie jest 
prosto. Jeżeli za tobą stoi wytwórnia, masz plus.
L.: Wsparcie wytwórni daje poczucie bezpieczeństwa. Jeśli 
jest w niej zespół, który wierzy w twój projekt, to naprawdę 
uskrzydla i motywuje.
P.S.: Inną filozofią jest działanie na własną rękę. Ludzie na 
YouTube osiągają niesamowite rzeczy. Nawet teraz mamy 
na przykład osobę z wytwórni, która zaczęła od wrzucania 
swoich piosenek do tego serwisu i zrobiły się z tego kon-
kretne historie. Różne są drogi. 

I w ten sposób automagicznie wróciliśmy do wątku  
z początku naszej rozmowy, czyli narzędzi. Przy obecnej 
dostępności pluginów prawie każdy ma takie, jakie chce. 
Można zaryzykować twierdzenie, że jak ktoś wie, co robi, 
to nawet na darmowym oprogramowaniu da radę.
P.S.: Nie trzeba ryzykować. To absolutna prawda.  
Co więcej uważam, że ta dzisiejsza technologia i łatwy  
dostęp do poważnych narzędzi do nagrywania wpływają na 
to, że pojawia się więcej dobrej muzyki.

Złej także.
P.S.: Ja to rozumiem. Natomiast obecne możliwości są 
wręcz nieprawdopodobne.

Jednak same możliwości nie wyprodukują piosenki.
P.S.: Narzędzia nigdy nie zastąpią świadomości, jak trzeba pra-
cować, co trzeba robić. Należy wyciągać wnioski  
z własnych produkcji. Wiadomo, że każdy miks powinien  
być lepszy od poprzedniego. Do osiągnięcia tego potrzeba słu-
chania analitycznego. Choć wychowałem się na muzyce  
i w rodzinie muzyków, zacząłem się go uczyć dopiero na  
jesieni życia. (śmiech) Przydało się do analizy amerykańskich 
produkcji: „Co to jest za sound? Jak oni mogli od tego dojść? 
Jak ja mam to zrobić?”. Zdobywanie wiedzy, jak do tego dojść, 
jest tak naprawdę ciekawą i niesamowitą podróżą. Jak tej po-
dróży nie odbędę, to nikt mi tego nie da. Muszę wytrenować 

O KULTURZE DZIELENIA SIĘ
Generalnie teraz twórcy z Zachodu dużo mówią, bo im za to dużo płacą.  
Jednak tam jest nieco inna kultura niż w Polsce. U nas panuje pewien zaścianek:  
„Nie powiem, bo jak ci powiem, to będziesz wiedział i mnie wygryziesz”.  
Choć na szczęście powoli się to zmienia.

Piotr Siejka

>>

„
Na pewnym etapie dochodzisz do tego, że coś nie jest 
złe albo dobre, tylko jest inne
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ucho, muszę słyszeć częstotliwości, muszę wiedzieć, dlaczego coś 
brzmi, dlaczego jest na przykład takie błotniste, zamulone. Muszę 
to rozumieć. Wtedy świadomość rośnie i bywa przyjemnie. 

Od samej świadomości?
P.S.: Dopiero jak przychodzi artysta i mówi, że czegoś chce. 
Ma taką wizję. Jeżeli umiem ją zrealizować, pojawia się  
przyjemność.

A jak nie umiesz?
P.S.: To jest straszne! Być może cały czas takie sytuacje  
będą się zdarzać, ale jest ich zdecydowanie mniej. Choćby 
po to nieustanie oglądam różne tutoriale. W końcu  
świadczę usługę. Muszę sprawić, żeby artysta był  
zadowolony. Zrealizować jego wizję. Oczywiście po drodze 
powiem to i owo, poprowadzę. Mogę niektórym artystom 
poprzewracać w głowie, żeby im pomóc, bo niekiedy mają 
poglądy niezgodne z konstytucją producencką. (śmiech)

A konstytucji trzeba przestrzegać. Przynajmniej  
producenckiej. Z drugiej strony jak się człowiek  
przestawi na analityczne słuchanie muzyki,  
staje się ono przekleństwem, bo później trudno  
słuchać muzyki emocjonalnie.
L.: Ja jestem jeszcze na tym etapie totalnie emocjonalnym.
P.S.: Wcale nie totalnie. Ty tak tylko uważasz, ale w dużym 
stopniu nauczyłaś też mnie słyszeć, co dzieje się w utworze. 
Nie tylko „Wow, jaki fajny vibe!”. Bo za każdym fajnym vibe’em 
stoi ileś decyzji artystycznych…

Które w produkcji należy samodzielnie podjąć.
P.S.: Podczas analizy cały czas trzeba pamiętać  
o subiektywizmie, ponieważ produkcje zachodnie bardzo się 
od siebie różnią. Można trafić na kawałek, który wydaje się 
w ogóle niezmiksowany. Zastanawiasz się: „Jak można takie 
soundy dać?!”. A twórcy mieli taki pomysł i on się broni.  
Na pewnym etapie dochodzisz do tego, że coś nie jest złe 
albo dobre, tylko jest inne. To też trzeba szanować i rozumieć. 
Warto uświadomić sobie, że nie ma ideału. Muszę osiągnąć 
pewną świadomość swoich ruchów, ale powinienem też być 
gotowy do wzięcia odpowiedzialności za swoje decyzje  
artystyczne. Chcę zrobić określony sound. Podoba się?  
Cieszę się! Nie podoba się? Masz, słuchaczu, do tego prawo. 
Ale to są moje decyzje, ja je świadomie podjąłem,  
a nie dlatego, że nie umiałem lepiej.

Wygląda na to, wiedza i świadomość są zdecydowanie 
bardziej istotne od zastosowanych narzędzi.
P.S.: Absolutnie. Ten sam efekt można osiągnąć  
najróżniejszymi narzędziami. Darmowymi także. Ja akurat 
mam takie. Podoba mi się BX Console? Świetnie. Console 
1? Świetnie. UAD? Fajnie. Jestem przekonany, że istnieją 
ludzie, którzy jadą na darmowych wtyczkach i na swoich 
laptopach robią przekozackie rzeczy!

A jakby ci zostawili notebook z podstawowymi wtyczka-
mi z ProToolsa, też zrobiłbyś projekt?
P.S.: Musiałbym, bo nie miałbym wyjścia. Prawda?                

          Rozmawiali Piotr Dygasiewicz i Dariusz J. Michalski 
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CCoś, co z założenia miało być systemem rozwiązującym 
problem zbyt słabych procesorów komputerowych niera-
dzących sobie z wymaganiami profesjonalnej obróbki au-
dio, stało się oddzielnym światem. Przez jednych jest on 
opisywany jako najgenialniejszy z wynalazków od czasu 
krojonego chleba, a przez innych jako marketingowy maj-
stersztyk powstały w celu wyciągnięcia od klientów jak 
największych pieniędzy. Postarajmy się więc przyjrzeć sys-
temowi UAD najobiektywniej, jak to możliwe.

Reinkarnacja w domenie cyfrowej
Universal Audio to weteran. Firma została założona po-
nad 50 lat temu przez Billa Putnama Seniora (bo obec-
nie prowadzi ją Bill Junior), który brylował w ówczesnym 
świecie nagraniowym. Znał prawie wszystkich od Nata 

Klasyczna wtyczka 
Firma Universal Audio stworzyła coś, co jest 
pewnego rodzaju fenomenem w światku  
profesjonalnego audio. W dodatku  
fenomenem budzącym dużo emocji 

„Kinga” Cole’a po Franka Sinatrę i był współtwórcą hi-
storycznych i kultowych wręcz nagrań. Skonstruował (lub 
współkonstruował) kilka urządzeń, które dzisiaj uznaje-
my za kamienie milowe w rozwoju techniki nagraniowej. 
Wśród nich znajduje się lampowa konsola typu 610 czy 
najsłynniejsze we wszechświecie kompresory LA-2A i 
1176. Całkiem niezłe CV. 

Jak niejedna „klasyczna” firma pro-audio także Universal 
Audio ucierpiało podczas cyfrowej rewolucji i na dobrą sprawę 
zniknęło z horyzontu w latach osiemdziesiątych. Zostało 
wskrzeszone przez wspomnianego Billa Putnama Juniora  
w roku 1999 na fali nostalgii za analogowym sprzętem („Coś  
z tą cyfrą jest nie tak”, zaczęto mówić). Ale na szczęście Bill 

Universal Audio UAD

Klasyczny pogłos typu plate. EMT 140 użyty został na tysiącach płyt. Wielu twierdzi, że 
nie ma nic lepszego do wokalu. Nie zgadzamy się! Nie tylko do wokalu!
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nie był w ciemię bity i bardzo poważnie potraktował zmiany,  
które miały miejsce. Wyszedł z założenia, że – owszem –
technika cyfrowa nie jest doskonała, ale pozostaje jedynie 
kwestią czasu, aby zaczęła doganiać domenę analogową  
i warto by tego nie przeoczyć.

Na początku XXI wieku na rynku pojawił się wynalazek 
nazwany UAD-1 (Universal Audio Digital), w dodatku ozna-
czony jako… Mackie UAD-1. Po tym krótkim romansie UAD 
przeszedł całkowicie pod skrzydła Universal Audio (może 
w Mackie nie wierzyli w ten projekt?). UAD-1 wpisał się  
w istniejący wtedy trend projektowania „wspomagaczy” 
(dopalaczy?) komputerów, które nie były jeszcze gotowe 
do obsługi skomplikowanych algorytmów audio. Co prawda 
pluginów już wtedy używano, ale te lepsze praktycznie „za-
trzymywały” peceta. Stąd popularność platform takich jak 
TC PowerCore, ProTools (wspomagany sprzętowo), Scope 
czy UAD właśnie. Komputery odetchnęły, a produkcja mu-
zyczna zyskała atrakcyjne narzędzia. Patrząc na wszystko 
z dzisiejszej perspektywy, nasuwa się pytanie: skoro to ta-
kie piękne, dlaczego do dzisiaj przetrwał praktycznie tylko 
UAD? I dlaczego właśnie on?

Powaleni mocą komputerów
Po pierwsze systemy DSP, bo tak je od teraz nazywajmy, 
wprowadzały sporo zamieszania do konfiguracji systemu 
komputerowego. Będąc ciałem obcym, musiały spełnić 
sporo wykluczających się wymagań. Na przykład wymaga-
no od nich płynnej współpracy z aplikacją DAW. W praktyce 
oznaczało to znaczne zwiększenie latencji, bo sygnał mu-
siał być najpierw wysłany do zewnętrznej obróbki, a po niej 
musiał wrócić. Do tego dochodziła przepustowość złącza. 
Na początku było to PCI, potem FireWire. O szybkim USB 
nikt jeszcze wtedy nie myślał. A warto sobie uświadomić, 
że nawet pojedynczy plugin stereo musiał obsłużyć czte-
ry kanały: dwa wejściowe i dwa wyjściowe. Powodowało 

to znaczne zwiększenie latencji i problemy ze stabilnością. 
Często wszystko się po prostu zawieszało. Z drugiej strony 
poprawa jakości była znaczna, więc walka trwała.

Wraz ze wzrostem mocy procesorów komputerowych 
zasadność stosowania zewnętrznych procesów DSP stawa-
ła pod coraz większym znakiem zapytania. Po co inwesto-
wać w drogi sprzęt, a następnie walczyć z konfiguracją, skoro 
można kupić mocny komputer i mieć wszystko w jednym 
pudełku? Sprawa stawała się jasna i po kolei zabijała Po-
werCore, Scope (które całkiem nie umarło, ale to już margi-
nes), Focusrite LiquidMix czy SSL Duende. A UAD przetrwał  
i ma się świetnie. Dlaczego?!

Są na to różne, często wykluczające się, teorie. O dia-
belskim marketingu już wspomnieliśmy, ale wydaje się, że 
chodzi o coś innego.

Platforma UAD od początku korzystała ze 

>>

Filtr Mooga w wersji nowoczesnej. Przy współpracy z firmą Moog stworzono coś, 
co łączy klasyczny filtr drabinkowy zastosowany w pierwszych syntezatorach 
Moog z nowymi wynalazkami typu sekwencer krokowy.

spuścizny Billa Putnama Seniora. Zamiast ofe-
rować jedynie „nowe” pluginy, firma Universal 
Audio skupiła się na projektowaniu klonów 
klasycznych urządzeń analogowych. Pojawiły 
się rzecz jasna LA-2A i 1176, ale także Pultec 
EQ czy LA-3A. Co prawda inne firmy także 
projektowały i wypuszczały na rynek natywne 
odpowiedniki wspomnianych urządzeń, ale ja-
kość emulacji UAD była jak na tamte czasy po 
prostu lepsza. Dedykowane procesory robiły 
swoje i poza obiektywną jakością działały też 
na wyobraźnię. To już nie komputer, który słu-
ży do wszystkiego (czyli do niczego), obrabiał 
nasze drogocenne audio, ale specjalnie skon-
struowane DSP w dodatku zaprogramowane  
przez tych, którzy ZBUDOWALI (kiedyś) urzą-
dzenia, które teraz emulują. Trochę to wszyst-
ko mętne, ale jak widać zadziałało. Sprzedaż 
rosła, konkurenci zabierali zabawki i wyno-
sili się z tej piaskownicy, a nawet największe 
gwiazdy miksu i produkcji przysięgały, że są  
w stanie wykonać całą robotę na UAD.

Przedwzmacniacz Neve 1073 – chyba nie ma nic 
bardziej klasycznego. W dodatku wykorzystuje 
technologię Unison, działającą w interfejsach Apol-
lo – poza modelowaniem cyfrowym dopasowuje też 
część analogową preampu.

Klasyczny SSL. Sprawca tysięcy przebojów.  
Pewien znany producent powiedział: to już  
koniec, sprzedaję swojego SSL-a.  
To brzmi identycznie. Tylko nikomu  
nie mów.
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INTERFEJSY Z AKCELERATORAMI DSP UAD-2

>> Na dwóch nogach
Po UAD-1 przyszło UAD-2, a potem pojawiły się też inter-
fejsy audio z rodziny Apollo. Poza podstawowym zasto-
sowaniem były też kartą UAD oraz procesorem live dzięki 
technologii nazwanej Unison. Ta ostatnia umożliwiała uży-
wanie pluginów UAD na żywo podczas nagrania, odsłuchu 
i występu. 

Pojawienie się Apollo znacznie przyspieszyło zmianę 
sposobu myślenia o pracy w studiu i na scenie. Oferowały 
kompletne rozwiązanie: od nagrania przez obróbkę po do-
prowadzenie projektu do końca, a wszystko w jednym pu-
dełku. Do tego doszły bardzo dobre parametry audio, so-
lidna budowa i wrażenie obcowania z produktem premium. 
Cóż, nawet najwięksi twardziele lubią mieć coś, co wygląda, 
jakby było jeszcze droższe, niż jest. 

Podczas tych wszystkich lat firma nie ustawała  
w rozwoju strony software’owej. Od pewnego czasu w za-
sadzie co kwartał uaktualnia oprogramowanie i prezentu-
je nowe pluginy. Poza własnymi projektami korzysta też  
z usług takich firm jak Softube czy Brainworx. Co więcej, 
znakomita większość propozycji to emulacje klasycznych 

Kompresor 1176, jeden z kilku w kolekcji. Dokładnie emuluje wersję Anniversary 
Edition. Jest też wersja klasyczna i LN (Low Noise).

Empirical Labs Distressor. Oficjalna emulacja z pieczątką Dave’a Derra – twórcy 
Distressora. 

Universal Audio 
Apollo Twin USB
Interfejs Audio USB 3.0  
(10 IN/6 OUT), 24 bity/192 kHz,  
2 procesory DSP UAD-2, emulacje 
analogowych klasyków w czasie 
rzeczywistym, 2 wejścia analo-
gowe (2 preampy UA Unison), 
6 wyjść analogowych, wyjście 
słuchawkowe, wejście cyfrowe 
(ADAT, S/PDIF)
Cena: 3799 zł

Universal Audio 
Apollo Twin MKII 
SOLO
Interfejs Audio USB 3.0  
(10 IN/6 OUT), 24 bity/192 kHz,  
1 procesor DSP UAD-2, emulacje 
analogowych klasyków w czasie 
rzeczywistym, 2 wejścia analo-
gowe (2 preampy UA Unison), 
6 wyjść analogowych, wyjście 
słuchawkowe, wejście cyfrowe 
(ADAT, S/PDIF)
Cena: 2950 zł

Universal Audio  
Apollo Twin MKII DUO
Interfejs Audio USB 3.0  
(10 IN/6 OUT), 24 bity/192 kHz,  
2 procesory DSP UAD-2, emulacje 
analogowych klasyków w czasie 
rzeczywistym, 2 wejścia analo-
gowe (2 preampy UA Unison), 
6 wyjść analogowych, wyjście 
słuchawkowe, wejście cyfrowe 
(ADAT, S/PDIF)
Cena: 3799 zł

Universal Audio 
Apollo Twin MKII 
QUAD
Interfejs Audio USB 3.0  
(10 IN/6 OUT), 24 bity/192 kHz,  
4 procesory DSP UAD-2, emulacje 
analogowych klasyków w czasie 
rzeczywistym, 2 wejścia analo-
gowe (2 preampy UA Unison), 
6 wyjść analogowych, wyjście 
słuchawkowe, wejście cyfrowe 
(ADAT, S/PDIF)
Cena: 5499 zł

Universal Audio Apollo 8 DUO
Interfejs Audio Thunderbolt (18 IN/24 OUT), 24 bity/192 kHz, 2 procesory DSP UAD-2,  
emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 8 wejść analogowych (4 preampy UA), 
10 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O (ADAT, S/PDIF)
Cena: 8399 zł

Universal Audio Apollo 8 QUAD
Interfejs Audio Thunderbolt (18 IN/24 OUT), 24 bity/192 kHz, 4 procesory DSP UAD-2, 
emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 8 wejść analogowych  
(4 preampy UA), 10 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe,  
cyfrowe I/O (ADAT, S/PDIF)
Cena: 10 499 zł

Universal Audio Apollo 8P
Interfejs Audio Thunderbolt (18 IN/24 OUT), 24 bity/192 kHz, 4 procesory DSP UAD-2,  
emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 8 wejść analogowych  
(8 preampów UA), 10 wyjść analogowych, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O (ADAT, S/PDIF)
Cena: 11 999 zł

Universal Audio Apollo 16 Black
Interfejs Audio Thunderbolt (18 IN/20 OUT), 24 bity/192 kHz, 4 procesory DSP UAD-2,  
emulacje analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 16 wejść/16 wyjść analogowych 
(złącza DB-25), 2 wyjścia analogowe monitor (XLR), AES/EBU, 2 porty Thunderbolt, MADI
Cena: 11 999 zł

Universal Audio Apollo  
QUAD FireWire
Interfejs Audio FireWire (18 IN/24 OUT) 24 bity/192 kHz, 4 procesory DSP UAD-2, emulacje 
analogowych klasyków w czasie rzeczywistym, 8 wejść/10 wyjść analogowych,  
4 preampy UA, 2 wyjścia słuchawkowe, cyfrowe I/O (ADAT, S/PDIF), opcja Thunderbolt
Cena: 8399 zł
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UNISON DAJE GŁOS

(i mniej klasycznych też) urządzeń analogowych i cyfro-
wych, najczęściej przygotowane z błogosławieństwem 
oryginalnych producentów. Nazwy takie jak SSL, Neve, 
Lexicon, Studer czy Empirical Labs mówią same za siebie. 
Coraz trudniej znaleźć słynny procesor, który nie został 
przeniesiony na platformę UAD. Ich liczba przekroczyła 
już setkę. Klasyczna konsola? Jest i to niejedna. Preamp? 
Proszę bardzo. Reverb? Delay? Kompresor? EQ? Taśma? 
Jest wszystko i wiele więcej. UAD to praktycznie cały 
świat w cyfrowej pigułce.

Co ciekawe, firma nie zrezygnowała z produkcji analo-
gowych klasyków. Wciąż można kupić kompresory LA-2A 
czy 1176, czy wariacje na temat konsolety 610. Sporym 
powodzeniem cieszy się poczwórny przedwzmacniacz mi-
krofonowy lampa/tranzystor 4-710d wzbogacony o prze-
twornik AD i kompresję typu 1176 na każdym kanale. Co 
prawda z roku na rok proporcje między analogiem a cyfrą 
przechylają się na korzyść UAD, ale sprzęt „żelazny” ciągle 
ma swoich zwolenników.

Okazja dla łowców
Powoli dochodzimy do odpowiedzi na pytanie postawio-
ne na początku: czy platforma UAD to niepowtarzalny 
system poprawiający w sposób niedościgły wszelkiego 
rodzaju produkcje audio, czy też w niemal „applowskim” 
stylu poprowadzona kampania marketingowa sprzedająca 
w sumie zwykły produkt rzeszom nieświadomych produ-
centów z bożej łaski? Można próbować odpowiadać na to 
pytanie, przerzucając się suchymi faktami (wierność emu-
lacji, stabilność, latencja itd.). Jednak podchodząc do tego 
w ten sposób, nie osiągnie się kompromisu. Wydaje się, że 
– tak jak przy innych aspektach działalności bądź co bądź 
artystycznej – mamy tu do czynienia z mieszanką rzeczy 
uchwytnych i nieuchwytnych. Praca z audio podlega wie-
lu zjawiskom, do których zaliczyć możemy nawet pogodę. 
Dlatego takie elementy, jak komfort pracy, przeświad-
czenie o korzystaniu z najlepszych narzędzi czy wierność 
odtworzenia urządzeń, na których pracowaliśmy wcze-
śniej w domenie analogowej (bądź pracowali najwięksi  
branży), podnosi jej jakość. Do tego dochodzi spójność ca-
łego systemu (szczególnie przy użyciu interfejsu Apollo), 
jego uniwersalność, mobilność, jakość wykonania czy pew-
ność, że nic nam się nie zawiesi. A że pluginy drogie? Sprzęt 
z górnej półki (cenowej)? Wymagania sprzętowe (USB 3, 
Thunderbolt)? Cóż, jakość kosztuje. W dodatku Universal 
Audio jest firmą amerykańską, więc promocji co niemiara. 
Są darmowe pluginy, obniżki, kupony czy nawet darmowe 
karty UAD przy zakupie Apollo. Przy odrobinie cierpliwości 
można zbudować niezły system za pół ceny. Biorąc pod 
uwagę, że sprzedaż UAD (także w Polsce) rośnie o kilka-
dziesiąt procent rocznie, możemy zaryzykować stwierdze-
nie, że „coś musi być na rzeczy”.

Jak widać powyższy artykuł jest z grupy poradników 
„radzę Ci, rób, jak chcesz”, ale świat „produkcji artystycz-
nej” opiera się na wielu zmiennych. Analog, cyfra, system 
natywny czy DSP – to tylko hasła, a efekt zależy głównie 
od umiejętności, zaangażowania i wiedzy nas samych. Jeśli 
Universal Audio i system UAD pomaga Ci robić lepsze pro-
dukcje, korzystaj z niego, a jeśli nie widzisz różnicy, to nie. 
Ot i cała fachowa rada.

Piotr Dygasiewicz

KARTY DSP UAD-2

Technologia Unison otwiera 
się też na innych. Przykładem 
jest system firmy Townsend 
Sphere, czyli „dwa w jednym” 
składające się ze sprzętu  
(mikrofon) oraz oprogramowa-
nia, które umożliwia  
symulacje słynnych mikrofonów pojemnościowych, wstęgowych i dynamicznych  
(a także tworzenie „mieszanek” według upodobań użytkownika). Mikrofon  
Sphere może pracować na żywo przez specjalny plugin, a uzyskany dźwięk  
powstaje w wyniku emulacji. Do tego ma tryb stereo.

UAD-2 QUAD Core 
Wewnętrzna karta DSP na PCIe, 4 procesory SHARC, 
zestaw pluginów Analog Classics Plus (emulacje  
klasycznych urządzeń Universal Audio, Fairchild,  
Pultec, wzmacniaczy gitarowych Softube, itd.)
Cena: 2899 zł 

UAD-2 OCTO Core 
Wewnętrzna karta DSP na PCIe, 8 procesorów 
SHARC, zestaw pluginów Analog Classics Plus  
(emulacje klasycznych urządzeń Universal Audio, 
 Fairchild, Pultec, wzmacniaczy gitarowych  
Softube, itd.)
Cena: 4199 zł 

UAD-2 OCTO Ultimate 6
Wewnętrzna karta DSP ze złączem PCIe,  
8 procesorów SHARC, zestaw zawiera wszystkie 95 
pluginów do wersji 9.4 włącznie
Cena: 20 999 zł

UAD-2 Satellite QUAD Core 
Zewnętrzna karta DSP ze złączem USB 3 lub  
Thunderbolt, 4 procesory SHARC, zestaw  
pluginów Analog Classics Plus (emulacje  
klasycznych urządzeń Universal Audio,  
Fairchild, Pultec, wzmacniaczy  
gitarowych Softube, itd.)
Cena: 2899 zł 

UAD-2 Satellite OCTO Core 
Zewnętrzna karta DSP ze złączem USB 3 lub  
Thunderbolt, 8 procesorów SHARC, zestaw  
pluginów Analog Classics Plus (emulacje  
klasycznych urządzeń Universal Audio,  
Fairchild, Pultec, wzmacniaczy  
gitarowych Softube, itd.)
Cena: 4199 zł

UAD-2 Satellite OCTO Ultimate 6
Zewnętrzna karta DSP ze złączem USB 3 lub  
Thunderbolt, 8 procesorów SHARC, zestaw zawiera 
wszystkie 95 pluginów do wersji 9.4 włącznie
Cena: 20 999 zł



nagraj muzę

28

W

Mariaż 
szybkości  
i wygody 
Pół roku po premierze  
superszybkiego interfejsu Quantum 
PreSonus prezentuje kolejną kartę 
wykorzystującą port Thunderbolt 
do komunikacji z komputerem. 
Quantum 2 to kompaktowa wersja 
flagowca. Oba interfejsy można 
połączyć, by zwiększyć wydajność 
systemu

W karcie Quantum 2 zmniejszono liczbę obsługiwanych 
kanałów, więc zyskała na mobilności. Mimo to sprawdza 
się w każdym środowisku nagraniowym i produkcyjnym. 
Prawdę mówiąc, karty Quantum i Quantum 2 więcej łączy 
niż dzieli. Wystarczy rzut oka na tabelę na końcu tekstu. 
Nie wybiegając za daleko, zacznijmy jednak od różnic kon-
strukcyjnych.

Panel przyłączy
Większa karta Quantum ma dwa kombinowane wejścia 
mikrofonowo-liniowo-instrumentalne i sześć wejść combo 
mikrofonowo-liniowych (XLR/TRS). Każde wyposażono  
w sterowany cyfrowo przedwzmacniacz XMAX i włączane 
indywidualnie zasilanie Phantom +48 V. Na tylnym pane-
lu znajdują się dwa główne wyjścia TRS 1/4” (Main Out), 
osiem wyjść AUX TRS 1/4” i dwa niezależne wyjścia słu-
chawkowe z osobną regulacją głośności. Taka liczba wyjść 
wystarcza do miksowania odsłuchów. Karta przydaje się 
zarówno jako centrum dowodzenia studiem, jak i potężny  

PreSonus Quantum i Quantum 2

PRESONUS STUDIO MAGIC

Zarówno nowi, jak i dotychczas zarejestrowani użytkownicy dostępnych  
w sprzedaży interfejsów audio (w tym serii Quantum) lub mikserów PreSonus 
otrzymują bezpłatnie zestaw wtyczek Studio Magic Plug-in Suite do  
systemów Mac i Windows. Znacząco zwiększa on funkcjonalność DAW-u  
Studio One 3. Kolekcja zawiera precyzyjnie dobrane instrumenty wirtualne  
i efekty najlepszych marek w branży. Znajdują się w niej m.in.: SPL Attacker, 
Mäag Audio EQ2, Lexicon MPX-i Reverb, Eventide H910, Eventide 2016 Stereo 
Room, Brainworx bx_opto czy Arturia Analog Lab Lite. Wtyczki są dodawane  
do konta użytkownika po rejestracji urządzenia na stronie producenta.

interfejs audio. Mniejszy Quantum 2 jest wyposażony  
w dwa wejścia combo mikrofonowo-liniowe, dwa wej-
ścia combo mikrofonowo-instrumentalne (XLR/TRS) – 
wszystkie z preampami XMAX z pamięcią ustawień – oraz 
cztery wyjścia liniowe TRS 1/4” i jedno wyjście słuchaw-
kowe. Na pokładzie obu kart znajdujemy też wejścia oraz 

Karta 
Quantum 
przód i tył
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wyjścia optyczne ADAT i stereofoniczne oraz cyfrowe S/
PDIF. To daje 18 cyfrowych wejść i wyjść, a ogółem 26 
wejść i 32 wyjścia w przypadku Quantum oraz 22 wejścia  
i 24 wyjścia w przypadku nowego Quantum 2. 

Interfejsy mają cechę, której nie spotkamy nigdzie in-
dziej. Wszystkie wyjścia liniowe są sprzężone stałoprądowo 
i możemy je wykorzystać do wysyłania napięcia sterującego 
do sprzętu analogowego, w tym ulubionych syntezatorów. 

Wróćmy jednak na chwilę na stronę cyfrową. Dostępne 
wejście/wyjście Word Clock (BNC) zapewnia ścisłą synchro-
nizację interfejsów serii Quantum z innymi cyfrowymi urzą-
dzeniami audio. Oczywiście nie mogło zabraknąć wejścia  
i wyjścia MIDI. Oba modele mieszczą się w solidnych, meta-
lowych obudowach o wysokości 1U i mają metalowe pokrę-
tła. W przeciwieństwie do mniejszego modelu Quantum 
jest wyposażony w uszy do racka (1U). Obie karty zostały 
zbudowane z myślą o podróżowaniu z nimi. Dlatego płyt-
ki drukowane, pokrętła i gniazda są przymocowane bez-
pośrednio do obudowy, by odciążyć wewnętrzną płytkę  

drukowaną. Mocna stalowa obudowa doskonale chroni ele-
menty podczas trudów trasy. 

Gotowy do rozbudowy 
Oba interfejsy serii Quantum mają mnóstwo wejść i wyjść 
audio, ale to tylko początek. Dzięki drugiemu ze złączy 
Thunderbolt (na panelu znajdziemy dwa gniazda) możemy 
połączyć ze sobą maksymalnie cztery interfejsy i stworzyć 
gigantyczny system 96x96 (Quantum) lub 80x80 (Quan-
tum 2). Co więcej, możemy łączyć ze sobą oba modele  
w tym samym systemie. W przypadku rozbudowanych 
sesji nieocenione okazują się również wspomniane porty 
optyczne ADAT, które zapewniają 16 dodatkowych torów 
cyfrowych przy częstotliwości do 48 kHz lub 8 kanałów  
z częstotliwością próbkowania 96 kHz. Do złączy ADAT I/O 
w interfejsach serii Quantum możemy podłączyć dowolny 
konwerter A/C/A kompatybilny z formatem ADAT. Zresz-
tą nie musimy sięgać daleko. To może być obecny na rynku 
od roku przedwzmacniacz/konwerter PreSonusa DigiMax 

DP88, który zwiększa liczbę 
analogowych wejść i wyjść  
w interfejsie o osiem cyfrowo 
sterowanych przedwzmac-
niaczy XMAX oraz wejście  
i wyjście Word Clock. Zalety? 
Oprócz dodatkowych kanałów 
zyskujemy zdalne sterowanie 
przedwzmacniaczami mikro-
fonowymi w DP88 za pomocą 

Karta 
Quantum 2 
przód i tył
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>> dołączonych aplikacji UC Surface, Studio One 3 PL czy Studio 
One Remote. Taki system znacząco poszerza funkcjonalność 
oraz ułatwia kontrolę wejściowego toru analogowego.

Program użyteczności publicznej
Skoro wspomniałem o dołączonych i darmowych apli-
kacjach, należy wyjaśnić, co dzięki nim zyskujemy. Przy 
użyciu polskojęzycznej wersji programu typu DAW Stu-
dio One 3 lub oprogramowania sterującego UC Surface na 
komputery Mac, Windows i iPada możemy zdalnie stero-
wać przedwzmacniaczami kart, w tym włączać i wyłączać 
zasilanie Phantom. Z kolei UC Surface daje nam dostęp do 
wszystkich mierników, poziomów wejściowych, routingu 
sygnału słuchawkowego czy zintegrowanego z UC Surface 
analizatora działającego w czasie rzeczywistym (Real-Time 
Analyzer – RTA). Z tego miejsca możemy również konfigu-
rować pokrętła do regulacji poziomu wyjściowego. UC Sur-
face działa na systemach Mac OS, Windows oraz iOS. Ten 
ostatni zapewnia bezprzewodową kontrolę. 

Dysponując Studio One 3 w wersji Professional, możemy 
również bezprzewodowo obsługiwać DAW, a co za tym idzie 
preampy, zasilanie fantomowe i poziomy wyjściowe kart Qu-
antum. Kontrolę nad tymi parametrami zapewnia darmowa 
aplikacja Studio One Remote na iPada. Samo Studio One 3 
to potężny i łatwy w obsłudze program do edycji audio MIDI, 
który ma w zestawie wiele wysokiej jakości wtyczek. Natych-
miast konfiguruje się do współpracy z każdym interfejsem 
przy użyciu dołączonego szablonu i nie ma żadnych ograni-
czeń w zakresie liczby rejestrowanych ścieżek czy instancji 
wtyczek. Próba porównania Studio One 3 z dołączanymi do 

konkurencyjnych interfejsów programami DAW w wersji „li-
te” nie ma najmniejszego sensu.

Szybkość gromu
Quantum i Quantum 2 to najszybsze interfejsy PreSonusa. 
Karty umożliwiają nagrywanie bezpośrednio do DAW-u bez 
żadnego dodatkowego przetwarzania. Wykorzystują przy tym 
szybkie złącze Thunderbolt 2 i zapewniają błyskawiczne, re-
sponsywne działanie z mniejszą latencją niż konkurencyjne 
produkty. Na marginesie Thunderbolt jest znacznie szybszy  
i zapewnia większą przepustowość niż USB 3, ponieważ prze-
nosi o wiele więcej strumieni dźwięku z o wiele mniejszą laten-
cją. Poza tym Thunderbolt, o czym już wspomniałem, pozwala 
na połączenie kilku interfejsów w taki sposób, że działają one 
jak jeden duży interfejs. Podobnie działało to w przypadku ka-
skadowego łączenia interfejsów PreSonus z serii FireStudio. Za 
pomocą szyny USB nie połączymy urządzeń kaskadowo. 

Thunderbolt to niejedyna przyczyna szybkiego działania 
kart. Kolejną jest architektura bezpośredniej komunikacji  
z systemem komputerowym direct-to-daw, bez użycia DSP. 
To przekłada się na niskie wartości latencji. 

Brzmi jak czysty PreSonus
Interfejsy PreSonusa znane są z wysokiej jakości dźwięku,  
a Quantum i Quantum 2 to zdecydowanie najlepiej brzmią-
ce interfejsy amerykańskiego producenta. Najnowsze prze-
tworniki zapewniają zakres dynamiki 120 dB. 

Na pokładzie znajdziemy tranzystorowe przedwzmac-
niacze XMAX pracujące w klasie A i wydajne wzmacniacze 
słuchawkowe. Preampy XMAX są analogowe, ale sterowane 

cyfrowo, więc ich ustawienia możemy zapi-
sywać i przywoływać. To kolejna przydatna 
funkcja, której nie znajdziemy w porówny-
walnych konstrukcjach. Przedwzmacniacze 
prezentują wysoką dynamikę, dają głęboki 
bas, wyrównane tony wysokie i ogólnie bo-
gate brzmienie. Dzięki nim słyszymy każdy 
oddech, transjent i szczegół w nagraniu. Do 
budowy preampów znanych ze stołów cy-
frowych PreSonusa (seria StudioLive III) wy-
korzystano wyłącznie elementy dyskretne: 
tranzystory, kondensatory i oporniki. Taka 
konstrukcja zapewnia – oprócz wyjątkowo 
niskiego poziomu szumów – znakomitą dy-
namikę, duży headroom oraz rozszerzone 
pasmo przenoszenia. Z kolei sam fakt pracy 
obwodów preampu w klasie A daje gwarancję 
doskonałej reprodukcji dźwięków.

Quantum i Quantum 2 znakomicie odnaj-
dują się w wielu środowiskach nagrywania. Du-
ża szybkość działania i wydajność połączone 
z łatwością obsługi stanowią ciekawą propo-
zycję. Gdy dodamy jeszcze pełnowartościowy 
DAW, oprogramowanie do obsługi zdalnej oraz 
zestaw markowych wtyczek, okazuje się, że 
otrzymujemy nie tyle szybki interfejs, ale pełne 
rozwiązanie do studia lub na scenę. Quantum 
czy Quantum 2 jest jedynie jego potężnym ser-
cem. A przy okazji powstaje wrażenie, że Pre-
Sonus rozumie nasze potrzeby i do nich stara 
się dostosować swoje rozwiązania. 

Patryk Korzonkowski

  Quantum Quantum 2
 Przedwzmacniacze  8 preampów XMAX z pamięcią ustawień 4 preampy XMAX z pamięcią ustawień

 mikrofonowe

 Wejścia analogowe  2x mikrofonowo-instrumentalne;  2x mikrofonowo-instrumentalne; 

 typu combo (XLR/TRS) 6x mikrofonowo-liniowych  2x mikrofonowo-liniowe 

 Wyjścia analogowe  2x TRS 1/4” (MAIN OUT); 8x TRS 1/4” (AUX);  4x TRS 1/4”; 

  2x wyjście słuchawkowe 1x wyjście słuchawkowe

 ADAT I/O tak tak

 S/PDIF I/O tak tak

 MIDI I/O tak tak

 Word Clock BNC tak tak

 Phantom +48 V tak; włączane osobno  tak; włączane osobno

  dla każdego kanału dla każdego kanału

 Konwertery  A/C/A 120 dB A/C/A 120 dB

 (zakres dynamiki)

 Zasilacz 12 VDC, 5 A zewnętrzny  zewnętrzny 

 Szyna danych Thunderbolt 2 Thunderbolt 2

 Rozdzielczość /  24 bit/192 kHz 24 bit/192 kHz

 częstotliwość próbkowania 

 Montaż w racku tak (1U) nie

 Dołączone darmowe UC Surface, UC Surface,

  oprogramowanie Studio One 3 Artist (wersja PL),  Studio One 3 Artist (wersja PL),  

  Studio Magic Plug-in Suite Studio Magic Plug-in Suite

 Cena 4999 zł 3299 zł

PORÓWNANIE 
PARAMETRÓW 
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Wtyczki 
wyciągnięte ze stołu
Rzadko a dobrze – tak należałoby streścić filozofię brytyjskiej firmy  
znanej ze znakomitych wtyczek. Nic dziwnego, skoro założyciele  
wywodzą jej początek od budowy konsolety za milion dolarów

Historia firmy zaczęła się od słynnej już konsolety cyfrowej 
o nazwie Oxford OXF-R3 skonstruowanej i wyprodukowa-
nej przez Sony w latach osiemdziesiątych. Kosztująca mi-
lion (ówczesnych) dolarów, stała się popularna jako pierw-
sza tak „analogowo” brzmiąca konsola, co w dobie raczku-
jącej technologii cyfrowej obróbki dźwięku było ogromnym 
osiągnięciem. Oczywiście pozwolić sobie na nią mogły tyl-
ko najbogatsze studia (w większości postprodukcyjne), ale 
ziarno zostało zasiane i algorytmy zastosowane w OXF-R3 
zaczęto przenosić do komputera pod nazwą handlową So-
ny Oxford. Z czasem skrócono ją do Sonnox. Aha, siedziba 
firmy to Oxfordshire w Wielkiej Brytanii. Co za zbieg oko-
liczności…

Jako pierwsze w postaci wtyczek pojawiły się podstawo-
we elementy miksera, czyli kompresja i korekcja: Oxford Dyna-
mics oraz Oxford EQ. Na początku wieku niewiele było wirtu-
alnych odpowiedników urządzeń, które brzmiały tak dobrze. 
Pewnie cyfrowe pochodzenie w tym pomogło. Firma zaczęła 
być postrzegana jako dostawca wysokiej klasy precyzyjnych 
i uniwersalnych narzędzi. Niemal każda osoba licząca się  
w świecie miksowania chciała je mieć w swoim arsenale. 

Kolejnym przebojem Sonnoxa stał się Oxford Limiter,  
a zaraz potem Oxford Inflator. Pierwszy z nich robił dokładnie 
to, co sugeruje jego nazwa, ale w sposób niezwykle elegancki 
i transparentny. W dobie rozpoczynającej się wojny głośności >>

Sonnox

NAJNOWSZY PLUGIN – DYNAMIC EQ

Korektor dynamiczny to ostatni krzyk mody w świecie audio.  
Działa na wybrane częstotliwości w sposób dynamiczny, to jest reaguje tylko 
wtedy, gdy poziom sygnału leżącego w danym zakresie częstotliwości  
przekracza określoną wartość. Efekt to bardziej subtelne i precyzyjne działanie, 
a nie proste cięcie lub podbijanie. Można go stosować na grupach  
lub nawet całym miksie. Najprostszy przykład dynamicznej korekcji  
stanowi oczywiście de-esser, który jest dynamicznym korektorem  
jednopasmowym.

(Loudness War) nie mógł trafić na lepszy czas. Jego algorytm, 
który określamy jako „true peak”, oraz dodatkowe regula-
cje rzadko spotykane u konkurencji przypieczętowały wielki 
sukces. Drugi z nich, Inflator, to do dzisiaj jeden z ulubionych 
dopalaczy stosowanych na sumie miksu (choć nie tylko). Za-
bawna nazwa sugerująca powiększanie dźwięku znakomicie 
odzwierciedla jego możliwości. Jest to rodzaj limitera pod-
noszącego odczuwalną głośność (Loudness) bez skutków 
ubocznych takich jak zniekształcenia czy efekt pompowania. 
Co więcej, Inflator potrafi odpompować zbyt skompresowane 
lub nawet zniekształcone dźwięki. I znów za wszystkim stoi 
znakomity algorytm, potwierdzający wysoką klasę programi-
stów Sonnoxa.
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Oxford EQ
Pięciopasmowy equalizer parametryczny,  
filtr górno- i dolnoprzepustowy z regulowanym  
nachyleniem (maks. 36 dB/oktawę), 4 typy  
equalizera, praca z rozdzielczością do  
64 bity/192 kHz, 64 bity (AAX/AU/VST)
Cena: 1050 zł

Oxford Inflator
Zwiększa ogólną głośność dowolnego  
materiału audio, dodaje ciepła, charakteru  
i dynamicznego wzmocnienia, odzwierciedla  
działanie układów analogowych,  
64 bity (AAX/AU/VST)
Cena: 610 zł

Oxford Limiter
Unikatowa funkcja Enhance,  
funkcja autokompensacji, 5 typów  
funkcji Dithering do rozdzielczości  
16- lub 24-bity, 16 gotowych presetów,  
64 bity (AAX/AU/VST)
Cena: 1030 zł

Oxford SuprEsser
Zaawansowany de-esser z equalizerem  
dynamicznym, funkcja Automatic Level Tracking, 
intuicyjny wyświetlacz graficzny, praca  
w pełnym zakresie częstotliwości,  
3 oddzielne tryby odsłuchu,  
64 bity (AAX/AU/VST)
Cena: 950 zł 

Oxford TransMod
Akcentuje lub zmiękcza atak dźwięków  
perkusyjnych, sprawia, że płasko brzmiące  
nagrania i miksy stają się dynamiczne, bez wpływu 
na ogólne brzmienie całego materiału audio,  
64 bity (AAX/AU/VST)
Cena: 610 zł

Oxford Reverb
Wszechstronny generator pogłosów,  
rozbudowana kontrola wczesnych odbić  
dźwięku, wbudowany 5-pasmowy equalizer  
parametryczny, ponad 100 realistycznie  
brzmiących i wysoce użytecznych presetów,  
64 bity (AAX/AU/VST)
Cena: 1240 zł

Fraunhofer Pro-Codec
Narzędzie do przesłuchiwania w czasie rzeczywistym, 
kodowania oraz dekodowania sygnałów audio  
z użyciem kodeków Fraunhofer; obsługiwane kodeki: 
MP3, MP3 Surround, AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, 
MP3-HD oraz HD-AAC (kodeki kompresji bezstratnej)
Cena: 1560 zł

Oxford DeBuzzer
Wysoce wydajny plugin do czyszczenia  
nagrań z szumów i buczeń
Cena: 920 zł

Oxford DeClicker
Plugin do czyszczenia nagrań analogowych  
i cyfrowych z różnych rodzajów trzasków
Cena: 920 zł

Oxford DeNoiser
Wysoce wydajny plugin 
do czyszczenia  
nagranego materiału 
audio z „brudów”
Cena: 920 zł

Oxford Dynamics
Kompletny kanał dynamiczny: kompresor,  
limiter, ekspander, bramka i equalizer z funkcją 
sidechain; 64 bity (AAX/AU/VST)
Cena: 1050 zł

Oxford Envolution
Zaawansowany procesor transjentowy, pełna  
kontrola nad obwiednią sygnału, regulacja  
transjentów w wybranych zakresach częstotliwości, 
parametr Warmth ocieplający sygnał, bogata  
biblioteka gotowych ustawień,  
64 bity (AAX/AU/VST)
Cena: 890 zł 
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>> Sonnox, w odróżnieniu chociażby od firm Universal Audio 
czy Waves, nie publikuje zbyt często nowych produktów, ale jak 
już coś prezentuje, to mamy do czynienia z natychmiastowym 
klasykiem. Jednym z nich jest na pewno Fraunhofer Pro-Codec. 
Pod tą okropną nazwą, pochodzącą od nazwiska wynalazcy 
formatu MP3, kryje się niezwykle użyteczne narzędzie, którego 
potrzebuje w zasadzie każdy. W dobie muzyki z internetu każdy 
prędzej czy później musi „popsuć” miks, czyli przekonwertować 
plik do formatu stratnego, takiego jak chociażby MP3 czy AAC. 
Warto zawsze sprawdzić, jak nasz miks zabrzmi po tej operacji, 
ale wymaga to konwersji, a potem odsłuchania, gdzie porów-
nanie do oryginału jest niewygodne. Pro-Codec eliminuje te 
dodatkowe kroki, umożliwiając natychmiastowe sprawdzenie, 
jak nasza muzyka zabrzmi po zaaplikowaniu danej kompresji. 
Można wybrać niemal dowolny stratny format, określić jego 
parametry (stopień kompresji, częstotliwość próbkowania)  
i jednym kliknięciem przełączać między oryginałem a wersją do 
ewentualnej publikacji. Wszelkie zjawiska niepożądane usły-
szymy natychmiast bez potrzeby czasochłonnej konwersji, co 
daje możliwość szybkiego podjęcia właściwej decyzji. Ten sam 
Pro-Codec może oczywiście przeprowadzić kompresję, a nawet 
kilka jednocześnie do różnych formatów.

Sonnox to także kolekcja procesorów do naprawiania 
dźwięku. Są one używane przede wszystkim do postprodukcji 
filmowo-telewizyjnej, ale także do „odkurzania” starych na-
grań z płyt, taśm czy kaset. W skład zestawu (każdy z plugi-
nów można też kupić oddzielnie) wchodzą:
 DeClicker, jak sama nazwa wskazuje, ma za zada-

nie usunąć wszelkie kliki z sygnału, które mogą pochodzić 
z uszkodzonych nośników bądź po prostu z planu filmo-
wego. Podzielono go na trzy moduły: De-Pop, De-Click  
i De-Crackle. Każdy z nich koncentruje się na trochę innych 
intruzach i inteligentnie osłabia lub całkiem wycina niepo-
żądane dźwięki. Jednak praca na żywym organizmie, jakim 
jest nagranie, wymaga czasem interwencji użytkownika. 
Dlatego do dyspozycji program oddaje kilka wygodnych 
parametrów oraz innowacyjny wyświetlacz, który pokazu-
je co podlega procesowi. Jeśli któryś bąbelek ma pozostać, 
możemy wykluczyć go z obróbki. Co więcej, można słuchać 
jedynie elementów, które procesor uznał za niepożądane, 
co jeszcze bardziej ułatwia pracę.
 DeNoiser to rzecz jasna ogranicznik szumu, ale nie 

taki znowu zwyczajny. On też ma kilka modułów: DeHiss, 
Detect oraz Remove. Plugin analizuje sygnał i buduje wła-
sny „profil przestępcy”, czyli szum do wykluczenia. Można 
też nauczyć go szumu, samplując krótki fragment na-
grania, gdzie szum występuje samodzielnie. Do tego jest 
jeszcze sekcja Warmth. Pozwala nieco wzbogacić sygnał  
o harmoniczne, które ucierpiały podczas odszumiania. Tu-
taj też możemy posłuchać odwrotnie, czyli tylko sygnału 
przeznaczonego do wycinki.
 DeBuzzer, czyli likwidator wszelkich przydźwięków, za-

kłóceń o charakterze ciągłym oraz wszelkiego rodzaju pisków. 
DeBuzzer analizuje je pod kątem harmonicznym i wycina nie 
tylko częstotliwość podstawową, ale również jej harmoniczne 
właśnie, co jest niezbędne przy skutecznym eliminowaniu te-
go typu zakłóceń.

Firma Sonnox nie zapomina jednak o bardziej kreatywnej 
stronie produkcji dźwiękowej. Poszukującym nowych wrażeń 
(choć nie tylko) proponuje Oxford Envolution – tutaj również 
zabawna nazwa pięknie tłumaczy możliwości procesora. Każ-
dy zna plugin typu Transient Designer spopularyzowany przez 

firmę SPL. Dzięki niemu możemy wzmacniać bądź osłabiać 
pierwszy fragment dźwięku zwany transjentem. Najlepszym 
przykładem są instrumenty perkusyjne, gdzie podkreślamy 
uderzenie, aby bardziej wyróżniało się w miksie. Podobnie 
możemy wpływać na wybrzmiewanie sygnału, co pozwala 
na przykład skrócić dźwięk bębna basowego, żeby nie zamu-
lać miksu. Innymi słowy kształtujemy obwiednię sygnału –  
z angielska envelope. Oxford Envolution z lekka rewolucjo-
nizuje ten efekt, wprowadzając obróbkę pasmową, gdzie 
oddzielnie wpływamy na obwiednię różnych zakresów czę-
stotliwości. Dzięki temu mamy po prostu większą kontrolę,  
a użyć jej możemy z powodów praktycznych, czyli na przy-
kład na sumie, ale także kreatywnych, czyli na przykład… na 
czym tylko chcemy. Na dobrą sprawę bardzo trudno opisać 
możliwości tego procesora, ale na szczęście firma zapewniła 
wiele interesujących presetów. Oxford Envolution zahacza już  
o sound design i jest bardzo innowacyjnym pomysłem od tego 
nobliwego producenta. 

Dla wszystkich, którzy uznają, że Envolution idzie 
zbyt daleko, firma ma w ofercie zwykły Oxford Transmod. 
Klasyczna obróbka transjentów ma mniejszą liczbę opcji, 
ale za to aplikowanych z wielką precyzją i oczywiście refe-
rencyjną jakością.

Schodząc już całkiem na ziemię, możemy zaintereso-
wać się pluginem Oxford SuprEsser, który jest de-esserem, 
ale z tych bardziej rozbudowanych. Tu znowu na usta ciśnie 
się słowo „precyzja”. Oxford SuprEsser jest niezwykle kom-
petentnym procesorem służącym do osłabiania wszelkich 
„esów” i „popów” na ścieżkach wokalnych, a czytelny ana-
lizator widma bardzo pomaga znaleźć najlepsze ustawienie. 
Obróbka częstotliwościowa odbywa się z zachowaniem fazy 
(Linear Phase), co przyczynia się do absolutnie nieinwazyj-
nego działania. Oczywiście zastosowanie każdego de-essera 
jest o wiele szersze: stosuje się go na przykład do osłabienia 
szorstkości dźwięku blach, a nawet na całych miksach – kto 
nie próbował niech koniecznie sprawdzi – więc wielość usta-
wień SuprEssera może tu tylko pomóc.

Na koniec mamy Oxford Reverb. Jest to klasyczny efekt 
pogłosowy i w zasadzie nie ma się co rozczulać, ale z jakie-
goś powodu już od kilkunastu lat należy do żelaznych punk-
tów w wielu profesjonalnych produkcjach. Po prostu siedzi 
w miksie.

Pluginy Sonnoxa występują w różnych formatach na 
komputery Mac i PC: VST, Audio Unit, AAX, a nawet TDM. 
Cenione są za absolutną stabilność, ogromną precyzję dzia-
łania i minimalne skutki uboczne. Cóż, nie trzeba oferować 
fajerwerków, aby znaleźć miejsce na rynku oraz w kompu-
terach profesjonalnych użytkowników. Choć firma Sonnox 
ma stosunkowo niewielką ofertę, prawie każdy o niej słyszał 
(lub o Sony Oxford) i kojarzy z najwyższą jakością. A wracając 
do Universal Audio, Sonnox produkuje też wersje swoich plu-
ginów na platformę UAD. To się nazywa porozumienie ponad 
podziałami!

Piotr Dygasiewicz

Choć firma Sonnox ma stosunkowo niewielką ofertę, 
prawie każdy o niej słyszał (lub o Sony Oxford)  
i kojarzy z najwyższą jakością
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PUBLIKOWANIE PROJEKTU
Po skończonej pracy z projektem, kiedy materiał został po-
myślnie zmasterowany, następnym krokiem jest jego eks-
port, a w następnej kolejności publikacja lub wydanie. Stro-
na projektu ma do zaoferowania wiele opcji, podzielonych na 
cztery główne procesy, i składa się z możliwości wypalenia 
płyty audio CD, utworzenia pliku obrazu, utworzenia obrazu 
w formacie DDP oraz wyeksportowania plików audio w for-
mie cyfrowej.

Wypalenie Płyty Audio CD
Zmasterowany projekt możemy wypalić w standardzie Red 
Book audio CD bezpośrednio z jego strony. Standard Red 
Book jest najpowszechniej stosowanym formatem do płyt 
audio CD i opiera się na specyfikacjach, które definiują mini-
malne i maksymalne czasy trwania utworów, maksymalną 
liczbę utworów oraz to, w jaki sposób materiał dźwiękowy 
jest zakodowany na płycie CD. Strona projektu jest skonfi-
gurowana w oparciu o ten właśnie standard, dlatego mamy 
pewność, że nagrana przez nas płyta CD będzie kompatybil-
na z praktycznie każdym odtwarzaczem.

Wypalamy płytę CD poleceniem Wypal, znajdującym 
się w górnej części ekranu projektu. W nowo otwartym oknie 
można wybrać nagrywarkę oraz zdefiniować prędkość zapi-
su. Im mniejsza prędkość, tym mniejsze ryzyko pojawienia 
się błędów zapisu.

Opcje wypalania
W celu zapobiegania powszechnie występującym błędom 
przy wypalaniu płyt CD program Studio One 3 udostępnia 
kilka dodatkowych opcji. Należą do nich: Test zapisu, Użyj 
Burnproof oraz Użyj tymczasowego obrazu pliku. Skorzy-
stanie z tych opcji wydłuża czas potrzebny do wypalenia 
płyty, ale z drugiej strony zapobiega marnowaniu czasu oraz 
czystych płyt CD, minimalizując ryzyko nieudanej próby.

Zaznaczenie Testu zapisu wymusza przeprowadze-
nie testu przed przystąpieniem do właściwego wypa-
lenia płyty CD w celu upewnienia się, że komputer ma 
wystarczające zasoby.

Burnproof to technologia opracowana przez firmę 
Sanyo, której zadaniem jest zapobieganie nieprawidło-
wościom powstającym w trakcie nagrywania płyt CD lub 
DVD. Opcja Burnproof zapobiega błędom spowodowanym 
przerwami w dopływie danych, które mogą być wynikiem 

Lekcja 14. Mastering (3)
W ostatnim stadium masteringu, czyli  
podczas przygotowania do publikacji,  
zdarzają się poprawki. Pokazujemy, jak  
wygodne jest ich nanoszenie w DAW-ie  
PreSonusa

PreSonus Studio One 3

działania innych programów. Technologia ta wstrzymuje 
nagrywanie w chwili, gdy pojawia się przerwa w dopły-
wie danych, i podejmuje je w momencie, gdy strumień 
jest wznawiany.

Opcja Użyj tymczasowego obrazu pliku powoduje, że 
zanim dojdzie do faktycznego wypalenia płyty CD, tworzony 
jest najpierw jej obraz. Eliminuje to wystąpienie problemów 
związanych z brakiem wystarczająco szybkiej dostępności 
danych podczas zapisu płyty.

Tworzenie obrazu płyty
Aby wydać materiał skończony w oknie projektu, potrzebny 
może okazać się obraz płyty. Profesjonalne tłocznie często 
wolą otrzymać materiał w cyfrowym formacie aniżeli pole-
gać na potencjalnie niedoskonałej kopii fizycznej.  Możli-
we także, że sami zdecydujemy się użyć innej aplikacji do 
wypalenia płyty CD i wtedy również będziemy potrzebowa-
li obrazu. Istnieje wiele formatów obrazów płyt i jedne są 
bardziej odpowiednie do ich tworzenia od drugich. Studio 
One 3 korzysta z wersji ze stałym strumieniem audio w for-
macie WAV oraz plikiem CUE, aby otrzymać jak najlepszą 
kompatybilność. 

W celu utworzenia obrazu płyty należy skorzystać  
z przycisku Obraz znajdującego się obok funkcji Wypal na 
górze okna. Dostępne opcje do wyboru to: Format pliku, 
Głębia bitowa, Częstotliwość próbkowania, a także moż-
liwość zaznaczenia eksportu W czasie rzeczywistym, 
oraz jednoczesne wysłanie projektu na połączone konto 
SoundCloud.

Podczas tworzenia obrazu Studio One 3 zakłada plik 
CUE oraz pojedynczy ciągły plik audio całego projektu, po 
czym umieszcza je w folderze projektu. Plik CUE zawiera 
wszystkie informacje niezbędne do podzielenia jednego 
pliku WAV na poszczególne utwory. Wiele zewnętrznych 
aplikacji do wypalania Audio CD będzie w stanie poprawnie  
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utworzyć płytę, korzystając ze wspomnianych plików 
WAV oraz CUE.

Eksport DDP
Format DDP stał się standardową metodą dostarczania ob-
razu płyty ze studia masteringowego do tłoczni płyt. Obraz 
DDP składa się z całej zawartości płyty master wraz z in-
formacjami o formatowaniu, niezbędnymi do poprawnego 
wykonania replik. Aby wykonać eksport w formacie DDP, na-
leży wybrać opcję DDP na górze ekranu projektu. Wszystkie 
dane obrazu DDP są eksportowane do pojedynczego folderu 
z rozszerzeniem DDP. Folder ten może zostać wysłany do 
duplikacji.

Wydanie cyfrowe
Możliwe jest wyeksportowanie całego projektu lub poszcze-
gólnych ścieżek do jednego folderu, zawierającego wszystkie 
wybrane utwory projektu. Całość zostanie prawidłowo opi-
sana odpowiednimi metainformacjami. 

Aby otworzyć nowe okno, klikamy przycisk Wyda-
nie cyfrowe na górze strony projektu. Po jego otwarciu 
wybieramy lokalizację eksportu oraz rodzaj pliku, jaki 
chcemy utworzyć. Do wyboru mamy: WAV, AIFF, FLAC, 
CAF, Ogg Vorbis lub MP3. Można w tym miejscu wybrać 
również głębię bitową i częstotliwość próbkowania,  
w zależności od formatu. Format FLAC umożliwia do-
datkowo wybranie poziomu kompresji, format OGG – 
rodzaj przepływności (Bitrate) i jakości, a format CAF 
– rodzaj algorytmu. Kolejne opcje pozwalają wybrać za-
kres utworów w oparciu o wskazania pętli lub markerów 
utworów, dodanie numeracji lub nazwy artysty do nazw 
plików oraz eksport w czasie rzeczywistym. Mamy rów-
nież możliwość jednoczesnego przesłania projektu na 
powiązane konto SoundCloud.

Folder, gdzie zapisywane są wszystkie nowe pli-
ki, jest nazwany zgodnie z polami Album oraz Artysta  
w polach metainformacji na górze kolumny utworów. 
Jeśli pole Artysta jest niewypełnione lub wyłączone, no-
wy folder pobierze swój tytuł z pola Albumu. Jeśli pole 
Artysty będzie włączone, nowy folder przyjmie nazwę 
wykonawcy, a następnie tytuł płyty. Jeśli nie wypełni-
my ani pola Artysty, ani Albumu, folder otrzyma tytuł 
z nazwy projektu. Nazwa każdego utworu w kolumnie 
utworów zostanie natomiast użyta do nazwania nowo 
utworzonych plików. 

Integracja z SoundCloud
Firma PreSonus nawiązała współpracę z popularnym ser-
wisem streamingowym SoundCloud, dzięki czemu mo-
żemy przesyłać muzykę na tę platformę bezpośrednio  
z programu Studio One 3. To pierwsza znana tego typu in-
tegracja na rynku pro audio.

Połączenie z kontem SoundCloud
Zanim opublikujemy swoją muzykę w serwisie Sound- 
Cloud, w pierwszej kolejności potrzebne będzie założenie 
w nim konta. By tego dokonać, odwiedzamy stronę inter-
netową www.soundcloud.com, gdzie tworzymy bezpłat-
ne konto. Następnie otwieramy program Studio One 3, 
przechodzimy za pomocą przycisku Przeglądaj w prawym 
dolnym rogu okna do zakładki Chmura, wybieramy klienta 
SoundCloud Client i klikamy opcję Połącz z SoundCloud. 

Przeglądarka internetowa 
otworzy specjalną stronę 
umożliwiającą połączenie. 
Po tym procesie wystar-
czy już tylko zalogować się 
do swojego konta i wybrać 
polecenie Połącz. Od tego 
czasu Studio One 3 jest na 
stałe połączone z kontem 
SoundCloud.

Wysyłanie do serwisu 
SoundCloud
Gdy oba programy zostaną 
połączone, można przesy-
łać muzykę z projektu do 
serwisu SoundCloud bez-
pośrednio ze Studio One 3. 
Należy w tym celu utworzyć 
wydanie cyfrowe z dowol-
nego projektu, wybierając 
opcję Wyślij na SoundClo-
ud z okienka Publikowanie. 
Można również skorzystać  
z zakładki Chmura i połą-
czonego wcześniej konta 
SoundCloud.

Jeśli utworzymy wyda-
nie cyfrowe i wyślemy je na 
konto SoundCloud, utwory 
z uzupełnionymi wcześniej 
metainformacjami zostaną 
dodane do niego automa-
tycznie. Można również do-

dać utwory bezpośrednio na koncie SoundCloud w przeglą-
darce. Zostaną one automatycznie zaktualizowane w oknie 
programu Studio One 3. SoundCloud umożliwia przesłanie 
wszystkich formatów plików audio wyeksportowanych ze 
Studio One 3 za wyjątkiem formatu CAF, niezależnie od roz-
miaru czy głębi bitowej. Można dodać każdą liczbę utworów 
naraz zarówno wyeksportowanych z wydania cyfrowego, jak 
i wysłanych na konto ręcznie.

INTEGRACJA ZAKŁADEK UTWÓR  
ORAZ PROJEKT
Konstrukcja programu Studio One 3 Professional umożli-
wia bezproblemową integrację okien Utwór oraz Projekt. 
Dzięki tej funkcjonalności, do tej pory nieznanej w innych 
sekwencerach DAW, została usprawniona kombinacja pro-
cesów miksu oraz masteringu. Gdy utwory są umieszczo-
ne w projekcie, powstaje pomiędzy nimi połączenie, które 
umożliwia oknom Utworu oraz Projektu monitorowanie 
siebie nawzajem w taki sposób, że zmiany są dokonywane 
w obu naraz. Ta integracja, opisana w kolejnych sekcjach,  
z pewnością zmienia sposób myślenia o miksowaniu i ma-
steringu.

Otworzenie Utworu z poziomu Projektu
Podczas procesu masteringu często musimy dokonać 
zmian w różnych utworach naszego projektu. Zmiany takie 
muszą zostać wprowadzone w miksie. Tradycyjnie proces 
ten bywa wielce nieefektywny, zabierając cenne godziny. >>
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utworzyć płytę, korzystając ze wspomnianych plików 
WAV oraz CUE.
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Przeglądarka internetowa 
otworzy specjalną stronę 
umożliwiającą połączenie. 
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czy już tylko zalogować się 
do swojego konta i wybrać 
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czasu Studio One 3 jest na 
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z zakładki Chmura i połą-
czonego wcześniej konta 
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Jeśli utworzymy wyda-
nie cyfrowe i wyślemy je na 
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z uzupełnionymi wcześniej 
metainformacjami zostaną 
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Konstrukcja programu Studio One 3 Professional umożli-
wia bezproblemową integrację okien Utwór oraz Projekt. 
Dzięki tej funkcjonalności, do tej pory nieznanej w innych 
sekwencerach DAW, została usprawniona kombinacja pro-
cesów miksu oraz masteringu. Gdy utwory są umieszczo-
ne w projekcie, powstaje pomiędzy nimi połączenie, które 
umożliwia oknom Utworu oraz Projektu monitorowanie 
siebie nawzajem w taki sposób, że zmiany są dokonywane 
w obu naraz. Ta integracja, opisana w kolejnych sekcjach,  
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Podczas procesu masteringu często musimy dokonać 
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ten bywa wielce nieefektywny, zabierając cenne godziny. >>
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W programie Studio One 3 zmiany można jednak 
wprowadzić do kompozycji utworu w projekcie szybko  
i sprawnie. Aby otworzyć utwór z pozycji projektu, klikamy 
przycisk Status pliku masteringu/Edytuj utwór (oznaczo-
ny małą ikoną z kluczem) w kolumnie utworów na pożą-
danym utworze. Otworzy się okno utworu, gdzie można 
wprowadzić niezbędne zmiany. Po zakończeniu zapisuje-
my i zamykamy utwór.

Po powrocie do strony projektu lub otwarciu projektu  
w przyszłości zostanie wyświetlony komunikat informujący, 
że plik wzorcowy nie jest już aktualny dla Utworu, w którym 
wprowadzono zmiany, a użytkownik otrzyma możliwość 
aktualizacji owego pliku w postaci komunikatu „Zaktualizuj 
linki masteringu”. Opcję automatycznej aktualizacji pliku 
masteringu opisano poniżej.

Automatyczna aktualizacja pliku masteringu
Często w odpowiedzi na problemy zdiagnozowane w pro-
cesie masteringu dokonywane zmiany muszą zostać wpro-
wadzone na wielośladach. Po takich zmianach pliki z wyeks-
portowanymi miksami zostają utworzone i zaimportowane  
z powrotem do projektu masteringu.

Takich rund zmian bywa wiele dla każdego utwo-
ru, co może prowadzić do zamieszania i sytuacji, kiedy 
trudno powiedzieć, który miks jest ostateczną wersją  
i który powinien być w projekcie masteringowym. Po od-
szukaniu właściwego pliku starszy miks może zostać 
usunięty, a nowy miks jest dodawany do projektu, a to 
zazwyczaj wymaga ponownego uporządkowania ścieżek 
w projekcie.

Studio One 3 Professional rozwiązuje ten problem dzię-
ki funkcji automatycznej aktualizacji plików masteringu 
dla dowolnego utworu w projekcie. Po zmianie dowolne-
go utworu zawartego w projekcie, a następnie otwarciu go  
w projekcie, pojawi się zapytanie, czy chcemy zaktualizować 
plik masteringu. Jeśli potwierdzimy, program wykona nastę-
pujące czynności:
  utwór zostanie automatycznie otwarty 
 w ostatnim zapisanym stanie,
  wyrenderowany zostanie miks utworu,
  nowy plik miksu zastąpi stary plik w projekcie,
  utwór zostanie automatycznie  

 zamknięty,

>>  w projekcie wyświetli się raport wskazujący, 
 które pliki zostały zaktualizowane i ile trwał  

 cały proces.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, że gdy 

utwory zostają automatycznie aktualizowane, a nowy 
miks jest wyrenderowany, jego długość będzie określ 
na przez znaczniki Startu i Końca utworu, widoczne po 
otwarciu Ścieżki markerów nad kolumną utworów przez 
kliknięcie ikonki z flagą. Należy upewnić się, że znaczniki 
te są ustawione w pożądanym miejscu w utworze. Jeżeli 
aktualizacja utworu nie powiedzie się, warto sprawdzić go  
w poszukiwaniu brakujących plików i efektów inserto-
wych,a następnie przeprowadzić ponowną aktualizację.

Podczas jednego procesu może zostać zaktualizowana 
dowolna liczba plików masteringu. W ten sposób za każdym 

razem, gdy otwieramy projekt, mamy pewność, że pracuje-
my na najbardziej aktualnej wersji utworu.

Jeśli plik wzorcowy w projekcie nie jest aktualny, po le-
wej stronie utworu w kolumnie utworów, a także w lewym 
dolnym rogu ścieżki na linii czasu pojawi się czerwony znacz-
nik. Istnieje możliwość ręcznej aktualizacji dowolnego z tych 
plików. Należy w tym celu z wiersza poleceń wybrać funkcję 
Utwór -> Aktualizuj plik masteringu. Gdy plik jest aktualny, 
czerwony znacznik znika.

Kolejnym ze sposobów aktualizacji każdego pliku ma-
steringowego w projekcie za jednym razem jest kliknięcie 
przycisku Aktualizuj u góry strony projektu. To spowoduje, 
że zaktualizowane zostaną wszystkie pliki, które tego wy-
magają ze względu na wprowadzone i niezapisane zmiany 
w utworach.

Dodawanie aktualnie otwartego utworu do projektu
Aby dodać utwór, nad którym aktualnie pracujemy, do no-
wego lub już utworzonego projektu, wybieramy z wiersza 
poleceń komendę Utwór -> Dodaj do projektu. W następ-
nej kolejności wskazujemy dowolny utworzony projekt  
z listy lub tworzymy Nowy projekt. Program Studio One 3 po 
wyrenderowaniu miksu automatycznie dodaje go do strony 
projektu i umieszcza na linii czasu.

Aktualizacja pliku masteringu na stronie utworu
Aby zaktualizować plik masteringu dla aktualnie otwarte-
go utworu z poziomu jego strony, należy wybrać polecenie 
Utwór -> Zaktualizuj plik masteringu. Funkcja ta uaktu-
alnia plik masteringu dla utworu, który może być wykorzy-
stywany w dowolnej liczbie projektów. Nowy plik masterin-
gu dla danego utworu pojawi się automatycznie w każdym 
z projektów po ich otwarciu.

Dawid Tyburski

Akademia Realizacji Dźwięku w Gdyni
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Twarda kopia softu
Promując Console 1, szwedzka firma Softube obiecuje połączenie ognia z wodą, czyli 
precyzję i powtarzalność cyfrowej stacji roboczej DAW z wygodą i ergonomią  
sprzętowego miksera. Przyjrzyjmy się temu interesującemu kombajnowi

Console 1 to produkt, który pojawił się na 
rynku przed kilkoma laty, na początku w 
wersji „krajowej”, czyli produkowany w 
Szwecji. Łatwo się domyślić, że tanio nie 
było, ale to i tak nie przeszkodziło mu zdo-
być sporej popularności. Producent zdawał 
sobie sprawę, że przeszkodą w osiągnięciu 
większego powodzenia była cena, więc 
rozpoczął prace nad wersją drugą, która 
oprócz innego kraju produkcji (zgadnijcie 
którego?) charakteryzuje się paroma ulep-
szeniami zarówno sprzętowymi, jak i pro-
gramowymi. 

Softube Console 1

nagraj muzę

w założeniu umieszczamy na każdym ka-
nale naszego wirtualnego miksera. Wtyczka 
Console 1 to w zasadzie kompletny channel 
strip zawierający wszystkie elementy kla-
sycznej konsoli. Mamy do dyspozycji stopień  
wejściowy, gdzie znajdziemy filtr dolno-  
i górnoprzepustowy, regulację poziomu wej-
ściowego (Gain), odwracanie polaryzacji oraz 
zmianę kolejności EQ-kompresja. Potem sek-
cja nazwana Dynamic Shape, która zawiera 
bramkę/ekspander, a za nią korektor para-
metryczny, gdzie znajdziemy dwa w pełni 
przestrajane pasma (Low Mid i Hi Mid) oraz 

Channel strip jak prawdziwy 
Na początku warto zaznaczyć, że tak jak  
w przypadku wersji pierwszej jakość nie  
pozostawia nic do życzenia. Sprzęt jest so-
lidny, ciężki, gałki trzymają się dobrze i sta-
wiają profesjonalny opór. Wszystkie oznacze-
nia są czytelne, a layout sensowny i logiczny. 
Ale zaraz, może bym wytłumaczył, czym  
w ogóle jest Console 1?

To (modne słowo) hybryda, czyli połą-
czenie kontrolera sprzętowego i specjalnego 
oprogramowania. Zajmijmy się tym drugim. 
Console 1 to przede wszystkim plugin, który >>
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>> sekcje „górną” i „dolną” z wyborem rodzaju 
filtra. Następnie sygnał trafia na kompresor 
w klasycznym układzie wzbogacony o para-
metr Mix (kompresja równoległa). Na koń-
cu, jakżeby inaczej, stopień wyjściowy, który 
ma interesujące i w zasadzie niespotykane 
w klasycznych konsolach parametry Drive  
i Character, czyli możliwość saturacji i lekkiego 
przesterowania sygnału.

Można zapytać: co w tym nadzwyczaj-
nego? Przecież na rynku roi się od wszelkiej  
maści pluginów emulujących mniej lub 
bardziej klasyczne stoły mikserskie. Za-
nim powiemy więcej o możliwościach stro-
ny software’owej, przejdźmy do sprzętu. 
Otóż wszystkimi wymienionymi funkcjami  
można od teraz zarządzać za pomocą kon-
trolera i nie jest to kolejny kontroler USB czy 
MIDI. Układ panelu czołowego Console 1 
dokładnie odzwierciedla układ omówionego 
właśnie pluginu. Wszystkie funkcje pokaza-
ne na interfejsie graficznym leżą przed na-
szymi oczami i rękami, więc obsługa takiego 

channel stripu jest niezwykle łatwa i szybka. 
Ustawianie poziomów, przestrajanie filtrów, 
dobieranie kompresji, zmiana kolejności mo- 
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jasna kontrolę nad poziomami sygnałów wej-
ściowych, ale również stosowanie pluginów 
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Console 1 to jedna z niewielu udanych im-
plementacji typu sprzęt–oprogramowanie.  
System jest dopracowany i przemyślany, 
jakość wykonania bardzo wysoka, a ce-
na obecnie już akceptowalna. Oczywiście 
nie jest to produkt dla każdego. Niektórzy 
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doprowadza nas do szału i odbiera kre-
atywność, może właśnie pojawiło się roz-
wiązanie wszystkich problemów. 

Piotr Dygasiewicz

SSL XL 9000 K-Series. Emulacja sprzętowej 
wersji Solid State Logic XL 9000. 
Cena: 1110 zł

British Class A. Channel Strip opracowany  
na bazie znakomitego brytyjskiego stołu Neve 
z przełomu lat 60. i 70. Cena: 839 zł
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WSPÓŁPRACA Z DAW-AMI
Ważna uwaga dla użytkowników Sonara
Nowy Sonar (wydanie z 2015 roku) działa z Console 1 i obsługuje automatyczne przekazywanie nazw 
ścieżek i liczby do systemu Console 1. Jeden znany problem jest taki, że kiedy ścieżka zostanie  
usunięta z Sonara, nie ma to odzwierciedlenia na Console 1, dopóki historia komendy Undo  
w Sonarze nie zostanie ręcznie wyczyszczona. Sonar w wersji X3 i niższej nie obsługuje Console 1.

DAW-y, które obsługują synchronizację ścieżek, solo/mute, wysyłki, panoramę i poziom:
 PreSonus Studio One 3.3 (VST3)
 Sonar (najnowsza wersja) (VST3)
 Cockos REAPER 5.50 (VST3)

DAW-y obsługujące automatyczne przekazywanie nazwy ścieżki i liczby do Console 1:
 PreSonus Studio One 2.6 (VST3)
 Sonar (VST3)
 Cubase 8.0.5 (VST3)
 Nuendo 6.5 (VST3)
 Logic Pro 10.2 (AU)
 Ableton Live 8.4.1 (tylko AU; wymaga, by wszystkie nazwy ścieżek zaczynały się od „#” i spacji)
 Digital Performer (tylko AU)
 Cockos REAPER 5.50 (VST3)

DAW-y obsługujące automatyczne przekazywanie nazwy ścieżki (bez liczby) do Console 1:
 Pro Tools 11.2.1 (AAX)

PODSTAWOWE DANE
Sprzętowy sterownik 

– mikser przeznaczony 

do obsługi wtyczek SSL4000E (w zestawie), 

British Class A, SSL XL 9000, możliwość wpięcia 

w kanały ponad 70 wtyczek Softube’a oraz Universal Audio

Cena: 1999 zł

WYMAGANIA SYSTEMOWE
WSPÓLNE DLA KOMPUTERÓW PC (WINDOWS) 

I MAC (OS X)

 Rozdzielczość ekranu

1280x800 lub większa

 Pamięć i HDD

1 GB RAM lub większa, przynajmniej 900 MB miejsca 

na dysku twardym

 Format wtyczek

Dowolne VST, VST3, AU lub AAX (Pro Tools 10.3.7, 11.2.1 

lub nowszy) zgodne z aplikacjami

 Zasilanie

1 zasilany port USB 2.0

 Konto Softube/Gobbler

Aplikacja Gobbler służy do zarządzania aktywacją 

licencji i ściąganiem pluginów

 Dostęp do internetu

Szerokopasmowy internet do ściągnięcia oprogramowania

WŁAŚCIWE DLA MAC OS X

 System

Mac OS X 10.9 lub nowszy

Uwaga: Testy zgodności z OS X High Sierra nie zostały 

jeszcze zakończone

WŁAŚCIWE DLA WINDOWS

 System

64-bitowy Windows 7 lub nowszy

Uwaga: Testy jesiennej aktualizacji Fall Creators 

nie zostały jeszcze ukończone

 Procesor

Intel Core Duo, AMD Athlon 64 X2 lub nowszyApollo Central. Najnowsze dziecko Softube. 
Jak dotąd bezpłatne.

FET Compressor. Emulacja wzorowana 
na 1176 zachowała superszybki 
czas ataku oryginału. 
Cena: 740 zł
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Trylogia z plusem
Od ponad kilkunastu lat firma udoskonala trzy flagowe programy, co tylko świadczy  

o ich wartości i potencjale. Dopiero całkiem niedawno dodała do nich czwarty – 
dla kolekcjonerów

Każdy, kto interesuje się rozwojem syntezatorów, prędzej czy 
później natyka się na Erica Persinga. Ten weteran w świecie 
nowych brzmień zasłynął w latach osiemdziesiątych jako pro-
jektant presetów do syntezatorów Roland. Jego największym 
osiągnięciem było stworzenie palety brzmień do syntezatora 
D-50, chyba najbardziej popularnego instrumentu elektro-
nicznego w drugiej połowie tamtej dekady.

W roku 1994 Eric założył własną firmę Spectrasonics, 
która zajęła się tworzeniem bibliotek dźwiękowych na raczku-
jącym rynku sampli. Jego pierwsze produkcje dostarczane na 
płytach CD były przeznaczone do samplerów sprzętowych jak 
Akai czy E-mu, a tytuły takie jak Distorted Reality czy Sym-
phony of Voices zagościły na stałe w studiach i samplerach. 
Można je usłyszeć na setkach, jeśli nie tysiącach przebojów  
z tamtego okresu.

Eric tworzył coraz to nowe biblioteki, ale wyczuł, że przy-
szłość leży we wnętrzach komputerów. Dlatego intensywnie 
pracował nad nowymi sposobami obróbki sampli, aby stały 
się bardziej realistyczne i wygodne w codziennej pracy. Po-
wstał Groove Control, który pozwalał na swobodne operowa-
nie loopami w czasie, co zaowocowało kolejnymi klasykami 
jak Backbeat, Liquid Grooves czy Metamorphosis. Należy 
pamiętać, że było to na długo przez powstaniem Ableton 
Live czy produktów firmy Propellerheads, które umożliwiały  
w miarę swobodne „gięcie” plików audio w czasie.

Początek naszego wieku to wreszcie pierwsze instru-
menty wirtualne z logiem Spectrasonics: Stylus, Atmos-
phere i Trilogy. No i się zaczęło. Liczące po kilka gigabaj-
tów instrumenty połączone z bibliotekami sampli stały 
się przebojem i w zasadzie każdy, kogo było na nie stać, 
miał je w swoim arsenale. O ile Atmosphere i Trilogy były 
jeszcze w miarę „normalnymi” ROM-plerami (czyli sam-
plerami z zamkniętymi zestawami próbek), o tyle Stylus 
należał do produktów przełomowych. Był wyposażony  
w tysiące pętli rytmicznych, ale poza ich swobodnym ukła-
daniem według tempa oferował też dodatkowe funkcje 
jak przenoszenie pętli w postaci malutkich fragmentów  
odtwarzanych nutami poprzez MIDI, co otwierało wprost 
nieograniczone możliwości manipulowania nimi. Wciąż mu-
simy pamiętać, że było to 15 lat temu!

Spectrasonics

Na początku Stylus zachwycał brzmieniem  
samym w sobie, ponieważ wszystkie pętle zostały 
najpierw wytłoczone na winylu, a dopiero potem  
zsamplowane do programu

Kolejną „trójcą” w ofercie Spectrasonics były rozwinię-
cia wspomnianych właśnie produktów. Atmosphere stał się 
Omnisphere’em, Trilogy – Trilianem, a Stylus otrzymał do-
datkowe trzy literki i powstał Stylus RMX. Najlepsze jest to, 
że wszystkie te instrumenty pozostają w ofercie do dzisiaj, 
chociaż doczekały się wielu ulepszeń. To świadczy o ich nie-
wyobrażalnie wielkim potencjale. Przyjrzyjmy się im, a potem 
jeszcze czemuś.

Stylus RMX
Stylus to weteran i fenomen, ponieważ prawie nie ma soft- 
ware’u, który przetrwałby na rynku tak długo bez całkiem 
nowej wersji. Jak już wspomniałem, Stylus został zapre-
zentowany 15 lat temu i niedługo po premierze ulepszono 
go do wersji RMX, która wykorzystywała nową technologię 
pod nazwą S.A.G.E. (Spectrasonics Advance Groove Engine). 
Na początku zachwycał brzmieniem samym w sobie, ponie-
waż wszystkie pętle zostały najpierw wytłoczone na winy-
lu, a dopiero potem zsamplowane do programu – w końcu 
„stylus” to po angielsku także igła do gramofonu. Loopów 
były setki, a wspomniany silnik brzmieniowy S.A.G.E. po-
zwalał na niespotykaną swobodę w ich „psuciu”. Dodatko-
wo program mógł importować wszelkie inne pętle zapisane  
w formacie ReCycle, a były (i są) ich tysiące. Oczywiście plu-
gin miał także rozbudowaną sekcję efektów, które przygoto-
wała firma Nomad Factory. Obecnie Stylus RMX występuje 
w wersji Xpanded z mnóstwem dodatkowych materiałów 
pochodzących z bibliotek Spectrasonics. 

Aby praca ze Stylusem stała się jeszcze bardziej inspi-
rująca, program wyposażono między innymi w dwa innowa-
cyjne efekty wpływające na szeroko rozumiany rytm. Mowa  
o Time Designerze oraz Chaos Designerze. Pierwszy umożliwia  
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„wtłoczenie” danej pętli w każdy schemat rytmiczny, metrum, 
groove itd. Mając utwór w metrum np. 3/4  z charakterystycz-
nym „bujaniem” wziętym na przykład z Akai MPC, nie musi-
my martwić się, że loop, który podoba nam się w Stylusie, nie 
będzie pasował. Wystarczy kilka kliknięć i wszystko brzmi tak, 
jakby zagrał to jeden zespół. Chaos Designer to oczywiście 
sposób na stworzenie czegoś nowego z dostępnego materia-
łu. W dodatku możemy spowodować, że modyfikacje będą 
podlegać dynamicznym zmianom według zadanego klucza: 
na przykład okresowo powtórzy się werbel bądź bujanie na 
hi-hatach. Uzyskany w ten sposób rytm możemy zamienić na 
MIDI, przenieść do aplikacji DAW i aplikować mu kolejne efek-
ty bądź po prostu zostawić „na zawsze”.

Stylus RMX Xpanded zawiera niemal dziesięć tysięcy pę-
tli, rozbudowany procesor efektów i wspomniane narzędzia. 
Jest się czym zająć!

Omnisphere 2
Wielu nazywa go szefem wszystkich szefów, ponieważ tak 
wszechstronnego i rozbudowanego syntezatora wirtualnego 
chyba po prostu nie ma. Powstały jako Atmosphere na po-
czątku był bardzo przyjemnym generatorem wszelkiej maści 
padów i innych brzmień… atmosferycznych. W momencie, 

Keyscape
Największa biblioteka  

akustycznych i elektrycznych  
instrumentów klawiszowych  

(36 modeli), multisampling do 36 
warstw Velocity, silnik STEAM, 

ponad 500 brzmień, hybrydowe 
brzmienia DUO, wersja Lite do 

użycia na scenie, integracja  
z Omnisphere 2

Cena: 1530 zł

Omnisphere 2
Syntezator programowy,  

ponad 12 000 brzmień, import 
własnych próbek, ponad 400 
przebiegów DSP Waveforms, 

synteza granularna oraz  
wavetable, rozbudowana sekcja 

efektów, Sound Match, Sound 
Lock, arpeggiator, VST, AU,  

RTAS, sterowanie za pomocą 
iPhone’a/iPada

Cena: 1750 zł

Stylus RMX Xpanded
Maszyna perkusyjna  

wykorzystująca pętle, zaawansowany silnik 
S.A.G.E., 8-częściowy multitimbral, import 

pętli w formacie REX2, rack efektowy, 
biblioteka podstawowa 7,4 GB plus  

rozszerzenia (Back Beat, Retro Funk, Liquid 
Grooves, Burning Grooves, 

Metamorphosis)
Cena: 1299 zł

Trilian
Syntezator basowy,  

8-częściowy multitimbral,  
tysiące barw, pełne spektrum 

akustycznych, elektrycznych  
i syntetycznych brzmień  

basowych, 34 GB biblioteka  
basów (21 000 sampli), sekcja 

efektów, pełna integracja  
z Omnisphere VST, AU, RTAS 

(Win/Mac 32/64 bity)
Cena: 1090 zł
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kiedy został przekształcony w Omnisphere’a, zmieniło się 
niemal wszystko. Spróbujmy w skrócie opisać, czym jest, choć 
łatwiej byłoby napisać, czym nie jest.

Omnisphere to syntezator wirtualny, który oparto na 
ogromnej bibliotece sampli. W końcu tworzył go sam Eric 
Persing. Biblioteka naprawdę imponuje. Poza oczywistymi 
brzmieniami jak klasyczne syntezatory, smyczki, gitary i tym 
podobne możemy cieszyć się wszelkimi dziwadłami typu 
palące się pianino. Sample zapakowane są do niezwykle roz-
budowanego silnika, który na początek oferuje ponad 12 ty-
sięcy presetów. Na szczęście bardzo logicznie je ułożono oraz 
wyposażono w przejrzysty interfejs i system poszukiwania 
brzmienia o określonym charakterze. Poza samplami mamy 
do dyspozycji wszelkie przebiegi syntezatorowe (i nie tylko), 
które wzbogacają źródła dźwięku z biblioteki bądź tworzą no-
we brzmienia bez korzystania z sampli. W najnowszej wersji 
programu możemy też importować dowolne audio, więc za-
czynamy mieć do czynienia z czymś w rodzaju samplera.

Omnisphere ma rzecz jasna stosowny do swej mocy 
procesor efektów, które mogą być włączane na poszczegól-
ne dźwięki, na sumę lub na składniki większych zestawów. 
Ostatnia z opcji polega na tym, że program pozwala praco-
wać z ośmioma presetami w ramach jednego „dużego” pre-
setu. Jednak na tym manipulacja dźwiękami źródłowymi się 
nie kończy. W zasadzie dopiero się zaczyna. Poza standardo-
wymi składnikami każdego syntezatora, jak obwiednia czy 
filtr, możemy zagłębić się w bardzo rozbudowaną sekcję mo-
dulacji/LFO. Trudno wyobrazić sobie, jak wiele można dzięki 
niej osiągnąć. To nie jest zwykła matryca modulacyjna, ale 
wielowymiarowe monstrum do osiągania niespotykanie 

W najnowszej wersji Omnisphere’a możemy 
importować dowolne audio, więc zaczynamy mieć 
do czynienia z czymś w rodzaju samplera
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>> plastycznego brzmienia, które można porównać jedynie do 
systemu modularnego. Do tego dochodzi innowacyjny ORB, 
dynamiczny „Circular Motion Interface”, za pomocą którego 
rozruszamy wiele parametrów syntezatora naraz. Znowu – 
bardzo trudno to opisać. Tego trzeba spróbować.

Można powiedzieć, że jeżeli ktoś nie znalazł pasującego 
brzmienia w Omnisphere, to nie dość uważnie szukał.

Trilian
Na początku było wspomniane Trilogy, ale wraz z wejściem 
nowej technologii STEAM, stanowiącej podstawę działania 
Omnisphere’a, pojawił się Trilian. W zasadzie można powie-
dzieć, że jest to syntezator basowy, ale byłoby to lekkie niepo-
rozumienie. Oczywiście bas dominuje: biblioteka zawiera basy 
akustyczne, elektryczne i wszelkie inne, które mają struny. 
Wśród nich chociażby słynny Chapman Stick czy brzmienia 
basów Marcusa Millera. Do tego ponad 300 brzmień synteza-
torowych wziętych z klasyków jak Minimoog czy SH-101, ale 
też z nowych konstrukcji, również modularnych. 

Silnik brzmieniowy oferuje rzecz jasna efekty, a także spe-
cjalnie zaprojektowane filtry o wdzięcznych nazwach Power 
Filter i Juicy Filter. W Trilianie, podobnie jak w Omnisphere, 
znajdziemy też arpeggiator. Poza wieloma funkcjami potrafi 
on synchronizować rytm ze ścieżką perkusji uzyskaną ze Sty-
lusa RMX bądź w dowolnego pliku MIDI. Technologia ta na-
zwana Groove Lock jest czymś, co w praktyce czyni małe cuda, 
a praca staje się lżejsza i przyjemniejsza.

Cała biblioteka Triliana może być używana w Omnisphere, 
a tym samym otwierają się nowe możliwości edycyjne. Dlate-
go jeśli posiadamy obydwa instrumenty, możemy czuć się tak, 
jakbyśmy mieli trzy.

Keyscape
Tak wygląda słynna trójca Spectrasonics. Podobno firma pra-
cuje nad nowymi wynalazkami, które zastąpią lub wzbogacą 
wspomniane instrumenty, ale póki ich jeszcze nie ma, może-
my cieszyć się kolejnym przebojem nazwanym Keyscape. 

Keyscape określony jest przez producenta jako zbiór 
„Collector Keyboards”, co wcale nie ułatwia zrozumienia, 
czym jest. A jest on największym na rynku zbiorem klasycz-
nych i mniej klasycznych instrumentów klawiszowych, głów-
nie z przeszłości. I tak znajdziemy tu fortepiany akustyczne 
i elektryczne, kilka Rhodesów i Wurlitzerów, słynną Yamahę 
CP-70, Clavinet, instrumenty-zabawki, organy kieszonkowe  
i nawet brzmienia wszelkiej maści pianin z syntezatorów cy-
frowych jak Roland JD-800 czy MKS-20. 

Uwagę zwraca nie tylko ilość, ale i jakość brzmień. Firma 
wykonała ogromną pracę, podobno zjeżdżono cały świat  
w poszukiwaniu instrumentów w jak najlepszym stanie. Te, 
których nie udało się znaleźć w dobrej kondycji, zostały po 
prostu odbudowane. Próbki są oczywiście wielowarstwowe 
i zapakowane do silnika brzmieniowego STEAM. Można je 
nakładać na siebie i dowolnie mieszać. Ale to nie wszystko! 
Podobnie jak w przypadku Triliana posiadacze Omnisphere’a 
mogą ładować brzmienia Keyscape’a i dowolnie je „niszczyć”. 
Co więcej, instrument jest wyposażony w specjalną „Creative 
Library” do użycia w Omnisphere. Keyscape „waży” 77 GB, 
więc łatwo to zrozumieć.

Krótkie charakterystyki produktów nie oddają w pełni po-
tencjału drzemiącego w produktach Spectrasonics. Te brzmie-
niowe olbrzymy są w stanie zaspokoić każde oczekiwania 
dźwiękowe i produkcyjne. Gdybym miał udać się na bezludną 
wyspę (wyposażoną w instalację elektryczną!), zabrałbym ze 
sobą zestaw dzieł Spectrasonics. I można byłoby mnie tam 
zostawić na lata. 

Piotr Dygasiewicz

Pobierz bezpłatnie najnowsze 
e-wydanie audioplay

audioplay
AudioPlay na twoim smartfonie 
i tablecie z systemem Android.
Pobierz BEZPŁATNIE aplikację 
z Google Play lub App Store.
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Mikser na wynos  
Kompaktowe rozmiary najnowszego miksera  
PreSonusa mogą być mylące. Ma spore możliwości  
i większą wydajność dzięki integracji  
z oprogramowaniem oraz zastosowaniu złączy  
USB 2.0 w miejsce wysłużonych FireWire

Nowy StudioLive 16.0.2 USB cechuje ta 
sama prostota obsługi, co wersję sprzed li-
ftingu. Projektowano go z myślą o analogo-
wych purystach, choć oferuje nieograniczo-
ne możliwości przetwarzania, co pozostaje 
domeną cyfrowych konstrukcji. Analogowa 
fizjologia przejawia się natychmiastowym 
dostępem do wszystkich najważniejszych 
regulatorów, niepochowanych w menu  
i warstwach. Tutaj jeden suwak odpowiada 
wybranemu torowi mono lub stereo, a każ-
da z szyn ma własne wyjście. Tory wysył-
kowe aux również wyposażono we własne 
fizyczne regulatory. Każdy kanał ma duży  
i jasny wskaźnik poziomu. Osobne są także 
pokrętła korekcji czy przetwarzania dyna-
miki. Każdemu z enkoderów towarzyszy 
linijka LED, co upraszcza edycję poszcze-
gólnych parametrów.

Jak na tak kompaktowe wymiary stół za-
pewnia mnóstwo wejść/wyjść. Szesnasto-
kanałowy StudioLive 16.0.2 USB dostarcza 
osiem kanałów wejściowych mono, cztery 
kanały stereo i cztery szyny aux – każde  
z wysokiej jakości suwakiem 60 mm. Sygna-
ły z wejść analogowych są przetwarzane do 
postaci zero-jedynkowej dzięki zaprawio-
nym w bojach konwerterom Burr-Brown,  

PreSonus 16.0.2 USB

KOMPLET WEJŚĆ I WYJŚĆ

  8 kanałów mono, każdy z wejściem mikrofonowym XLR i symetrycznym 
 wejściem liniowym TRS,
  2 kanały stereo (kanały 9/10 i 11/12) z symetrycznymi wejściami mikrofonowymi XLR 
 na kanałach nieparzystych i symetrycznymi wejściami liniowymi 1/4” po obu stronach,
  2 kanały stereo (kanały 13/14 i 15/16) z symetrycznymi wejściami mikrofonowymi XLR 
 na kanałach nieparzystych i symetrycznymi wejściami liniowymi 1/4” oraz wejściami 
 liniowymi RCA po obu stronach,
  4 szyny aux, każda z symetrycznym wyjściem 1/4”,
  główne wyjścia L/R, symetryczne gniazda XLR i TRS 1/4”,
  symetryczne wyjście Mono Out XLR,
  para L/R symetrycznych wyjść monitorowych 1/4”,
  wejście mikrofonowe Talkback XLR,
  wejście/wyjście MIDI.

Warto zwrócić uwagę, że preampy XMAX  
znajdziemy w każdej z dotychczasowych 
konstrukcji amerykańskiego producenta. Od 
modeli stołów klasycznych poprzez serię AI,  
a kończąc na zaawansowanych modelach 
trzeciej generacji. Po prostu zapewniają nie-
samowicie duży headroom, głęboki dół, 
gładką górę i ogólnie bogate brzmienie. Sek-
cja główna (Master) to dwie szyny sumujące: 
główna i monitorowa. Wyjście Main stanowi 
para gniazd XLR i równoległe złącza TRS 
6,3 mm. Obu parom zapewniono trymer po-
zwalający na dodatkową regulację poziomu. 
Mikser oferuje również wyjście Mono Out  
w postaci XLR do napędzania subbasów, także  
z odrębną regulacją Level. Szyna Monitor, 
podobnie do czterech wyjść aux, dysponuje 
gniazdami TRS 6,3 mm. Z przodu miksera 
umieszczono wyjście słuchawkowe z regula-
cją głośności, a całość uzupełnia złącze BNC 
powyżej wyświetlacza, do którego podłączy-
my lampkę oświetleniową.

Efektowne DSP 
Dla wszystkich 16 torów (17 to tor zlece-
niowy Talkback; złącze XLR), które oferu-
je stół, udostępniono przetwarzanie Fat 
Channel, czyli doskonały niskoszumowy 
przedwzmacniacz, filtr górnoprzepustowy,  
funkcjonalny kompresor, limiter, ekspander 

z 24-bitową rozdzielczością, próbkowaniem 
44,1/48 kHz i zakresem dynamiki 118 dB. Te 
same konwertery znajdziemy w wyższych 
modelach konsolet PreSonusa serii Studio-
Live AI. 

Tuzin wejść mikrofonowych XLR zbudo-
wano na przedwzmacniaczach XMAX klasy 
A, a kolejnych osiem monofonicznych wejść 
liniowych i cztery pary stereo na TRS 6,3 mm.  
Wejścia niesymetryczne, które znajdziemy 
na kanałach 13/14 i 15/16, są gniazdami ty-
pu cinch. >>
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MOŻLIWOŚCI TRYBU STEROWANIA MIDI

  Przywoływanie scen i ustawień efektów,
  Regulacja poziomów wyjściowych Main Volume, FXA i FXB,
  Przypisywanie/usunięcie przypisania FXA i FXB do głównych wyjść (Main).

(downward expander) i precyzyjny trzypa-
smowy korektor półparametryczny. Warto 
zauważyć, że szyny aux również zostały 
wyposażone w kompletny zestaw proce-
sów DSP: filtr, bramkę, kompresor i EQ. Całe 
przetwarzanie jest dostępne przez cały czas 
na każdym kanale i szynie. Stereofonicz-
ny 31-pasmowy korektor graficzny został 
umieszczony na szynie głównej (sumie). Do 
tego otrzymujemy dwa 32-bitowe procesory 
efektowe, a każdy z własną szyną miksującą  
i zestawem profesjonalnie przygotowanych 
i użytecznych presetów. Dopełnieniem jest 
zapisywanie i przywoływanie wszystkich  
ustawień miksera (scen) oraz efektów  

jest ściśle zintegrowany z resztą miksera. 
Wszystkie 16 kanałów i główny miks są 
przesyłane strumieniowo do komputera 
Mac lub Windows, podłączonego przez 
USB. Każdy kanał ma niezależny dostęp do 
swojego analogowego wejścia lub osobne-
go cyfrowego powrotu z komputera.

Moc oprogramowania
Trzeba przyznać, że nagrywanie z nowym 
16.0.2 jest proste jak nigdy dotąd. Wystarczy 
uruchomić dołączony, skonfigurowany pro-
gram Capture i jednym kliknięciem nagrać 
wszystkie wejścia kanałów i główny miks. 
Również w środowisku Capture znajdziemy 
funkcję do przeprowadzania wirtualnych 
prób. Dodatkowo możemy nagrywać za 
pomocą dołączonego programu typu DAW 
Studio One 3 bądź każdego innego progra-
mu do edycji audio, który obsługuje ASIO 
lub Core Audio. Jeśli mamy wątpliwości, 
dlaczego skorzystanie z SO3 bywa wygod-

w ułamku sekundy. Dla komfortu pracy na 
każdym kanale i szynie możemy wykony-
wać takie operacje jak kopiowanie, wkleja-
nie, zapisywanie i przywoływanie ustawień  
w czasie rzeczywistym. Do tego poszczególne 
ustawienia można zapisywać w formie prese-
tów użytkownika.  

Osobny akapit należy się interfejsowi 
do nagrywania. Stary i odchodzący do la-
musa port FireWire w nowej wersji miksera 
zastąpiony został ze wszech miar solidnym 
i pewnym interfejsem USB 2.0. Wbudowa-
ny w StudioLive 16.0.2 USB wielościeżkowy 
interfejs do nagrywania 18 wejść/16 wyjść  
o maksymalnej przepustowości 480 Mbit/s 
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MOŻLIWOŚCI TRYBU STEROWANIA MIDI

  Przywoływanie scen i ustawień efektów,
  Regulacja poziomów wyjściowych Main Volume, FXA i FXB,
  Przypisywanie/usunięcie przypisania FXA i FXB do głównych wyjść (Main).

(downward expander) i precyzyjny trzypa-
smowy korektor półparametryczny. Warto 
zauważyć, że szyny aux również zostały 
wyposażone w kompletny zestaw proce-
sów DSP: filtr, bramkę, kompresor i EQ. Całe 
przetwarzanie jest dostępne przez cały czas 
na każdym kanale i szynie. Stereofonicz-
ny 31-pasmowy korektor graficzny został 
umieszczony na szynie głównej (sumie). Do 
tego otrzymujemy dwa 32-bitowe procesory 
efektowe, a każdy z własną szyną miksującą  
i zestawem profesjonalnie przygotowanych 
i użytecznych presetów. Dopełnieniem jest 
zapisywanie i przywoływanie wszystkich  
ustawień miksera (scen) oraz efektów  

jest ściśle zintegrowany z resztą miksera. 
Wszystkie 16 kanałów i główny miks są 
przesyłane strumieniowo do komputera 
Mac lub Windows, podłączonego przez 
USB. Każdy kanał ma niezależny dostęp do 
swojego analogowego wejścia lub osobne-
go cyfrowego powrotu z komputera.

Moc oprogramowania
Trzeba przyznać, że nagrywanie z nowym 
16.0.2 jest proste jak nigdy dotąd. Wystarczy 
uruchomić dołączony, skonfigurowany pro-
gram Capture i jednym kliknięciem nagrać 
wszystkie wejścia kanałów i główny miks. 
Również w środowisku Capture znajdziemy 
funkcję do przeprowadzania wirtualnych 
prób. Dodatkowo możemy nagrywać za 
pomocą dołączonego programu typu DAW 
Studio One 3 bądź każdego innego progra-
mu do edycji audio, który obsługuje ASIO 
lub Core Audio. Jeśli mamy wątpliwości, 
dlaczego skorzystanie z SO3 bywa wygod-

w ułamku sekundy. Dla komfortu pracy na 
każdym kanale i szynie możemy wykony-
wać takie operacje jak kopiowanie, wkleja-
nie, zapisywanie i przywoływanie ustawień  
w czasie rzeczywistym. Do tego poszczególne 
ustawienia można zapisywać w formie prese-
tów użytkownika.  

Osobny akapit należy się interfejsowi 
do nagrywania. Stary i odchodzący do la-
musa port FireWire w nowej wersji miksera 
zastąpiony został ze wszech miar solidnym 
i pewnym interfejsem USB 2.0. Wbudowa-
ny w StudioLive 16.0.2 USB wielościeżkowy 
interfejs do nagrywania 18 wejść/16 wyjść  
o maksymalnej przepustowości 480 Mbit/s 
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niejsze, wystarczy wyobrazić sobie taką 
operację: szybko i łatwo nagrywamy koncert 
z użyciem Capture, a następnie otwieramy  
i edytujemy pełną sesję z markerami, pozio-
mami suwaków, ustawieniami Fat Channel 
w… Studio One 3. Warto pamiętać, że Studio 
One 3 oprócz prostoty interfejsu, potężnej 
przeglądarki plików z szerokim wykorzysta-
niem metody przeciągnij-i-puść, mnóstwa 
wtyczek efektowych, instrumentów wirtu-
alnych itp. wyróżnia polska wersja językowa. 
Wszystkie stoły od PreSonusa integrują się 
ze Studio One 3 automatycznie. W konfi-
guracji urządzeń audio wystarczy wskazać 
odpowiedni szablon. Nie ma potrzeby ma-
powania wejść i wyjść.

To nie wyczerpuje tematu darmowego  
i użytecznego oprogramowania dołączanego 
do StudioLive 16.0.2 USB. Dzięki dotykowemu 
oprogramowaniu UC Surface możemy mikso-
wać bezprzewodowo lub przez sieć przewo-
dową z dowolnego miejsca w klubie i na sali. 
Aplikacja ułatwia również ładowanie ustawień 
i zarządzanie scenami. Program jest kompaty-
bilny z komputerami Mac, Windows, tabletami 
iPad, ale również z urządzeniami z Androidem. 
Z kolei muzycy chcący kontrolować swoje mik-
sy w odsłuchach na scenie zrobią to za pomocą 

PODSTAWOWE DANE
Mikser cyfrowy 16 kanałów (8 mono + 4 stereo) wejściowych, 

interfejs audio USB (18x16), 12 preampów XMAX (klasa A), 4 AUX, 

konwertery Burr-Brown AC/CA 118 dB, tłumiki 60 mm, 

2 procesory efektów (32-bitowe), 

dołączone oprogramowanie: 

UC Surface, Studio One 3 Artist PL, Capture, QMix

Cena: 4599 zł

aplikacji QMix współpracującej z urządzeniami 
iPhone, iPod touch i korzystającymi z systemu 
Android.

Sterowanie MIDI
Inna rzecz, która wyraźnie wyróżnia mikser 
spośród urządzeń konkurencyjnych, to wej-
ście i wyjście MIDI. Możliwość sterowania 
StudioLive 16.0.2 USB za pomocą urządzeń 
działających z iOS czy Androidem to świet-
na sprawa, ale pod jednym warunkiem: o ile 
nie mamy zajętych rąk graniem na instru-
mencie. Stąd zaimplementowane wejście  
i wyjście MIDI w StudioLive 16.0.2 USB. Mo-
żemy użyć nożnego pedału MIDI, na przykład 
kontrolera FCB1010 firmy zaczynającej się na 
„B”, lub programu DAW do przywoływania 
scen przy użyciu komunikatów MIDI Program 
Change. Zyskujemy możliwość regulacji po-
ziomu głównego wyjścia i efektów, wyłącza-
nia efektów pomiędzy utworami, przełącza-
nia się pomiędzy długim pogłosem i odrobiną 
delaya oraz zmieniania ustawień miksu dla 
potrzeb solówki. Wszystkie te funkcje mo-
żemy zautomatyzować przy użyciu DAW-u! 
To na pewno dobry sposób na urozmaicenie  
i uatrakcyjnienie występów, nawet gdy nie 
posiadamy zaprzyjaźnionego dźwiękowca.

Mikser StudioLive 16.0.2 USB jest wszech-
stronnym urządzeniem. Oferuje wszystko, cze-
go potrzeba do profesjonalnego nagłośnienia 
małej sceny. Z powodzeniem może funkcjono-
wać jako mikser frontowy bądź monitorowy dla 
małych zespołów, główna deska w klubie mu-
zycznym czy jako mikser w sali prób. Wieloścież-
kowy interfejs do nagrywania USB okaże się 
także nieoceniony podczas pracy w studiu. Stół 
jest przy tym tak lekki i kompaktowy, że może-
my trzymać go jedną ręką. Opcjonalne uszy do 
racka (SL 16.0.2 Rack Ear) umożliwiają montaż 
konsolety w typowej szafie rack 19”. Jeśli doda-
my do tego pakiet ściśle zintegrowanego opro-
gramowania do nagrywania i produkcji dźwięku, 
dużą liczbę złączy wejściowych i wyjściowych 
oraz świetny stosunek jakości do ceny, okaże 
się, że oferta PreSonusa jest godna rozważenia.

Patryk Korzonkowski
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Gotowy na wszystko
Ten dojrzały DAW może  

onieśmielać początkujących  
ogromem możliwości, a przy tym 

jest niezawodny, przemyślany  
i doskonale przezroczysty dla 

dźwięku. Wraz z wersją Pro X3  
jego potencjał jeszcze wrósł.  

Zwiększyły się także możliwości 
dostosowania interfejsu do potrzeb 

użytkownika 

W tym roku firma Magix i pierwszy opraco-
wany przez nią algorytm Samplitude wyko-
rzystany w programie Music Maker obchodzą 
ćwierćwiecze. Dopracowywanie i rozbudowa 
programu uczyniły z niego potężny kombajn 
do edycji dźwięku na każdym etapie realizacji 
projektu od nagrania i kreacji przez edycję po 
miks i mastering. Ceniony jest choćby za neu-
tralność wobec dźwięku, czego nie można po-
wiedzieć o wielu czołowych DAW-ach, które 
na swój sposób lekko go podbarwiają. 

Pochodzące sprzed roku wydanie Sam-
plitude Pro X3 oddaje w ręce muzyków, inży-
nierów dźwięku i producentów sporo zmian 

Magix Samplitude Pro X3

 Samplitude  Samplitude 
 Pro X3 Pro X3 Suite

PARAMETRY OGÓLNE
Liczba osbługiwanych ścieżek audio/MIDI

 999 999 
Rozdzielczość

 32 bity/384 kHz  32 bity/384 kHz
Liczba obsługiwanych we/wy

 256  256

NOWOŚCI W WERSJI PRO X3
Liczba instrumentów wirtualnych

 20         24
Sampler

 niezależny z 12 GB próbek                       niezależny z 70 GB próbek
Vandal

 edycja specjalna                     pełna wersja
Analog Plugin Suite

 Basic    Plus
Obsługa wyczek ARA

 tak                               tak
Melodyne Essental

 tak        tak
Nowy wygląd miksera

 tak                  tak
Zynaptiq Orange Vocoder ME

 tak                                            tak
Birdline Platinum Pack V.6.0

 tak                                 tak
Sound Forge Pro 11

  tak
Analogue Modelling Suite Plus

  tak
Cleaning & Restoration Suite

  tak
 Miernik głośności EBU R128/ITU-R BS.1771
  tak

True Peak Limiter
  tak

Encoder preview (AAC, MP3)
  tak

Eksport w formacie DDP
  tak

Obsługiwane interfejsy
 WDM, ASIO, MME,                      WDM, ASIO, MME,
  ReWire, VSTi, VST2, VST3                  ReWire, VSTi, VST2, VST3

Cena
 1599 zł                  2399 zł

Zagraj to z Nami
www.audiostacja.pl

Usłysz na nowo 
muzykę z Kii. 

Poznaj THREE.

www.kiiaudio.com
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bardzo ułatwiających pracę z projektami. 
Można w nim znaleźć pełną wersję pro-
gramu do edycji dźwięku Sound Forge Pro 
11, który zaczyna być integrowany z Sam-
plitude, eksport w formacie DDP dostępny 
dotąd tylko w znacznie droższej Sequoi, co 
bardzo usprawnia przesyłanie gotowego 
materiału do produkcji, miernik głośno-
ści EBU R128/ITU-R BS.1771 czy bardzo 
przydatny podgląd podczas konwersji do 
formatów stratnych AAC i MP3, dzięki któ-
remu natychmiast możemy wrócić do ma-
stera i popracować nad częstotliwościami 
„zgubionymi” podczas zmiany formatu.

Ważną zmianą jest także pojawienie 
się korekty tempa. Po włączeniu tej opcji 
pogram rozpoznaje i dostosowuje tempo 
w poszczególnych taktach aranżacji, gdy 
różni się ono od podstawowego w utwo-
rze. Rozwiązanie wykorzystuje algorytm 
rozciągania Elastic Audio. Klasa algorytmu 
sprawia, że działa w dużym zakresie bez 
pozostawiania artefaktów. Program potrafi 
także wykrywać tempo w importowanym 
dźwięku, a potem rozciągnąć go, jeśli nie 
pasuje do tempa projektu.

Kolejną nowością jest odczytywanie 
wtyczek ARA, na czym korzysta program 

MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE
Procesor 

1,5 GHz 

RAM 

2 GB (32 bity), 4 GB (64 bity) 

Karta graficzna 

zintegrowana, min. rozdzielczość 1024 x 768 

Karta dźwiękowa 

zintegrowana 

Pojemność dysku twardego 

1 GB (zalecana: 90 GB)

System operacyjny

Windows 7, 8, 10

Melodyne Essentials dodawany do Sam-
plitude Pro X3. Obsługa ARA umożliwia na 
przykład umieszczanie kursora odtwarza-
nia w dowolnym miejscu osi czasu edytora 
Melodyne, co pozwala odtwarzać utwór od 
konkretnego miejsca.

By łatwiej było sobie zorganizować śro-
dowisko pracy, twórcy DAW-a umożliwili do-
stosowywanie pasków narzędzi metodą prze-
ciągnij-i-upuść oraz przypisywanie nowych 
funkcji do przycisków w menu. Ulepszony 
aranżer ułatwia pracę z wieloma projektami 
i widokami, dzięki wygodnemu przełączaniu. 

Przeprojektowano także mikser. Tłu-
miki VCA nawiązują do wygody korzystania  
z analogowych konsolet mikserskich. Po-
zwalają na sterowanie wszystkimi istot-
nymi poziomami podczas miksowania 
projektu. Każdy istniejący tor kanału łatwo 
przekształcamy w tłumik VCA. Daje się 
także przypisać pojedyncze kanały do gru-
py VCA i sterować nimi przy użyciu tłumika 
VCA w mikserze. Do tłumika master VCA 
można przyporządkować dowolną liczbę 
torów kanałów.  Nie zapominajmy także  
o wyglądzie miksera modyfikowanym dzięki 
zestawowi skórek Birdline Platinum Pack 
v6. Pozwala on na wybór czterech skórek 

miksera o różnych wysokościach i długości 
tłumików. Dzięki skórkom zmieniamy też 
wygląd transportu i edytora aranżacji.

To oczywiście tylko niewielka część zmian 
i dodatków Samplitude Pro X3 (nieco więcej 
o nich w ramce na sąsiedniej stronie). Jego 
użytkownicy twierdzą, że jest prosty w ob-
słudze. Początkujący, że wymaga nauki, ale 
szybko przynosi ona wymierną oszczędność 
czasu. Natomiast znawcy programu uważają, 
że najnowsza wersja dogoniła, a może nawet 
przegoniła czołówkę DAW-ów. Nie zamie-
rzam z nimi polemizować.

Konrad Majchrowski

Zagraj to z Nami
www.audiostacja.pl

Usłysz na nowo 
muzykę z Kii. 

Poznaj THREE.

www.kiiaudio.com
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Warm Audio WA-47

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Charakterystyki kierunkowości

kardioidalna, dookolna, ósemkowa + 6 charakterystyk łączonych

Szumy własne

11 dBA

Zakres dynamiki

130 dBA

Maksymalny poziom SPL

140 dB (<0,5% THD)

Pasmo przenoszenia

20 Hz – 20 kHz

Impedancja wyjściowa 

200 Ω

Znamionowa impedancja obciążenia

≥2 kΩ

Stosunek sygnału do szumu

82 dBA

Równoważnik szumu

10 dBA (IEC651)

Zasilanie

zewnętrzny zasilacz, uziemiany przez IEC

Waga całkowita

4 kg

Średnica mikrofonu 

90 mm

Długość mikrofonu

254 mm

W zestawie

mikrofon, drewniane pudełko, zasilacz, uchwyt przeciwwstrząsowy,

 7-pinowy kabel Gotham GAC-7, kabel zasilający IEC

Cena: 4350 zł

Firma Warm Audio znalazła znalazło swoje 
miejsce na rynku jako producent replik kla-
sycznych urządzeń, o których śmiertelnicy 
mogli kiedyś jedynie pomarzyć. Do wydłuża-
jącej się listy takich rozwiązań ostatnio do-
pisała odpowiednik kultowego Neumanna 
U47. Oryginał powstał w latach sześćdzie-
siątych. Od tego czasu miał udział w nagra-
niu mnóstwa hitów. Korzystali z niego mię-
dzy innymi: Madonna, Leonard Cohen, The 
Beatles, Amy Winehouse i Frank Sinatra. 
Jest uważany za jedną z najdoskonalszych 
konstrukcji wszech czasów.

WA-47 jest mikrofonem w pełni lampo-
wym, wielkomembranowym, symetryzowa-
nym transformatorowo. Podobnie jak oryginał 
ma dziewięć charakterystyk kierunkowości 

Obywatel świata
Prace rekonstrukcyjne przy odtworzeniu tego  

mikrofonu przypominały skrzyżowanie wyprawy  
po złote runo z dwunastoma pracami Heraklesa.  

Chyba się udało, skoro dzieło brzmieniem  
przypomina oryginał

i dlatego nadaje się do niemal każdego za-
stosowania. Sprawdza się w studiu profe-
sjonalnym i domowym, zastosowaniach live, 
w radiu i telewizji, w wokalu i podczas gry 
na instrumentach. Znakomicie radzi sobie  
z gitarą elektryczną i akustyczną, basem 
elektrycznym i akustycznym, perkusją, forte-
pianem, instrumentami strunowymi, dętymi  
i w zasadzie każdym innym źródłem dźwię-
ku. Można byłoby powiedzieć, że jest mikro-
fonem renesansu, gdyby ta epoka znała takie 
urządzenie.

Odtworzenie klasyka było trudne z paru 
powodów. Po pierwsze niektóre podzespoły 
nie są już dostępne i należało je zbudować. 
Po drugie firma zdobyła dwa egzemplarze 
mikrofonu 47. Oba brzmiały niesamowicie, 
ale… każdy nieco inaczej. Niemniej stanowi-
ły punkt odniesienia dla (re)konstruktorów. 
Pozostało zdobyć części gwarantujące od-
powiednią jakość.

Odtworzona kapsuła k47 oznaczona 
WA-47-B-80v nie jest łatwa w produkcji. 
Firmę, która zapewnia odpowiednią precyzję 
i powtarzalność parametrów, udało się od-
naleźć aż w Australii. Kapsuła ma tę samą 
charakterystykę kierunkową i częstotliwo-
ściową, co oryginalna. 

Lampę znaleziono na Słowacji. JJ 5751 
daje niższe wzmocnienie i niższy poziom 
szumów, ale w większym stopniu przeno-
si akustykę kapsuły i transformatora niż 
lampy o większym wzmocnieniu. Zanim 
zachwycono się jej okrągłym, vintage’owym 
brzmieniem, przesłuchano produkty czte-
rech innych marek. 

Transformator jest efektem współ-
pracy. W amerykańskim transformatorze 
TAB-Funkenwerk (AMI) wykorzystano duży 
rdzeń importowany z Niemiec. To właśnie 
tej części mikrofonu zawdzięczamy kremo-
wą, okrągłą górę i imponujący dół, którego 
można spodziewać się po mikrofonie po-
jemnościowym typu 47.

Zadbano też o odpowiedni 7-pinowy ka-
bel łączący mikrofon z zasilaczem. Okazało 
się bowiem, że jego grubość i ekranowanie 
mogą bardzo zmienić właściwości akustycz-
ne mikrofonu lampowego. Dlatego Warm 
Audio podjęło współpracę ze szwajcarskim 
producentem kabla GAC-7, firmą Gotham 
Audio. Wykorzystanie jej butikowego pro-
duktu zwiększa prezencję i ogólną szerokość 
nagranego obrazu dźwiękowego w polu ste-
reo przez redukcję przesunięcia fazowego  
i efektu pasożytniczego.

Jak zwykle tylko jeden element znacznie 
różni się od oryginału – cena. Gdy się spojrzy 
na gołe liczby, wyglądają na spore. Stanowią 
jednak ułamek ceny oryginału. To oryginalny 
znak firmowy teksaskiego producenta.

Konrad Majchrowski

Kombajn 
do zbierania 

dźwięku
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M-Audio Uber Mic

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Mikrofon

 rodzaj: 3-kapsułowy kondensatorowy mikrofon USB

 rozmiar kapsuły: 16 mm

 charakterystyka kierunkowa: ósemkowa, kardioidalna, dookolna i stereo

 pasmo przenoszenia: 30 Hz – 20 kHz

 czułość: -45 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)

 SNR: 110 dB

 maksymalne SPL: 120 dB (THD <1%, 1 kHz)

Wyjście słuchawkowe

 impedancja: 10 Ω

 moc wyjściowa: 30 mW (@48 Ω)

 THD: 0/03%

 pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 KHz

 SNR: 110 dB

Dane ogólne

Podłączenia:

            (1) 1/8” (3,5 mm) TRS/wyjście słuchawkowe stereo

(1) port mini-USB

            (1) połączenie montażowe 5/8”-27 

Zasilanie

przez mini-USB

Wymiary

11,4 x 27,3 cm (średnica x wysokość; 
ze zintegrowanym stojakiem)

Waga

0,7 kg (mikrofon)

1 kg (zintegrowany stojak)

Wymagania

    Windows: 7 (32- lub 64-bitowe)

    OS X: 10.10.5
    Komputer PC lub Mac; nie wymaga sterowników

Cena: 499 zł

Uber Mic ma w zasadzie wszystko, by 
uznać go za mikrofon wszechstronny. Ra-
dzi sobie z nagrywaniem instrumentów 
akustycznych (także perkusji!), wokali, za-
rejestruje bardzo dobrej jakości dźwięk do 
podcastów i nadawania, a nawet wykaże 
swoją wyższość w zespołowych grach wie-
loosobowych, wymagających komunikacji 
głosowej. 

Dzięki przetwornikom A/C działającym  
w studyjnej rozdzielczości 16 bitów/48 kHz 
nagrania mają dynamikę, oddającą każdy 
niuans brzmienia instrumentu lub wokalu. 
W połączeniu z szerokim pasmem prze-
noszenia 30 Hz – 20 kHz daje to nagrania 
czyste i wierne w stosunku do oryginalnego 
źródła dźwięku. Zestaw sprzętowych regu-
latorów i przemyślanych opcji podłączania 
gwarantuje bezproblemowe odbieranie 
dźwięku. Problemy z latencją należą rów-
nież do przeszłości za sprawą specjalnej 
regulacji miksu USB/sygnał bezpośredni 
i regulacji głośności mikrofonu. Można 
również usłyszeć w czasie rzeczywistym 
dokładnie to, co się nagrywa. Dzięki przy-
ciskowi do wyciszania mikrofonu i wyjściu 
słuchawkowemu z wewnętrznym wzmac-
niaczem słuchawkowym otrzymujemy 
osobisty odsłuch. Za pomocą wyraźnego 
wyświetlacza LCD przejmujemy kontrolę 
nad nagraniami i precyzyjnie ustawiamy 
aktualnie wybrany poziom oraz konfigura-
cję charakterystyki kierunkowości. A tych 
ostatnich mamy do wyboru aż cztery: 
 kardioidalną – idealną do nagrywania 

pojedynczych źródeł dźwięku, eliminującą 

niechciane odbicia pomieszczenia i szum 
otoczenia,
 wszechkierunkową (dookolną) – za-

pewniającą jednakową czułość pod każdym 
kątem, zbierającą źródła dźwięku ze wszyst-
kich kierunków; idealną do dodawania dźwię-
ku otoczenia lub nagrywania grupy źródeł 
dźwięku,
 ósemkową – dającą jednakową czu-

łość po dwóch stronach mikrofonu; idealną 
do odbierania dwóch niezależnych źródeł 
dźwięku jednocześnie,
 stereo – odbierającą dźwięk od lewej 

do prawej strony mikrofonu i tworzącą w ten 
sposób prawdziwy obraz stereo.

Tak bogaty wybór pozwala wykorzy-
stać Uber Mic do niemal każdego zasto-
sowania.

Mimo dużych możliwości mikrofonu je-
go konfigurowanie i montaż są bardzo pro-
ste. Współpracuje z komputerami PC oraz 
Mac i nie wymaga sterownika. To sprawia, 
że jest gotowy do użycia praktycznie po 
wyjęciu z pudełka. Sprzęt ma wyjście słu-
chawkowe i port mini-USB, przez który jest 
zasilany. Dzięki specjalnemu statywowi do 
wygodnego montażu na biurku oraz gwin-
towanej wkładce do montażu na ramieniu 
Uber Mic jest uniwersalny i praktyczny. 

Uber Mic zapewnia dobrą jakość dźwię-
ku, cieszy estetycznym wyglądem i imponu-
je wielofunkcyjnością oraz prostotą obsługi. 
Wisienką na torcie jest cena. Za ten kombajn 
do zbierania dźwięku z pewnością nie zapła-
cimy jak za mokre zboże.

Cezary Kępski

Kombajn 
do zbierania 

dźwięku
Jeśli szukamy mikrofonu, który potrafi wszystko, 

łącznie z robieniem wrażenia rozmiarami, właśnie 
pojawił się obiecujący kandydat. W końcu nie  

na darmo ma trzy kapsuły i cztery charakterystyki 
kierunkowe 
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Styl          wykuty w metalu
rwący temat

O łączeniu heavy metalu  
z Mikiem Oldfieldem, przełożeniu 
prawdy muzycznej na obraz  
i definiowaniu stylu zespołu nie tylko 
przez brzmienie mówi  
Marta Gabriel

50
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Styl          wykuty w metalu

>>

W zespole robisz wszystko. Crystal Viper brzmi nieco  
inaczej niż grupy grające klasyczny heavy metal, choć 
zalicza się do tego nurtu. Czy do twoich licznych funkcji 
można dodać strażniczkę stylistyki grupy?

Może niekoniecznie wszystko, ale oprócz bycia woka-
listką i gitarzystką odpowiadam za komponowanie 
i teksty. Oczywiście każdy z członków zespołu ma 
swój udział w tym, jak ostatecznie brzmi dany utwór, 

każdy muzyk ma swój niepowtarzalny styl, swoją mu-
zyczną osobowość, która jest częścią składową finalnego 

efektu. Stylistyka, w jakiej porusza się Crystal Viper, wynika też 
częściowo z moich muzycznych zainteresowań. W wieku 7 lat 
rozpoczęłam edukację w szkole muzycznej w klasie fortepia-
nu, czyli moja przygoda z muzyką zaczęła się od muzyki kla-
sycznej. W domu rodzinnym zawsze było dużo różnej muzyki, 
głównie popu i rocka. Mój tata lubił nieco ostrzejsze brzmienia, 

na przykład Queen, ale zakorzenił też u mnie miłość do  
Mike’a Oldfielda, który do dziś pozostaje jednym z moich  
ulubionych artystów. Po kolei odkrywałam punk, metal  
i rocka. Obecnie słucham niemal wszystkich gatunków  
metalu: od symfonicznego rocka, hard rocka, po black metal  
i death metal. Oczywiście heavy metal jest najgłębiej w moim 
sercu. Słucham też dużo muzyki filmowej i klasycznej, podo-
bają mi się też niektórzy artyści popowi. Nie stronię od forte-
pianowego bluesa, a czasami jazzu. Może dlatego powstaje 
wrażenie, że Crystal Viper brzmi nieco inaczej niż inne zespo-
ły metalowe. Komponuję muzykę, której później chciałabym 
słuchać, a na moją twórczość na pewno ma wpływ każdy 
rodzaj muzyki towarzyszącej mi w życiu.

Ale chyba stosujesz jakąś cenzurę? Sama mówiłaś,  
że do albumu „Crimen Excepta” powstało siedemdziesiąt 
utworów, do „Possession” około pięćdziesięciu. Biorąc 
pod uwagę istnienie ponad trzydziestu podgatunków  
muzyki metalowej, łatwo wpaść w któryś z nich,  
gdy komponuje się, co w duszy gra.

Oczywiście, gdy nadchodzi czas pracy nad płytą, trzeba prze-
prowadzić selekcję – tutaj bardzo przydatny jest
producent, który pomaga spojrzeć na wszystko z odpowied-
niej perspektywy. Materiał musi być spójny i pasować do 
konceptu zarówno pod względem muzyki, jak i tekstów. Bez 
sensu byłoby umieścić na płycie 10 utworów, z których każdy 
reprezentowałby inny gatunek. Kiedy siadam do instrumen-
tu, mam jakiś zamysł w głowie, jednak efekt pracy bywa cza-
sem wielką niespodzianką. Zdarza się, że w głowie gra mi go-
towy utwór, który muszę już tylko nagrać – mój mąż nazywa 
to „muzyczną schizofrenią”. (śmiech) Czasami kiedy gram na 
pianinie, powstają nastrojowe ballady – na ten moment jest 
ich już całkiem sporo i jeszcze nie wiem, co z nimi w przyszło-
ści zrobię. Zdarzają się utwory hardrockowe, które kojarzą mi 
się przykładowo z zespołem Scorpions, ale też symfoniczne, 
klasycznie heavymetalowe czy cięższe, doommetalowe... 
 

MARTA GABRIEL
Instrumentalistka, wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, aranżerka,  

projektantka strojów scenicznych i liderka heavymetalowego zespołu Crystal Viper, 

który na dobre zaczął działać w 2006 roku. Crystal Viper wydał sześć albumów  

studyjnych i jeden koncertowy. Zespół występuje głównie za granicą.

Kiedy nadchodzi czas pracy nad płytą, trzeba  
przeprowadzić selekcję – tutaj bardzo przydatny jest
producent, który pomaga spojrzeć na wszystko  
z odpowiedniej perspektywy

„
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>> A przewidujesz jakieś projekty, które zagospodarują te 
„odrzuty twórcze”?
Na pewno jakoś je wykorzystam w przyszłości, ale na coś 
takiego potrzeba więcej czasu, którego niestety na razie mi 
brakuje. Robię codziennie milion rzeczy i jeszcze milion in-
nych chciałabym robić. Obecnie najważniejszymi sprawami, 
jeśli chodzi o działalność artystyczną, jest Crystal Viper  
i moja praca. 

Komponowanie przy pianinie jest sytuacją idealną, ale  
wena dopada cię także w mniej komfortowych warunkach.  
Podobno wtedy musisz sobie zarejestrować melodię,  
by nie uciekła przed dojściem do domu.  
Czy zdarzały ci się zabawne sytuacje, że ludzie dziwnie się 
na ciebie patrzyli, gdy zaczynałaś śpiewać na ulicy?
Oczywiście, że tak! (śmiech) Wiele razy mi się to zdarzało  
i zdarza do dziś. Kiedy chodziłam do szkoły – były to czasy 
walkmanów i discmanów – śpiewałam w autobusie do dyk-
tafonu na kasety. Na początku się wstydziłam, bo jednak 
ludzie patrzą na ciebie na ulicy jak na idiotkę. Ale to były jesz-
cze czasy, kiedy przejmowałam się tym, co pomyślą  
o mnie ludzie.

Już przywykłaś?
Teraz już nie robi to na mnie wrażenia, a to, co ludzie o mnie 
myślą, to ich sprawa. Ważne, że ja się realizuję jako muzyk. 
Gdy mam pomysł w głowie, muszę go nagrać. Nie może mi 
uciec tylko dlatego, że ktoś na mnie dziwnie patrzy. Przy-
kład z wczoraj: w drodze do mojej pracowni rozładował mi 
się telefon, a byłam w trakcie układania tekstu do kawałka, 
i nie miałam na czym go nagrać. Przystanęłam, wyjęłam 
kartkę i zaczęłam na ulicy pisać tekst, korzystając ze ściany 
budynku. Inny przykład: jedziemy z mężem samochodem, 
gra muzyka. Nagle wyłączam radio i mówię  „Proszę, nic 
teraz do mnie nie mów!”. Biorę telefon i zaczynam śpiewać 
riffy gitarowe.

Czyli bywasz trudna w towarzystwie?
Oj, zdarza się. (śmiech)

A jak fani reagują na poszerzenie zestawu instrumentów 
używanych w klasycznym heavy metalu o fortepian, który 
pojawił się choćby w dwóch utworach albumu „Queen Of 
The Witches”? W balladzie „Trapped Behind” jest wręcz 
jedynym instrumentem.
„Queen Of The Witches” nie jest pierwszą płytą, na której 
wykorzystujemy fortepian czy klawisze, i – z tego co wiem – 

naszym fanom podobają się fortepianowe motywy. Jestem 
z tego powodu bardzo szczęśliwa, ponieważ fortepian jest 
mi bardzo bliski – to od niego zaczęła się moja przygoda  
z muzyką. Utworu „Trapped Behind” w ogóle nie planowa-
łam umieszczać na płycie. Nasz producent (a prywatnie 
mój mąż) stwierdził, że jest to przepiękna ballada i szkoda 
byłoby, gdyby wylądowała w szufladzie, jak większość mo-
ich fortepianowych kawałków. Bardzo mnie to ucieszyło, 
bo uwielbiam ten utwór, i teraz mogę go sobie odtwarzać 
w skończonej formie z płyty, w dobrej jakości. Uwielbiam 
komponować takie utwory, naszym fanom też się podoba-
ją, więc wszyscy są zadowoleni. 

Kolejną cechą charakterystyczną zespołu są dwa stałe 
elementy na waszych płytach: goście i cover.
To już w Crystal Viper tradycja. Jesteśmy muzykami, ale i fa-
nami, którzy mają swoich idoli, a nagrywanie płyt pozwala 
zapraszać ich do współpracy. To coś niesamowitego, kiedy 
godzą się nagrać solówkę czy wokal do naszego utworu! 
W ten sposób mamy również okazję pokazać fanom na-
sze inspiracje, nasze muzyczne korzenie. Wspominałam 
wcześniej, że słucham różnych gatunków metalu. Podobnie 
jest z chłopakami z zespołu. Na najnowszej naszej płycie 
usłyszysz wokalistę grupy Saracen, Steve’a Bettneya. Jest 
to jeden z moich absolutnie ulubionych wokalistów i zespo-
łów, grających New Wave of British Heavy Metal. Usłyszysz 
również Mantasa z zespołu Venom, grającego dużo ostrzej, 
czy Rossa The Bossa z grupy Manowar. Drugim rodzajem 
gości są nasi przyjaciele z zespołów, z którymi jesteśmy 
blisko związani. Zapraszamy ich z czystej sympatii, żeby ra-
zem zrobić coś fajnego. Poza tym mam nadzieję, że kiedyś 
uda nam się zaprosić na płytę Mike’a Oldfielda.

To byłoby ciekawe wyzwanie, biorąc pod uwagę muzyczne 
obszary, w jakich on się porusza. 
Byłoby to niesamowite!

Podobnie dobieracie covery?
Zawsze wybieramy kawałki grające nam głęboko w duszy, 
nasze ulubione. Są to piosenki zespołów, które szanujemy  
i które miały wpływ na naszą twórczość.

Nie wiem jak na twórczość, ale na pewno na wasze  
brzmienie wpływ ma nagłośnienie Laneya.  
Jak na nie trafiliście?
W przeszłości używaliśmy bardzo różnych wzmacniaczy gi-
tarowych. Zresztą nadal je posiadamy. Jednak dwa dźwięki 
na Ironhearcie wystarczyły, żeby stwierdzić, że o to właśnie 
nam chodzi w Crystal Viper. 

A na jakich wzmacniaczach gracie?
Gramy na sześćdziesięciowatowych wersjach Laney  
Ironheart.

Dlaczego nie na setkach?
Powód jest dość prosty: sześćdziesięciowatowy piec mo-
żesz rozkręcić prawie na maksimum i w pełni wykorzystać 

Gdy mam pomysł w głowie, muszę go nagrać.  
Nie może mi uciec tylko dlatego, że ktoś na mnie  
dziwnie patrzy

„

 O NIE-BAJCE
Kiedy nie jest się dużym zespołem, który codziennie gra koncerty, utrzymanie się  

z muzyki jest prawie niemożliwe. Każdy z członków Crystal Viper ma normalną pracę, 

której czasami nie da się pogodzić z działalnością zespołu. Na przykład w ubiegłym 

roku Andy nie dostał urlopu, by pojechać w dwutygodniową trasę koncertową, więc  

po prostu zwolnił się z pracy. Na początku naszej działalności, gdy zespół nie był  

tak aktywny, jak teraz, łatwiej było pogodzić życie zawodowe z muzyką.  

Kiedy jednak zaczęły się częstsze wyjazdy, sesje nagraniowe i generalnie więcej  

pracy nad muzyką, niekiedy trzeba było wybierać: albo rodzina i praca, albo  

zespół. W przypadku osób, które musiały utrzymać rodziny, było logiczne,  

co wybiorą, i oczywiście nikt do nikogo nie miał pretensji. Każde z nas ma  

inne priorytety i każde z nas to rozumie. Życie nie jest bajką.
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brzmienie lamp. Pieca stuwatowego nie rozkręcisz tak gło-
śno ani w studio, ani na scenie, bo będzie po prostu za głośny. 
Wiele razy muzycy innych zespołów dziwili się, że wystawia-
my te praktycznie „słabsze” heady na scenę, ale jak już usły-
szeli po co i dlaczego, przyznawali nam rację. Niektórzy z nich 
też przesiedli się na wzmacniacze niższej mocy.

Kolejnym elementem identyfikacji jest grafika, do której 
należą choćby charakterystyczne okładki waszych płyt.
Podejście do okładek odpowiada naszemu podejściu do 
muzyki: ma być tak prawdziwie, jak się tylko da. W naszej 
muzyce nie używamy żadnych sampli, sztucznej perkusji 
czy auto-tunera. Wszystko, co słyszysz na płycie, zosta-
ło zagrane przez żywą osobę i może zostać powtórzone 
na żywo na scenie. Dlatego zależy nam, by okładki były 
namalowane przez prawdziwego artystę, a nie stworzone 
komputerowo. Chcemy, żeby nasze płyty stanowiły w tym 
sztucznym świecie kawałek prawdziwej artystycznej pracy 
od początku do końca.

A skąd się wziął wasz logotyp ze skrzydłami i rogami?
Powstał przypadkowo. Na okładce płyty „Metal Nation”, 
którą namalował Chris Moyen, zauważyłam  na flagach 
armii nieumarłych ciekawy symbol. Dwie płyty później do-
szliśmy do wniosku, że byłoby super wykorzystywać go jako 
logotyp zespołu. Od tamtej pory jest na wszystkich okład-
kach, pojawił się nawet jako wisiorek dodany do płyty „Cri-
men Excepta”, a teraz mamy go już wszędzie: na banerach 
koncertowych, na koszulkach. Stał się nieodłączną częścią 
wizerunku zespołu.

Podczas koncertów widać też kolejny element identyfikacji 
sprawiający, że wyglądacie jak zespół: stroje. 
Podoba mi się, kiedy grupa muzyków wychodząca na sce-
nę wygląda jak zespół, a nie przypadkowe towarzystwo, 
opuszczające rodzinny obiad. Pamiętam też siebie jako 
dziewczynkę, która podczas oglądania MTV i Atomic TV 
zachwycała się tym, jak wyglądają zespoły rockowe i me-
talowe pokazywane w telewizji: skóry, ćwieki i tak dalej. To 
zostało mi w głowie. Pierwsze ubrania robiłam dla siebie, 
a jako że spodobały się chłopakom z kapeli, zaprojektowa-
łam i uszyłam też dla nich. Do ostatniej płyty powstały już 
konkretne i wyraziste stroje. Wszystkim się podobają, a ja 
jestem zadowolona z tego, jak jako zespół prezentujemy się 
na scenie.

Wasza stylizacja sceniczna bywała niekiedy dość  
drastyczna. Nie mieliście przez to kłopotów?
Kłopotów nie było, ale przytrafiały się dość zabawne sy-
tuacje. Na płycie „Crimen Excepta” teksty nawiązywały do 
świętej inkwizycji i chcieliśmy swoim wizerunkiem podkre-
ślić tę tematykę podczas koncertów. Tak więc wpadliśmy 
na pomysł smarowania się krwią przed wyjściem na scenę. 

Miało to wyglądać tak, jakbyśmy właśnie uciekli z sali 
tortur. Po koncertach zdarzało się, że na miejscu nie było 
pryszniców, więc jechaliśmy do hotelu ubabrani krwią. Miny 
recepcjonistek i ludzi w hallu hotelowym były bezcenne. 
(śmiech)

Policja nie reagowała?
Raz zatrzymał nas policjant w Austrii, żeby nas przekiero-
wać z powodu jakiegoś objazdu. Siedziałam obok kierowcy 
– mojego męża – cała umazana krwią. Policjant spojrzał, 
ale o nic nie spytał. (śmiech)

Za to ja na koniec spytam: od czego powinien zacząć mło-
dy zespół, próbujący stworzyć swój wizerunek? 
Sprawa wizerunku to bardzo złożony temat. Przede 
wszystkim należy mieć pomysł, z którym wszyscy będą 
czuli się dobrze i naturalnie. Trzeba nauczyć się współpracy, 
ale należy też wykazać się empatią. Pomysł na wizerunek, 
jeśli się przyjmie, będzie naturalnie ewoluował, każdy do-
łoży do niego coś od siebie i później wizerunek sceniczny 
będzie przedstawiał tak naprawdę twoją osobowość. Nie 
będzie w nim niczego sztucznego ani wymuszonego.

 Rozmawiał Dariusz J. Michalski

 

Naszym fanom podobają się fortepianowe motywy. Jestem 
z tego powodu bardzo szczęśliwa, ponieważ fortepian jest mi 
bardzo bliski – to od niego zaczęła się moja przygoda  
z muzyką

„

O TEGOROCZNYCH PROJEKTACH

Zespół powrócił po czteroletniej przerwie, więc w tym roku będziemy się starali  

nadrobić stracony czas. Zamierzamy nadal promować najnowszy album „Queen  

Of The Witches”, mamy już potwierdzone koncerty w m.in. Grecji, Niemczech,  

Hiszpanii i Francji. Szykujemy też coś specjalnego dla polskich fanów,  

tak więc obserwujcie naszą stronę internetową www.crystalviper.com! 
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BluGuitar BluBox

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CO KRYJE BLUBOX

Podłączenia

we/wy liniowe, wejście głośnikowe, Thru (jacki), 

wyjście symetryczne mikrofonowe XLR 

Zasilanie

9–18 V DC 200 mA (w zestawie nie ma zasilacza)

Wymiary

120 x 95 x 38 mm

Waga

350 g

Latencja 

~1 ms = przy odległości od kolumny 30 cm 

Cena

1050 zł

NANOCAB™ – BluGuitar® 1x12“, 

FATCAB™ – BluGuitar® 1x12“, 

STACK 1965 – Marshall® 4x12”Celestion® (Alnico 15 W), 

STACK 1967 – Park® 4x12” Celestion® (Greenback 25 W), 

STACK 1970 – Marshall® 4x12” Celestion® (Greenback 25 W, 55 Hz), 

STACK 1971 – Marshall® 4x12” Celestion® (G12h30), 

STACK 1980 – Marshall® 4x12” Celestion® (G12h75), 

METAL CL80 – Celestion® Classic Lead 80 w customowej obudowie 4x12”, 

METAL V30 – Mesa/Boogie® Rectifier® Standard 4x12” Celestion® V30,

JAZZ 120 – Roland® Jazz Chorus® 120, 

TWEED – 1x12 Vintage ́ 57 Fender® Tweed Deluxe®, 

SILVER 1x12 – Fender® Princeton® Silverface 1x12“, 

BLACK 2x10 – Fender® ́ 64 Vibroverb® 2x10“, 

BLACK 2x12 – Vintage Fender® Twin Reverb® 2x12” orange JBL® 

połączony z Jensen® C12K, 

BLACK 4x10 – Vintage 60s Fender® Super Reverb® 4x10“, 

BULL 2x12 – Original Vox® AC30 JMI® 2x12” Celestion® Blue Bulldog 

Żeby uzyskać naprawdę dobre brzmienie  
z naszej paczki, potrzebujemy dwóch rze-
czy. Pierwszą są wysokiej jakości mikrofo-
ny, które trzeba jeszcze odpowiednio usta-
wić. Drugą odpowiednie pomieszczenie, 
które odgrywa ogromną rolę w kształto-
waniu brzmienia. Bardzo często przychodzi 
nam występować w salach z okropną aku-
styką lub na festiwalach, gdzie mamy mało 
czasu na soundcheck i potrzebujemy pełnej 
kontroli nad brzmieniem. Przydałoby się 
wtedy proste i niezawodne rozwiązanie. 

Firma BluGuitar produkuje sprzęt, który 
z założenia ma być wysokiej jakości, niedro-
gi i przede wszystkim mobilny. Jej najnow-
szym produktem jest BluBox: niewielkich 
rozmiarów błękitne pudełko, symulujące 
kolumny gitarowe. Thomas Blug – szef fir-
my, gitarzysta i inżynier w jednym – zastoso-
wał technologię IR (impulse response), któ-
rą z powodzeniem stosuje się we wtyczkach 
VST, aby jak najlepiej odwzorować brzmienie 
gitarowych klasyków.

Wykorzystanie technologii IR pozwoliło 
niezwykle detalicznie oddać brzmienie ko-
lumn gitarowych. Thomas dokonał selekcji 
tych najlepszych ze swojej prywatnej kolek-
cji i wybrał 16, które trafiły do BluBoxa. War-
to zwrócić uwagę, że oprócz paczek takich 
zasłużonych marek, jak Fender, Marshall, 
Mesa Boogie, Vox czy Roland, ukrytych pod 
nazwami kodowymi (próba ich wyjaśnienia 
w ramce), w zestawieniu znalazły się także 
dwie własne konstrukcje firmy BluGuitar: 
FatCab i NanoCab. 

Magiczna skrzynka
To niewielkie pudełko zabiera nas w podróż w czasie 
od lat pięćdziesiątych aż do teraźniejszości  
i prezentuje najbardziej klasyczne kolumny, które  
często kształtowały całe dekady gitarowego brzmienia

BluBox jest bardzo prosty w obsłudze. 
Na frontowym panelu zostały umiesz-
czone dwie gałki i przełącznik high/mid/
low, którym kontrolujemy moc wyjściową. 
Lewy potencjometr pozwala przełączać 
modele kolumn, a prawy reguluje pozycję 
wirtualnego mikrofonu. Im bliżej środka 
głośnika ustawimy mikrofon, tym barwa 
jest jaśniejsza. Jeżeli oddalimy go od środka 
i ustawimy bliżej krawędzi, brzmienie sta-
nie się ciemniejsze. Z prawej strony mamy 
wejście głośnikowe Speaker In, do którego 
podłączamy wyjście ze wzmacniacza, jeżeli 
używamy wzmacniacza tranzystorowego. 
Kiedy korzystamy ze wzmacniacza lam-
powego, potrzebuje on obciążenia, więc 

do gniazda Thru musimy podłączyć gło-
śnik. Jeżeli chcielibyśmy pominąć głośnik,  
potrzebujemy tłumika mocy, czyli tak zwa-
nego load boxa. Wejście liniowe pozwala 
na podłączenie preampu lub dodatkowych 
efektów. Po lewej znajduje się wyjście hy-
brydowe liniowo-słuchawkowe, wyjście 
symetryczne XLR oraz przełącznik Ground/
Lift. Ten ostatni pomaga uniknąć szumów  
i przydźwięków podczas występów. Lamp-
ka LED świeci zielonym światłem, kiedy sy-
gnał wchodzi do urządzenia, i czerwonym, 
kiedy staje się przesterowany. Do BluBoxa 
możemy podłączyć zasilacz o mocy od 9 do 
18 V, ale nie jest on oferowany w zestawie.

Brak zasilacza może być pewną niedogod-
nością. Jednak mimo to rozwiązanie wydaje 
się użyteczne. W niewielkim pudełku otrzy-
mujemy profesjonalny i świetnie brzmiący 
sprzęt, który w połączeniu z BluGuitar AMP1 
może stworzyć samowystarczalny zestaw na 
koncerty i do studia nagrań.

Mateusz Bracha

RÓWNOWAGA 
MOCY
Poznaj serię nagłośnienia gitarowego GHR
z lampowym czerwonym i czarnym 
brzmieniem!

Wsłuchaj się w czerwone brzmienie przedwzmacniacza 
z przesterowaniem lampami ECC83 i w czarne brzmienie 
przesterowania końcówki mocy, zwiększające się wraz 
z mocniejszą pracą lamp mocy.

www.laney.co.uk
www.facebook.com/LaneyPolska
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PPoza 0,0001 procenta producentów, którzy wciąż rejestrują 
dźwięk na taśmie, pozostali nagrywają na komputer. Opo-
wiadamy się po stronie większości. Określenie „nagrywać na 
komputer” brzmi co najmniej dziwnie, ale tak jest w istocie. 
Dźwięki powstałe w realu czy też w efekcie syntezy zamie-
niamy na ciąg bezdusznych liczb i zapisujemy jako dane na 
dysku komputera. Potem możemy je odczytać, zamienić na 
fale dźwiękowe i posłuchać. Straszne, ale prawdziwe. Za-
kładając, że nie mamy jeszcze komputera, możemy pokusić 
się o stworzenie go od podstaw. Przy czym nie będziemy tu 
rozmawiać o zawiłościach, które zrozumieją tylko informa-
tycy, ale o ogólnych założeniach, czyli podstawowych para-
metrach. 

Rozmiar ma znaczenie
Jeszcze kilka lat temu dyskusja na temat konfiguracji kom-
putera przeznaczonego do pracy z dźwiękiem byłaby długa  
i najeżona fachowymi określeniami. Te czasy szczęśliwie ma-
my za sobą i dzisiaj w zasadzie każdy komputer nadaje się 
do podstawowych zadań studyjnych. Jest po prostu wystar-
czająco szybki i pojemny. Oczywiście jeśli nasze wymagania 
są większe lub jeśli zaczną rosnąć, będziemy pewnie musieli 
sięgnąć do kieszeni głębiej.

Na początek odwieczne pytanie: pecet czy Mac? Tu rów-
nież dyskusja jest krótka: jaki wolisz. Nie ma najmniejszego 

znaczenia, czy będziemy używać platformy Windows czy  
MacOS. Ograniczeniem może być przypadek, gdy dana 
aplikacja (np. DAW) działa tylko na jednej z nich, jak Sonar  
w przypadku PC czy Logic na Macu. Natomiast 99 procent 
interfejsów audio pracuje na obydwu platformach, osiągając 
identyczne parametry dotyczące przepustowości i latencji. 
Jedynym wyjątkiem może być brak określonego typu złącza 
(FireWire, Thunderbolt, USB-C) w naszym komputerze i idą-
ca za tym niemożność podłączenia wybranego interfejsu, 
więc warto sprawdzić to przed zakupem karty.

Przejdźmy do wspomnianych parametrów. Na początek 
procesor (CPU). Producenci nie ułatwiają zwykłym śmiertelni-
kom właściwego oszacowania prędkości procesora, ponieważ 
pomijają często liczbę rdzeni czy generację. Jak już wspomina-
łem, niemal każdy współcześnie produkowany komputer da 
radę w znakomitej większości przypadków. Przy wyborze ma-
szyny do studia należy jednak pamiętać o prostej zasadzie: im 
szybciej, tym lepiej. Warto mieć przynajmniej czterordzeniowy 
procesor o częstotliwości taktowania 2 GHz. Jeśli zamierzamy 
dużo korzystać z instrumentów wirtualnych albo wymagamy 
bardzo niskich latencji, warto zwiększyć liczbę rdzeni lub czę-
stotliwość pracy. Największe monstra potrafią mieć nawet 
kilkanaście rdzeni przy prędkości ponad 4 GHz, ale kosztują 
tyle, co mały samochód, więc dajmy sobie (na razie oczywi-
ście) spokój.

Jak zbudować studio  
w domu (4)
Po omówieniu kwestii podstawowych – dość 
nudnych, chociaż niezbędnych – wchodzimy 
wreszcie w świat migających lampek,  
pięknych pudełek i wszystkiego,  
co je ze sobą łączy. Pora na komputer  
i oprogramowanie
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Drugim ważnym parametrem jest pamięć RAM. Wydaje 
się, że absolutnym minimum potrzebnym do w miarę kom-
fortowej pracy jest 8 GB, ale sugerowałbym 16 lub 32. Pamięć 
RAM nie jest przesadnie droga, a zwiększenie pojemności 
zapewni płynniejszą pracę (mniej „wymieniania” danych mię-
dzy dyskiem i RAM-em) i jest szczególnie polecane przy pracy 
z samplerami z dużymi bibliotekami. Kompozytorzy muzyki 
filmowej wystąp! Powyżej 32 GB będzie przesadą, chyba że 
mamy zamiar pracować też z wideo.

Niezwykle ważną kwestią jest dysk, na którym zain-
stalujemy system operacyjny. Tutaj nie można oszczędzać  
i absolutnym musem jest urządzenie SSD (Solid State Drive) 
oparte na elementach półprzewodnikowych (coś jak pamięć 
Flash, ale o wiele, wiele szybszy), a nie tradycyjny dysk na 
wirujących płytach magnetycznych. Dyski SSD są droższe, 
ale wielokrotnie szybsze i bardziej niezawodne. Jeśli mamy 
kilkuletni komputer i wymienimy w nim dysk na SSD, trudno 
będzie uwierzyć, że ktoś nie podmienił całego komputera,  
z powodu wielkiej poprawy szybkości działania. Na szczęście 
ceny dysków SSD ciągle spadają, a poza tym dysk nie mu-
si mieć ogromnej pojemności. Wystarczy, że zmieści się na 
nim system operacyjny i aplikacje, więc 128 GB w zupełności 
wystarczy.

Na dobrą sprawę na tym można zakończyć rozważania na 
temat komputera. Pozostałe parametry nie są już tak >>

Przy wyborze komputera do studia należy pamiętać 
o prostej zasadzie: im szybciej, tym lepiej

Jak zbudować studio  
w domu (4)

istotne z naszego punktu widzenia: karta graficzna nie będzie 
zbyt obciążona, nie musimy mieć dziesiątek najróżniejszych 
złączy, głośniki są nam niepotrzebne, podobnie kamerki czy 
mikrofony. I tak tam będą, ale ich jakość nie ma dla nas zna-
czenia. Pamiętać oczywiście należy o wspomnianej już kom-
patybilności z wybranym interfejsem audio i akcesoriami jak 
zewnętrzne dyski twarde czy kontrolery.

Dopasowanie narzędzia
Sam komputer do niczego nam się nie przyda. Potrzebujemy 
jeszcze trochę oprogramowania. Drażliwy temat… Ale my je-
steśmy ludźmi uczciwymi, od pirackiego softu trzymamy się  
z daleka, więc porozmawiamy jak ludzie.

Najważniejszy jest oczywiście DAW (Digital Audio 
Workstation), czyli nasz magnetofon, instrumenty, mikser, 
procesor efektów i wiele innych w jednym. Wybór progra-
mu jest dość emocjonującą sprawą, szczególnie na forach 
muzycznych, ale prawda wygląda prozaicznie. W zasadzie 
każdy porządny DAW, a jest ich sporo, spełni wszystkie 
wymagania znakomitej większości właścicieli studiów na-
grań. Przyjrzyjmy się kryteriom, które jednak mogą mieć 
znaczenie. 

1. Wygoda pracy. Tak, to moim zdaniem najważniejsza 
sprawa. DAW będzie naszym towarzyszem na dobre i na złe, 
będziemy się na niego gapić wiele godzin, będziemy męczyć 
go nieustannie i po prostu musi nam pasować. Musi nam od-
powiadać jego ergonomia, układ, możliwości dopasowania do 
własnych potrzeb, a nawet kolor tła. Ściągnijmy więc demo  
i wypróbujmy!

Oczywiście czasem dostajemy coś z dobrodziejstwem 
inwentarza, a zdarza się to przy zakupie niektórych interfej-
sów audio. Na przykład kupując któryś z interfejsów firmy 
PreSonus, na pewno dostaniemy Studio One, najczęściej  
w wersji Artist. Inni producenci dorzucają którąś z wersji Cu-
base, jeszcze inni ProTools. Czyli coś już mamy (w dodatku nie 
musieliśmy za to płacić!), więc może warto się przekonać. Tak 
też można. Ale jeśli za żadne skarby nie jesteśmy w stanie od-
naleźć się w podarowanym środowisku, opuśćmy je i poszu-
kajmy czegoś na rynku.

2. Kompatybilność z innymi. To może być bardzo waż-
ne, jeśli pracujemy w grupie bądź będziemy musieli wymie-
niać swoje sesje z innymi producentami. Oczywistym przy-
kładem jest praca w postprodukcji, gdzie króluje ProTools. 
W świecie muzycznym nie ma już aż takich ograniczeń, ale 
warto z góry przyjrzeć się środowisku, z którym zamierza-
my współpracować, jeśli to oczywiście możliwe. Tu również 
jest kilku liderów (Logic, Studio One, Live, Cubase), a nie-
którzy po prostu kupują kilka aplikacji, ale często wystarcza 
proste przesyłanie plików (tzw. stemów), aby współpraca 
była możliwa.

3. Bogactwo dodatków. W zasadzie każdy DAW nie jest je-
dynie magnetofonem i mikserem, ale oferuje też paletę efek-
tów i instrumentów wirtualnych. Wydaje się, że absolutnym 
królem jest Logic Pro firmy Apple (działający tylko na platfor-
mie MacOS), który oferuje dziesiątki pluginów każdego typu. 
W zasadzie nie ma możliwości, żeby nie dało się wykonać  
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>>

W zasadzie każdy porządny DAW spełni wszystkie  
wymagania znakomitej większości właścicieli studiów  
nagrań

                             JAK ZACZĄĆ ZE STUDIO ONE 3

Prime
Znakomita do przetestowania wersja bezpłatna  
programu. Pozwala korzystać z nielimitowanej  
liczby ścieżek, efektów i instrumentów. Umożliwia  
wypróbowanie intuicyjnego interfejsu chwyć-i-upuść 
oraz ulepszonej wyszukiwarki wtyczek  
i instrumentów wirtualnych. Ma wbudowany  
sampler Presence XT, bibliotekę brzmień  
o pojemności 1,5 GB podstawowe pluginy PreSonus 
Native Effects. Daje dostęp do zakupu wtyczek, 
brzmień i instrumentów wirtualnych w aplikacji  
z poziomu programu. Pozwala bezpłatnie testować 
wersję Professional przez 30 dni.
Cena: 0 zł

Artist
Podstawowa wersja programu, dołączana  
często do sprzętu PreSonusa, ma spore możliwości. 
Oferuje m.in. 32-bitowe przetwarzanie dźwięku,  
30 wtyczek Native Effects, 5 instrumentów  
wirtualnych, obsługę nielimitowanej liczby wejść  
i wyjść, strojenie chromatyczne instrumentów,  
analizę częstotliwościową, symulację  
pomieszczenia, 7-pasmowy korektor  
parametryczny, analizator fazy, wykrywacz  
transjentów, modelowanie wzmacniacza  
gitarowego, emulację opóźnienia taśmy  
czy filtr obwiedni.
Cena: 375 zł

Professional
Wersja pakietu zawierająca wszystkie funkcje.  
Wśród nich są 64-bitowe przetwarzanie dźwięku,  
37 wtyczek Native Effects, 5 instrumentów  
wirtualnych, znakomite narzędzie Scrach Pad,  
służące jako dźwiękowy brudnopis, zintegrowany  
pakiet Melodyne Essentials 4, Note FX Arpeggiator  
i sekwencer, procesor akordów Note FX, wielościeżkowy 
kompresor/ekspander, reverb konwolucyjny,  
multiinstrumenty, rozszerzone łańcuchy efektów  
przetwarzane równolegle, zdalna obsługa programu 
przez iPada, importowanie plików wideo i okno pracy  
nad ścieżką dźwiękową, ponad 4000 pętli.
Cena: 1495 zł 
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w oknie aranżacji (jak w ProTools, choć to się powoli zmienia)  
i chcą mieć wgląd w edycję poniżej, pod ścieżkami. Są też tacy, 
którzy nie zaakceptują sposobu regulacji wysyłek w ProTools 
(w oddzielnym okienku zamiast na mikserze, choć tu też jest 
sposób, ale zabierający sporo miejsca). Z kolei wielu nie wy-
obraża sobie brak widoku insertów i wysyłek na każdej ścieżce 
w oknie aranżacji. I tak dalej. 

pełnej produkcji z wykorzystaniem tylko darmowych dodat-
ków do tego programu. Jeśli jednak interesuje nas Windows 
(lub obydwie platformy), to Live, Studio One czy Cubase nie 
dają sobie w kaszę dmuchać i wszędzie znajdziemy ogrom 
narzędzi typu syntezatory, samplery, biblioteki próbek czy  
w zasadzie wszystkie możliwe efekty (pogłos, delay, modula-
cyjne, przestery, emulacje analogowe i dużo więcej). Ale może 
się zdarzyć, że pewien procesor jest nam szczególnie bliski 
emocjonalnie, a inne programy go nie mają. Dlatego może to 
być kryterium wyboru.

4. Specyficzne funkcje nieobecne w innych DAW-ach. 
Co to może być? Na przykład korekcja intonacji wbudowana 
w edycję, jak FlexPitch w Logic Pro lub Melodyne w Studio 
One. Niektórzy wybierają ProToolsa, bo ma według nich naj-
lepszy algorytm do zmieniania wysokości lub długości kli-
pów audio. Inni nie mogą żyć bez funkcji ClipGain pozwala-
jącej stosować automatykę głośności na poziomie pojedyn-
czych klipów audio (zamiast na ścieżkach), a jeszcze inni nie 
wyobrażają sobie pracy bez możliwości aplikowania efektów 
na wybranych fragmentach audio (AudioSuite w ProTools 
czy podobna funkcja w Studio One). Jest też ogromna grupa 
użytkowników, dla których esencją jest automatyczne „war-
powanie” importowanych pętli do tempa programu, z czego 
słynie Ableton Live. 

5. Specyficzne cechy, które zabijają nasz workflow. Tak, 
takie rzeczy też się zdarzają. Jedni chcą mieć mikser w swym 
klasycznym układzie, gdzie jak na dłoni widać poziomy, wy-
syłki i inserty, co w zasadzie nie jest możliwe we wspomnia-
nym przed chwilą Abletonie Live. Ale inni mają to gdzieś  
i sposób przedstawiania łańcucha efektów na dole w ujęciu 
horyzontalnym oddzielnie dla każdej ścieżki jest tym, cze-
go potrzebują. Inni nie wyobrażają sobie edytowania MIDI  

Takich kryteriów może być więcej, ale warto też pamię-
tać, że człowiek jest istotą adaptującą się do określonych 
warunków i nie musimy od razu skreślać danego rozwiązania. 
Na wszystko można znaleźć sposób lub dojść do żądanego 
rezultatu inną drogą. Brak jakiejś funkcji nie powinien wyklu-
czać możliwości zrobienia dobrej produkcji, a jeśli tak jest, to 
chyba warto przemyśleć stan własnej wiedzy. Aplikacje DAW 
są coraz bardziej rozbudowane, czasem chyba nawet za bar-
dzo. Wynika to oczywiście z faktu, że różni użytkownicy po-
trzebują różnych narzędzi – w końcu jest tak też w przypadku 
innych programów, np. do obróbki wideo czy grafiki. Dlatego 
lepiej jest dobrze poznać program, który używamy, niż w kółko 
szukać tego „idealnego”. Jeśli nam coś nie wychodzi podczas 
korzystania ze Studio One lub Cubase’a, problem najprawdo-
podobniej leży gdzie indziej. 

Dość gadania. Obstaluj sobie komputer, zainstaluj DAW, 
podłącz interfejs i ucz się!

Wujek Piotrek
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z poradnika wujka Piotrka
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W zasadzie każdy porządny DAW spełni wszystkie  
wymagania znakomitej większości właścicieli studiów  
nagrań

                             JAK ZACZĄĆ ZE STUDIO ONE 3
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Cena: 0 zł

Artist
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często do sprzętu PreSonusa, ma spore możliwości. 
Oferuje m.in. 32-bitowe przetwarzanie dźwięku,  
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gitarowego, emulację opóźnienia taśmy  
czy filtr obwiedni.
Cena: 375 zł

Professional
Wersja pakietu zawierająca wszystkie funkcje.  
Wśród nich są 64-bitowe przetwarzanie dźwięku,  
37 wtyczek Native Effects, 5 instrumentów  
wirtualnych, znakomite narzędzie Scrach Pad,  
służące jako dźwiękowy brudnopis, zintegrowany  
pakiet Melodyne Essentials 4, Note FX Arpeggiator  
i sekwencer, procesor akordów Note FX, wielościeżkowy 
kompresor/ekspander, reverb konwolucyjny,  
multiinstrumenty, rozszerzone łańcuchy efektów  
przetwarzane równolegle, zdalna obsługa programu 
przez iPada, importowanie plików wideo i okno pracy  
nad ścieżką dźwiękową, ponad 4000 pętli.
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NNasz redaktor naczelny nazwał ten cykl „Przynucanie z tak-
tem”. To zabawna gra słów, ale też bardzo zwięzła i trafna 
definicja muzyki, która w dużym uproszczeniu składa się  
z melodii (przynucania) oraz rytmu (taktu). Do tej pory jednak 
zajmowaliśmy się głównie stroną harmoniczno-teoretycz-
ną: skalami, tonacjami, kadencjami i akordami. Harmonia 
jest rodzajem podstawy. To na niej opieramy muzyczne opo-
wieści, ale zajmijmy się też stroną liryczną i porozmawiajmy  
o melodii i rytmie. Zacznijmy od tego drugiego.

Inna definicja muzyki mówi, że są to dźwięki uporząd-
kowane w czasie. To prawda – muzyka jako jedna z bardzo 
niewielu sztuk odbywa się w świecie wirtualnym związanym  
z podróżą w czasie. Istnieje tylko wtedy, kiedy jest wykonywa-
na lub odtwarzana. To rodzaj opowieści, która ma początek  
i koniec (w każdym razie najczęściej). A przebieg tej opowieści 
warunkowany jest rytmem.

U źródeł groove’u
W poszukiwaniach wpływu na emocje słuchacza zapuszczamy się na teren rytmu. 
Przy okazji trafiamy na pole minowe w postaci języka włoskiego i ułamków, ale  
w ostateczności wszystko okazuje się tak proste, jak klaskanie u Piotra Rubika
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Dotknięcie matematyki
Rytm jest określeniem szerszym i nie odnosi się jedynie do 
muzyki. Możemy przecież wykonywać różne czynności we-
dług założonego tempa i schematu. Możemy na przykład 
układać cegły przy budowie domu – jedną na 10 sekund. To 
też rytm. Nasze serce bije w pewnym rytmie. Nasze całe 
życie to rytm (dzień/noc, tydzień, miesiąc, pory roku). Su-
geruje to także, że rytm wiąże się z powtórzeniami, a to 
jedna z cech, która towarzyszy niemal każdej muzyce. Ta 
powtarzalność powoduje, że odbiorca niejako „synchroni-
zuje” się z tym, co słyszy, co wpływa na jego ciało i umysł,  
i może, w zależności od charakteru muzyki, uspokajać bądź 
pobudzać. Od kołysanki poprzez taniec aż po heavymetalowe 
szaleństwa. Rytm, rytm, rytm. Widzisz? 

Skoro rytm jest tak ważny, to już dawno stał się przed-
miotem niemal naukowym i doczekał się wielu definicji  

przynucanie z taktem

Teoria muzyki (6)

>>
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>> i określeń. Wynikało to głównie z faktu, że utwór muzyczny 
trzeba było jakoś opisać (najczęściej na papierze), aby poza 
kompozytorem również inni mogli go odczytać i wykonać. 
Zresztą doświadczyliśmy już tego podczas rozważań o har-
monii: określenie typu C-dur, d-moll, dominanta czy opóźnie-
nie są niczym innym jak słownym (i symbolicznym) opisem 
zjawisk, które często wymykają się łatwym określeniom. 
Podobnie jest z szeroko rozumianym rytmem. Musimy po-
nazywać elementy go definiujące, aby móc porozumiewać 
się między sobą. Będzie o liczbach, miarach, podziałach – 
trochę matematyki jeszcze nikogo nie zabiło. Podobnie jak 
przy poprzednich rozważaniach obnażymy trochę sztukę  
i sprowadzimy ją do określeń bardziej ścisłych, ale – jak już nie 
raz zauważyłem – sztuka jest nie tylko natchnieniem, ale też 
rzemiosłem.

Tak jak czas mierzymy jednostkami (sekundy, minuty 
itd.), tak samo mierzymy ciąg muzycznych zdarzeń. Jednak 
nie posługujemy się wartościami bezwzględnymi (może po-
za długością utworu na płycie), ale opisujemy wzajemną re-
lację między nimi. Oczywiście wciąż poruszamy się w czasie 
i wiążemy zdarzenia muzyczne z jego upływem wyrażonym 
w sekundach czy minutach, lecz nie trzymamy się kurczowo 
zegarka.

Przerwana lekcja włoskiego
Pierwszym elementem, o którym trzeba wspomnieć, jest 
tempo. W zasadzie nie trzeba tłumaczyć tego pojęcia. Tempo 
kojarzy się z prędkością i tym też jest z muzyce. Tempo mówi 
nam, jak szybko „bije” nasz rytm. Może być wolne lub szybkie  
i zawierające się pomiędzy tymi określeniami. Kiedyś przed-
stawiano je opisowo, posługując się głównie językiem wło-
skim. Określenia takie jak largo, allegro czy allegretto infor-
mowały dyrygenta lub wykonawców, w jakim tempie powinni 
wykonywać dany utwór. Jak łatwo się domyślić, określenia 
te nie były superdokładne, ale wystarczały, aby właściwie 
odczytać intencje kompozytora. Co więcej, bardzo często sta-
nowiły tytuły poszczególnych części większego dzieła (np. 
symfonii czy koncertu), co pomagało klasyfikować je również 
(wyrobionym) słuchaczom.

Dzisiaj najczęściej odchodzimy od tradycji, przynajmniej 
w muzyce rozrywkowej. Jako społeczeństwo informatyczne 
musimy być precyzyjni, więc tempo określamy parametrem 
BPM (beats per minute), czyli liczbą uderzeń na minutę. I tak 
na przykład 90 BPM to 90 „stuknięć” na minutę. A czym są 
te stuknięcia? Cieszę się, że pytasz, bo teraz będziemy mogli 
wejść w nasze rozważania głębiej.

Na początku musimy określić cykle, które określają na-
sze uderzenia. W końcu musimy wiedzieć, jaki odcinek czasu 
znajduje się pomiędzy „bitami”. Weźmy się za to trochę od in-
nej strony, opisując i definiując dłuższe fragmenty frazy mu-
zycznej, czyli takty.

Każda fraza muzyczna, którym to określeniem może-
my nazwać na przykład zwrotkę lub refren, jest zbudowana 

z pewnej liczby bloków rytmicznych nazywanych taktami. 
Na pewno spotkałeś się ze stwierdzeniem „refren ma osiem 
taktów”, „wstęp jest czterotaktowy” itp. Takt składa się  
z naszych „stuknięć”, czyli bitów. W takcie mieści się ich kil-
ka: dwa, trzy, cztery lub więcej. Gdybyśmy chcieli podzielić 
standardowy utwór muzyczny na części od największej do 
najmniejszej, wygląda to tak: część/fraza (refren, zwrot-
ka, bridge, intro itd.), takt, bit, nuty. To oczywiście bardzo 
uproszczony i niedoskonały podział, ale chodzi nam o to, 
żeby nakierować nasze myślenie.

Powtórka z ułamków
Takt, jak właśnie wspomniałem, składa się z pewnej liczby 
bitów (jednostek), która określa tak zwane metrum. Pod tą 
starodawną nazwą kryje się jedna z najważniejszych cech każ-
dego utworu muzycznego, którą często nazywamy właśnie 
rytmem, choć muzykologicznie definicja ta jest troszkę nie-
prawidłowa. Ale faktem jest, że często słyszymy określenie 
typu „ten kawałek jest w rytmie na cztery”. Znowu – każdy 
klasyczny muzyk złapałby się za głowę, ale nie róbmy scen.

No więc czym jest nasz przykładowy „rytm na cztery”? 
To liczba równomiernych uderzeń w jednym takcie: 1, 2, 3, 4. 
Taki rytm (czyli metrum) określamy symbolem 4/4, a czyta-
my cztery czwarte. Trochę jak ułamki i sens w sumie podob-
ny: dany takt składa się z czterech „ćwiartek”, czyli fachowo 
ćwierćnut. Zaczyna się robić gorąco, ale nie trać przytomności 
– sprawy nie są zbyt skomplikowane i jak zrozumiesz zasadę, 
zostaniesz mistrzem. 

Łatwo się domyślić, że cały takt równa się jednej całej nu-
cie. Tak jest w rzeczywistości, choć tylko w przypadku metrum 
4/4. Metra mogą być różne: 2/4, 6/8, 3/4, a nawet 15/16! Zasa-
da jest prosta: pierwsza cyfra określa liczbę uderzeń w takcie,  
a druga długość każdego uderzenia (4 – ćwierćnuta, 8 – ósem-
ka, 16 – szesnastka). Czym są te wszystkie ósemki i szesnast-
ki? To, podobnie jak ćwierćnuty, takie swoiste „ułamki” cało-
ści, a ich nazewnictwo jest ściśle związane z tym, jaką część 
całej nuty stanowią. Czyli np. 8/8 czy 16/16 to też cała nuta, 
choć raczej nie stosuje się takich określeń. Części całej nuty 
mogą więc być następujące:
 półnuta (2),
 ćwierćnuta (4),
 ósemka (8),
 szesnastka (16),
 trzydziestka dwójka (32),
 sześćdziesiątka czwórka (64).
A nawet stodwudziestka ósemka (128), czyli cała nuta po-

dzielona na 128 części!
Wszystkie te nuty mają oczywiście swoje symbole, które 

umieszczamy na tak zwanej pięciolinii służącej do zapisu mu-
zycznego, ale to zostawiamy sobie na później, bo jeszcze się 
zlękniesz i uciekniesz. 

W praktyce muzycznej najpopularniejsze są dwa metra: 
4/4 i 3/4 (czasem też 6/8), przy czym 90 procent utworów 
muzyki popularnej, rockowej czy elektronicznej jest w metrum 
4/4. Metrum 3/4 kojarzy się z walcem, a 6/8 często okre-
ślane jest „slow-rock” i występuje chociażby w muzyce z lat 
sześćdziesiątych, choć oczywiście nie tylko: posłuchaj jednego  
z najnowszych przebojów grupy Depeche Mode „Where’s The 
Revolution”, a dostaniesz klasyczne 6/8 właśnie.

Teraz już pewnie wiesz, dlaczego pani na lekcjach muzy-
ki kazała ciągle liczyć „raz-dwa-trzy-cztery”. W ten właśnie 
sposób odmierzaliście kolejne takty. Czasem też liczyliście 

Gdybyśmy chcieli podzielić standardowy utwór  
muzyczny na części od największej do najmniejszej,  
wygląda to tak: część/fraza (refren, zwrotka,  
bridge, intro itd.), takt, bit, nuty
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„raz-i-dwa-i-trzy-i-cztery-i). Po co? Ano po to, żeby takt po-
dzielić nie na cztery, ale na osiem części, co pozwalało okre-
ślać położenie także krótszych nut (bądź nut pojawiających 
się pomiędzy głównymi „stuknięciami”). Ot i cała filozofia. 

Bujaj się (lub słuchacza)
A teraz małe ćwiczenie. Puść sobie dowolną piosenkę i staraj 
się określić jej metrum. Na początek czy jest na cztery, czy na 
trzy. Jestem pewien, że nie sprawi Ci to większego problemu. 
Co więcej, zaczniesz rozpoznawać początki taktów, które bę-
dą też początkiem fraz takich jak zwrotka czy refren. Podczas 
słuchania zacznij też liczyć w sposób katowany przez panią od 
muzyki. Szybko zrozumiesz, że w sumie nie jest to takie głupie, 
ponieważ zaczniesz poruszać się swobodniej w domenie ryt-
micznej. Jakie to ma znaczenie? Może pomóc zgrać się z innymi 
muzykami, ale też budować struktury rytmiczne, które będzie 
cechować określona dramaturgia budowana chociażby przez 
odpowiednie zależności harmoniczne (odsyłam do poprzednich 
odcinków) – ich umiejscowienie w czasie wpłynie na narastanie 
i obniżanie napięcia emocjonalnego znacznie silniej. 

Siedząc tak i licząc, zaczniesz też instynktownie od-
czuwać, że każdy takt ma swoje „mocne” i „słabe” punkty. 
Nie chodzi tu o ich jakość, ale o swoistą ciężkość. Można to 
zilustrować określeniem „pytanie-odpowiedź”. Na począt-
ku taktu pojawia się dźwięk „mocny”, a po chwili „słaby”. 
będący swego rodzaju odpowiedzią. Takie „tik-tak”. A stąd 
tylko krok do rytmicznego bujania, zwanego przez młodzież 
bounce’em lub groove’em. Zwróć uwagę na standardo-
wą ścieżkę perkusyjną. Na mocnej części taktu (zazwyczaj  
1 i 3) pojawia się stopa, a na słabej (2 i 4) werbel. Wszystko to 
oczywiście nie jest wykute w skale, bo czymże byłaby sztuka 
bez najróżniejszych odstępstw, ale od tego wiele się zaczyna. 
Warto też zwrócić uwagę, że o ile określenia „mocny” i „sła-
by” znakomicie ilustrują muzykę klasyczną, to już przy muzy-
ce rozrywkowej czujemy, że jest… odwrotnie. Czyli uderzenie 
„na raz” jest często mniej stanowcze niż „na dwa” – posłuchaj 
chociażby hip-hopu.

Czy to wszystko ma dla nas jakąś użyteczną wartość? 
Moim zdaniem tak, ponieważ znając zagadnienia związane  
z rytmem, możemy łatwiej (i szybciej!) poruszać się w świecie 
najróżniejszych gatunków muzycznych i zbudowanie określo-
nego rytmu nie będzie dla nas żadnym problemem. A wra-
cając do początku artykułu, gdzie mówiliśmy o cyklach wy-
stępujących w naszym życiu codziennym: znajomość zasad 
kierujących „bujaniem” umożliwi nam wpływanie na emocje 
słuchacza. W końcu na początku był właśnie rytm, a melodię 
i harmonię dołożono znaczniej później… 

Piotr Dygasiewicz

W praktyce muzycznej najpopularniejsze są dwa 
metra: 4/4 i 3/4 (czasem też 6/8), przy czym  
90 procent utworów muzyki popularnej, rockowej 
czy elektronicznej jest w metrum 4/4
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Koszty kariery
W dawnych czasach zostanie sławnym muzykiem 
było jak wyrok. Takiej osoby nie poznawało się po 

genialnym słuchu, bogactwie dźwiękowej wyobraźni, 
ale po fizycznej brzydocie, chamstwie lub  

w najlepszym wypadku chorowitości

W zasadzie niemal każdą sztukę podświadomie definiujemy 
jako coś wymykającego się ziemskim definicjom, efekt na-
tchnienia lub innej weny, coś „ponad”. Oczami wyobraźni wi-
dzimy pisarza pochylonego nad rękopisem w świetle świeczki, 
kompozytora z rozwianym włosem czy malarza, na którego 
pada promień inspiracji prosto z chmur. Jednak jeśli poczyta-
my biografie słynnych artystów, ujrzymy całkiem zwykłych 
ludzi, którzy najczęściej prowadzą normalne życie, zmagają 
się z przyziemnymi problemami, a czasem – o zgrozo – są 
mało sympatyczni i co gorsza brzydcy. Często ich motywacje 
są pożałowania godne, bo na przykład pracują wyłącznie dla 
pieniędzy albo stanowisk.

Kilka przykładów w kolejności chronologicznej. 
Antonio Vivaldi. To ten od „Czterech Pór Roku”. Piękna 

muzyka, nieprawdaż? Za to facet prezentował się naprawdę 
nieciekawie. Co prawda był księdzem, ale to nie przeszkadzało 
mu być naprawdę nieprzyjemnym jegomościem: opryskliwym 
i często pełnym pogardy dla innych. Do tego był rudy, więc 
wielu od razu go szufladkowało, co na pewno nie pomagało.

Albo weźmy takiego Bacha. Jana Sebastiana (bo było ich 
więcej). Uznany przez wielu za najgenialniejszego kompozy-
tora wszech czasów gość przez całe życie był po prostu w pra-
cy. Jego głównym zmartwieniem było zarobienie na rodzinę 
(liczba dzieci: 20) oraz eksponowane stanowiska. Jak mu ktoś 
podpadł, to mógł się nasłuchać…

Kolejny geniusz, czyli Mozart. Cudowne dziecko i tak 
dalej. Na salonach od najwcześniejszych lat życia, ciągle  
w podróży, ciągle na świeczniku. Naprawdę? Nie. Mozart nie 
był szczęśliwy. Po początkowym życiu jak w bajce zderzył się  
z brutalną rzeczywistością. Po pierwsze był mało atrakcyjny. 

Tak, był niski i po prostu brzydki (niech Was nie zmylą piękne 
podobizny na czekoladkach z Salzburga), miał niemal żad-
ne powodzenie u kobiet, co frustrowało go do końca życia.  
W dodatku żona go podobno zdradzała. Do tego wszystkie-
go w pewnym momencie jego muzyka stała się po prostu 
niemodna i kompozytor nie miał na czynsz. A na koniec za-
chorował i umarł w wieku 35 lat. 

Przejdźmy do wieku XIX. Był sobie taki pan o nazwisku 
Schubert. To ten od „Ave Maria” (śluby, pogrzeby…). Widzie-
liście go? Był koszmarnie brzydki, do tego bardzo niski. Aby 
zaznać choć pozornej miłości, musiał skorzystać z usług pań 
o pewnej proweniencji. Skończyło się to wstydliwą chorobą  
i zejściem przed trzydziestką. 

O Chopinie nawet nie warto wspominać. Słaby, chorowi-
ty, zagubiony. Tęskniący za ojczyzną. Jego życie uczuciowe 
też było pełne zakrętów. I nie dożył nawet pięćdziesiątki.

No dobrze, zostawmy te dinozaury i przewińmy do 
współczesności. Na początek era rock’n’rolla. Słyszałeś  
o Royu Orbisonie? Jasne, że tak. „Pretty Woman”, „I Drove 
All Night” i uczestnictwo w supergrupie Traveling Wilburys. 
Jednak jego kariera nie była usłana różami. Po początkowych 
sukcesach został zapomniany na kilkadziesiąt (!) lat, by po-
wrócić w latach osiemdziesiątych i nie nacieszyć się wielkimi 
sukcesami z powodu gwałtownej śmierci na zawał serca.

Tina Turner? Proszę bardzo. Na początku wszystko szło 
dobrze, bo duet z mężem, niejakim Ikiem Turnerem, odnosił 
wiele sukcesów. Potem jednak okazało się, że mąż bił żonę  
i Tina musiała ratować się ucieczką, co z kolei spowodo-
wało, że wypadła z obiegu szołbiznesowego. Wróciła  
w wielkim stylu na początku lat osiemdziesiątych, ale co 
przeszła, to jej. 

Przykład z naszego podwórka. Jeśli nie Ty, to na pewno 
Twoi rodzicie pamiętają zespół 2+1. Grupa wylansowała wiele 
niezapomnianych przebojów (chociażby „Windą do nieba” czy 
mój ulubiony „XXI wiek”), ale bajka skończyła się, gdy zmarł 
lider zespołu Janusz Kruk, co wpłynęło nie tylko na zespół 
jako taki, ale także na życie pięknej Elżbiety Dmoch, która wy-
cofała się z życia publicznego i popadła w biedę, a niektórzy 
twierdzą, że też w wielką depresję. 

Przykłady można mnożyć. Nie będę nawet wspominać  
o nałogach, rozwodach czy samobójstwach. Życie artysty nie 
tylko nie jest bajką, ale często bywa prawdziwym koszmarem. 
Wymaga niezwykłego hartu ducha, odporności na porażki  
i swoistej „wielowątkowości”, czyli pracy „tu” (życie codzien-
ne) i „tam” (życie artystyczne).

Więc zanim zapragniesz tego życia, dobrze się zastanów. 
Może fajniej jest grać dla przyjemności?

Piotr Dygasiewicz
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