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OD SŁOWA DO SŁOWA

Drogi czytelniku

W

iosną przyroda budzi się do życia, co dotyczy także
wokalistów. A ponieważ dla nich jest szczególnie
ważne, by na scenie dojść do głosu, poprosiliśmy
o rady dla nich dwie znakomite specjalistki: wokalistkę
i trenerkę Justynę Panfilewicz (str. 14) oraz trenerkę Annę
Łukowską-Bartold (str. 20). Radzą, jak rozszerzać swoje
możliwości wokalne i obchodzić się z głosem, by na scenie nie
zaniemówić. Oprócz tego przedstawiamy wybitny mikrofon
pojemnościowy sE Electronics RNT zaprojektowany między
innymi przez Ruperta Neve (str. 34) oraz zestaw mikrofonów
Marantz Professional w znacznie przystępniejszych cenach
(str. 36). Dla wokalistów pragnących pokazywać swoje
występy na żywo opisujemy Marantz Professional Turret
(str. 46), a dla edytujących ścieżki wokalne parę garści rad ma
wujek Piotrek (str. 48). Na sam koniec odniesień wokalnych
mamy felieton zatytułowany „Świnia na wokalu” (str. 62),
ale po pierwsze dotyczy nie tylko wokalu, a po drugie
spokojnie mogą go przeczytać także wegetarianie.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie samym wokalem
człowiek żyje. A instrumentaliści mogą się bez niego

doskonale obyć. Dlatego dla wszystkich, którzy nie wydają
dźwięków paszczą też przygotowaliśmy sporo atrakcji. Na
początek rozwiązania odsłuchowe PreSonusa wykorzystujące
ekosystem AVB (str. 24), które przydadzą się w studiu
i na scenie. Pokazujemy także preampy (niekiedy
z korektorami) pieczołowicie odtworzone przez Warm Audio
w postaci rodziny WA73 (str. 28) oraz najmniejszy i najtańszy
z interfejsów Universal Audio o nazwie Arrow (str. 30).
Zapraszamy na pierwszą lekcję o sekcji miksera Studio One 3
(str. 32) oraz teorię muzyki o komponowaniu (str. 52).
Dla gitarzystów mamy wyjątkowy TI Boost (str. 39),
mnóstwo paczek w jednym pudełku, czyli UA Ox (str. 40)
i parę użytecznych ustawień HeadRush Pedalboarda (str. 42).
Na koniec relacja z Jaworek (str. 56), gdzie tej zimy
znów się działo!
Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!
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Targi od Z do A
Rok temu w amerykańskim Anaheim wystawiało się 1779 firm
prezentujących około 7000 marek, które przyszło oglądać 106 tysięcy ludzi
ze 125 krajów. Obecnie trwa podsumowanie tegorocznej edycji.
Niezależnie od konkretnych liczb świadczą one o jednym: byli tam wszyscy

NAMM

(National
Association
of Music
Merchants)
to organizacja zrzeszająca firmy związane z szeroko rozumianym
handlem sprzętem muzycznym, wbrew nazwie z całego świata.
Co prawda złośliwi twierdzą, że NAMM czyta się „Not Available,
Maybe May” (niedostępne, może w maju), ale faktem jest, że targi
NAMM to miejsce, gdzie trzeba bywać. To właśnie na nich dowiadujemy się, czego można spodziewać się na rynku w rozpoczynającym się roku. Jak zwykle byliśmy tam i jak zwykle przedstawimy
w pełni subiektywny przegląd nowości. Ale dla odmiany będzie on
w kolejności od końca alfabetu, żeby było uczciwiej w stosunku do
tych, którzy rok temu zamykali stawkę.
Warm Audio
Firma młoda, ale w pełni umocowana na rynku za sprawą niedrogich konstrukcji nawiązujących do klasycznych urządzeń sprzed lat.
Po premierze mikrofonów WA-47 i WA-47jr, które nawiązują do
lampowych i tranzystorowych klasyków spod znaku 47, przyszła
pora na kolejny element toru sygnałowego, czyli przedwzmacniacze mikrofonowe. I to jakie!
Na warsztat wzięto najpopularniejsze preampy na świecie,
czyli 1073, a żeby było jeszcze fajniej, możemy wybierać spośród
aż czterech wersji: „czystego” przedwzmacniacza w wersji mono
i stereo (WA73 i WA273) oraz pełnego channel stripa wyposażonego także w słynny EQ 1073, także w postaci pojedynczego
i podwójnego kanału (WA73-EQ i WA273-EQ). Urządzenia są po
pierwsze dużo tańsze od oryginałów (ponad dwukrotnie), ale także
nie oszczędzano na elementach składowych: ręcznie wykonywane
okablowanie, specjalne oryginalne transformatory firmy Carnhill
(w najmniejszych szczegółach odpowiadają zastosowanym
w oryginale), a nawet oryginalne pokrętła i przełączniki wykonane
przez brytyjską firmę Blore Edwards (dokładnie te same, które
stosuje chociażby firma Neve). Więcej o nich na str. 28.
Zapowiada się przebój. Dostępność: teraz (a nie w maju!).
Waldorf
Niemcy zaszaleli. Po latach udowadniania wszystkim, że czas dużych
i flagowych syntezatorów minął, że teraz tylko malutkie gałeczki
i klawisze, Waldorf odważył się na wypuszczenie prawdziwego

potwora: oto Waldorf Quantum, ośmiogłosowiec z najróżniejszymi
formami syntezy (wirtual analog, wavetable, granular, sampling)
i ANALOGOWYMI filtrami. Do tego bardzo rozbudowany procesor
efektów, dotykowy ekran wysokiej rozdzielczości i mnóstwo gałek
i przycisków. Całość uwieńczona wysokiej jakości klawiaturą firmy
Fatar i, rzecz jasna, drewnianymi boczkami. Piękny i bestia w jednym.
Cena, biorąc pod uwagę możliwości, do zaakceptowania (około
16 000 zł). Dostępność: marzec.
Poza Quantum firma zaprezentowała połączenie modułu
Streichfett i wokodera w stylu VP330, tym razem z klawiaturą
i mikrofonem. Taki klasyk w nowoczesnym wydaniu.
Waldorfie: dziękujemy za powrót do formy!

TEC Awards 2018
W trakcie tegorocznego NAMM Show po raz 33 wyłoniono
laureatów TEC Awards. Tym razem rywalizowano
w 31 kategoriach podzielonych na kreatywne i techniczne.
Spośród kreatywnych w aż trzech kategoriach zwyciężył
Bruno Mars z „24K Magic” (album, singiel lub utwór, produkcja
trasy koncertowej). Wśród technicznych między innymi
Universal Audio Apollo Twin MkII QUAD uznano za najlepszy
studyjny sprzęt do komputera, Akai Professional MPC Live
za najlepszy sprzęt do produkcji dla DJ-ów, Nord Stage 3
za najlepszy sprzętowy instrument muzyczny, Spectrasonics
Keyscape za najlepszy instrument software’owy. Oprócz tego
w kategorii rzeczy niezbędnych do produkcji wygrał PreSonus
FaderPort 8, a tytuł najlepszej wtyczki w kategorii dynamika/EQ/
oprogramowanie użytkowe zdobył Universal Audio SSL 4000 E
Channel Strip.

Vintage
Ten angielski producent gitar na każdą kieszeń przygotował kilka
interesujących propozycji począwszy od kilku nowych wersji najpopularniejszej gitary Vintage, czyli V6 (będącej wariacją na temat
klasyka spod znaku Strat) – Reissued Series to nowe wzory i kolory,
ulepszony osprzęt Wilkinsona i dobre ceny (około 1500 zł).
Pojawią się też nowe modele z serii V100 (typu LesPaul) i nowe
marzec–kwiecień 2018
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gitary basowe spod znaku VJ74, VJ75, V4 i V4M. Jeśli więc ktoś
poszukuje klasyków bez brania kredytu lub sprzedawania narządów, dobrze trafił.
Universal Audio
Trudno zatrzymać tę firmę i jej dążenie do zwirtualizowania
całego audio. Po gigantycznym sukcesie interfejsów z serii
Apollo przyszła kolej na urządzenie dla odbiorców o nieco
mniejszym budżecie. Oto Arrow (no wiecie, Apollo, Arrow,
później pewnie pojawi się Ark albo Heart…), czyli młodszy
brat Apollo Twin, interfejs dwukanałowy pracujący na złączu
Thunderbolt 3 i przez niego zasilany. Na razie trochę samotny,
bo poza najnowszymi komputerami Mac, mało które posiadają
złącze TB3, ale bardzo przyszłościowy, bo standard ten rozwija się błyskawicznie.
Z drugiego końca rynku nadszedł zaś OX Amp Top Box, czyli
„reaktywny ogranicznik mocy”. Mówiąc po ludzku, jest to system
współpracujący z każdym wzmacniaczem gitarowym i symulujący w najdrobniejszych szczegółach pracę z wybranym głośnikiem,
od którego w bardzo dużym stopniu zależy brzmienie całego
systemu gitara-wzmacniacz-kolumna. A wszystko po cichu. Do
tego możliwość nagrywania, dynamiczna symulacja głośników
oraz obsługa za pomocą aplikacji, co pozwala na dodawanie
nowych emulacji. Sprzęt wysokiej klasy, pięknie wykonany
i brzmiący jak „real deal”.
Obydwa nowe urządzenia można już kupić.

Ernie Cefalu,
twórca logo The Rolling Stones,
z oryginalnymi szkicami

zdjęcia: NAMM (7)

>>

Orkiestra podczas ceremonii otwarcia targów.

STAY
Oto brazylijski producent najróżniejszych statywów (klawiszowych, mikrofonowych), które od konkurencji odróżnia waga,
a w zasadzie niemal jej brak. Wykonane z aluminium statywy są
bardzo estetyczne, kolorowe i w ogóle supermodne. Pierwsze testy
potwierdzają ich jakość i odporność na trudy trasy koncertowej,
a szokująco niska masa jest mile widziana przez ręce, mięśnie
i kręgosłupy. Ciekawy pomysł i wzorcowa realizacja. Już dostępne!
Spectrasonics
Nowości nie było, ale przedstawiciel firmy po przystawieniu mu
pistoletu (na wodę) do głowy zdradził, że jeszcze tej wiosny otrzymamy bardzo smakowite uaktualnienia istniejących produktów,
a być może jeszcze w tym roku pojawi się całkiem nowy plugin
związany z rytmem. No, to rozumiemy!
Poza tym wszystkie pluginy Spectrasonics są obecnie dostępne także w wersji samodzielnej (niewymagającej hostu w postaci
DAW), co z radością powitają występujący na żywo. Latencja
wynosi prawie zero i jak zwykle mają superbrzmienie.
Sony
Jest taki kultowy mikrofon, który Sony produkuje od 25 lat.
Nazywa się C800G, jest wielki, ciężki i lampowy, z tyłu ma radiator
w kształcie kaloryfera, kosztuje 10 tysięcy dolarów i nie można go
kupić w Europie, bo nie spełnia przepisów UE. Co robić? Skonstruować nowy model według następujących kryteriów: mniejszy,
tańszy, innowacyjny i przystosowany do najnowszych wymagań
brzmieniowych. Oto Sony C100, mikrofon wyposażony w dwie
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Przy śniadaniu o biznesie
- poranne sesje wykładów gromadziły setki osób.

Koncert Andy’ego Grammera
na scenie głównej NAMM.

kapsuły, z których ta mniejsza potrafi przenosić częstotliwości
grubo powyżej możliwości ludzkiego słuchu, ale dzięki temu
pozwala na uzyskanie jedwabistego brzmienia w górze.
Dlaczego? Bo nawet niesłyszalne dla człowieka częstotliwości
generują słyszalne harmoniczne, które dodają tego słynnego
„powietrza”. Mikrofon będzie dostępny w marcu i nie możemy się
doczekać testu. Cena? Mniej więcej jedna piąta C800G.
Do kompletu zaś Sony zaprezentowało mikrofony małomembranowe ECM-100U i ECM-100N, o których wiemy na razie mniej,
ale również one pojawią się wiosną.
sE Electronics
Firma jest na fali i coraz śmielej poczyna sobie na wcześniej nieznanym dla siebie rynku mikrofonów estradowych. Świetnie przyjęte
V7 i V3 spowodowały, że sE postanowiło pójść za ciosem i wypuścić kolejne wersje. Pierwsza to specjalna edycja V7 BFG sygnowana przez samego Billy’ego Gibbonsa z grupy ZZ Top. Mikrofon
jest naprawdę pięknie wykonany, a przy odrobinie chęci można się
w nim przeglądać. Niedługo rodzinka wzbogaci się o wersję V7 do
bębnów i kolejne wariacje na temat.
Z drugiej strony skali cenowej pojawił się flagowiec flagowców: mikrofon przygotowany we współpracy z legendą świata
pro-audio Rupertem Neve. sE RNT to kunsztownie wykonany
mikrofon lampowy wyposażony w dziewięć charakterystyk kierunkowych, dwa transformatory audio zaprojektowane przez
Ruperta Neve, specjalnie strojoną kapsułę i elementy wzięte
prosto z miksera 5088, czyli flagowej konsolety Rupert Neve
Design. Mikrofon można już zamawiać, a jego cena to około
13 000 zł. No cóż, jakość kosztuje…
RME
Choć tym razem RME nie zalało wystawy nowościami, nie można
powiedzieć, że nic się nie działo. Firma zaprezentowała nową
wersję systemu TotalMix, czyli aplikacji sterującej wszystkimi
interfejsami RME. Ci, którzy jej używają, wiedzą, że czegoś tak
uniwersalnego nie ma chyba nikt inny. Możliwości krosowania sygnału zahaczają o zaginanie czasoprzestrzeni i każdy, kto opanował
TotalMix, jest prawdziwym guru. Nowa wersja pozwala na pracę
w sieci i zdalne konfigurowanie całych systemów, co docenią wszyscy pracujący w bardziej rozbudowanych układach (a z pewnością
każdy, kto nagrywał kiedyś orkiestrę przez 120 mikrofonów).
Po stronie „żelaza” pojawił się nowy przetwornik ADI-2
DAC, który czerpie pełnymi garściami z flagowego ADI-2 Pro.
Okazało się, że ADI-2 Pro zdobył uznanie miłośników hi-fi,
którzy dowiedzieli się, że może być lepiej i taniej. Jednak niektóre
funkcje flagowca po prostu nie są potrzebne audiofilom, więc
RME zaprojektowało przetwornik działający tylko w jedną stronę
(cyfra – analog) i niemający niepotrzebnych funkcji. Efekt: tańszy
i wcale nie gorszy DAC, który do tego świetnie wygląda.
PreSonus
Firma z Baton Rouge przyzwyczaiła nas, że na każdym NAMM prezentuje mnóstwo nowości i nie inaczej było teraz. PreSonus mocno
inwestuje w dwie podstawowe linie: interfejsy audio i system
studyjno-niestudyjny spod znaku StudioLive.
marzec–kwiecień 2018
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Można powiedzieć, że wraz z targowymi premierami firma
dysponuje jedną z największych linii interfejsów audio. Począwszy
od bardzo popularnego AudioBoxa USB, przez AudioBoxy z serii „i”,
wycofywaną powoli serią VSL, nowe propozycje spod znaku Studio
USB, aż po supernowoczesne i superniskolatencyjne interfejsy Quantum Thunderbolt. Dosłownie każdy znajdzie coś dla siebie.
Seria StudioLive poza mikserami analogowymi AR, cyfrowymi
w postaci tradycyjnej (no wiecie: suwaki i te sprawy) i rackowej to
też sceniczne stageboxy i systemy odsłuchu osobistego EarMix.
Wszystko połączone cyfrowo i sieciowo, skalowalne i wciąż
stosunkowo niedrogie. Poprzez sensowny dobór komponentów
składowych systemu StudioLive firma PreSonus wyrasta na lidera
rynku… studio i live.
Nord
Po sukcesie nowego Nord Stage 3 kolej na serię Nord Electro.
I oto są: Nord Electro 6 to jak zwykle trzy instrumenty różniące
się zastosowaną klawiaturą i sposobem obsługi sekcji organowej. Już tej wiosny do nabycia, a ich cechy szczególne to bardziej
czytelny panel wyposażony w wyświetlacz OLED, potrójny multitimbral, możliwość dzielenia klawiatury i nakładania brzmień,
większa pamięć i polifonia, a dzięki temu nowe biblioteki.
Słowem więcej i lepiej. A cena bez zmian.
MXL
Na tym stoisku rzucały się w oczy mikrofony dynamiczne do
wokalu w radosnych kolorach: niebieskim, magencie, żółtym
i zielonym. To nowa wersja POP LSM-9, która nie tylko brzmi
i wygląda, ale jest także bardzo solidnie wykonana. Dużo
bardziej dyskretnie wyglądała kolejna nowość: mikrofon
konferencyjny AC-360-Z, który zbiera głos z odległości ponad
7 metrów z każdego kierunku. Obie konstrukcje pojawią się
w sklepach wiosną.

Początki budowy
efektownych stoisk
wyglądały dość
nieefektownie.

Demetri Martin prowadzący
galę TEC Awards.

Kraina przyczajonego TI Boosta.

Moog
Nie możemy powiedzieć ani słowa, ale należy przygotować się na
utratę przytomności tego lata.
Marantz Professional
Firma Marantz to taki nowy-stary gracz. Znana ze znakomitego
sprzętu hi-fi ma też oddział (należący do koncernu inMusic), który
zajmuje się sprzętem profesjonalnym. W dodatku w dobrych cenach.
Poza gamą mikrofonów studyjnych (również na USB) i ekranów
akustycznych typu reflection filter firma śmiało poczyna sobie także
na polu łączenia dźwięku z obrazem: ich mikrofony i miksery dla filmowców, a także przenośne rejestratory audio wysokiej klasy są już
znane, a z nowości mieliśmy okazję zobaczyć wynalazek pod nazwą
Turret, czyli połączenie porządnej kamery internetowej z dobrym
mikrofonem i całym osprzętem w postaci stojaka, oświetlenia czy
pop filtru (więcej na str. 40). Całość robi znakomite wrażenie i z całą
pewnością stanie się popularna wśród wszystkich publikujących
treści w internecie lub nałogowo rozmawiających przez Skype’a.
Laney
Angielski producent nagłośnienia gitarowego pokazał parę gorących nowości. Pierwszą stanowił pedał TI Boost – rekonstrukcja
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Czego więcej
może chcieć basówka?

CO SŁYCHAĆ

Kolorowa seria mikrofonów dynamicznych MXL-a.

W komplecie dostajemy całą masę oprogramowania IK: AmpliTube na komputer i tablet/telefon, wybrane procesory z serii
Tracks i nawet procesory wokalowe. A wszystko warte ponad
800 dolarów, co przy cenie całości na poziomie 1300 zł staje się
bardzo łakomym kąskiem. Dostępność już wiosną.
Dla studyjnych estetów firma przygotowała już niemal kultowe
monitory iLoud Micro Monitors w eleganckim białym kolorze.
HeadRush
Po bardzo dobrze przyjętym pierwszym produkcie HeadRush
Pedalboard firma pracuje nad nowymi wynalazkami,
a w międzyczasie zaprezentowała sceniczny monitor, który jest
idealnym uzupełnieniem Pedalboarda. FRFR-112 to dużej mocy
(2000 W) kolumna wyposażona w dwunastocalowy głośnik niskośredniotonowy oraz twitter o średnicy 1,4 cala. Ta porządna
i lekka konstrukcja świetnie współpracuje z każdym efektem
gitarowym.

Wardorf Quantum.

ulubionego sprzętu Tommy’ego Iommiego z Black Sabbath (więcej
na str. 39). Z sygnowanego przez artystę sprzętu znalazła się jeszcze LA30BL – 30-watowa reprodukcja wzmacniacza LA100BL, na
którym zaczynał karierę. Oprócz tego można było zobaczyć nowy
piec z linii GHR (GH30R-112) i lampowy wzmacniacz gitarowy
Ironhead SLS, pracujący w dwóch trybach mocy (1–60 W i 3–300
W) i zaopatrzony w symulację obciążenia.
L.R. Baggs
Ten amerykański producent świetnego osprzętu gitarowego
pokazał przede wszystkim długo oczekiwany głośnik Synapse,
który jest efektem wieloletnich prób i błędów. Głównym założeniem przyświecającym konstruktorom było osiągnięcie bardzo
szerokiego zakresu kierunkowego kolumny przy zachowaniu
bardzo dobrej jakości i wystarczającej mocy. Synapse spełnia te
wymagania. Dzięki zastosowaniu unikatowej konstrukcji głośników umieszczonych w specjalnie zaprojektowanej obudowie
i zastosowaniu rozbudowanej elektroniki uzyskano „osobiste”
nagłośnienie o dużej mocy (wzmacniacz 500 W) i rewelacyjnej
charakterystyce kierunkowej (180º bez zmiany charakterystyki
częstotliwościowej). Do tego EQ i pogłos.
Firma zaprezentowała też nową linię efektów gitarowych
Align Series przeznaczonych do gitar akustycznych. W skład serii
Align wchodzą na razie cztery kostki: Session, Equalizer, Reverb
i Active DI. Wyglądają obłędnie, a jakość brzmienia dorównuje
innym produktom pod marką L.R.Baggs.
IK Multimedia
Na stoisku tej włoskiej firmy lśnił przede wszystkim iRig Stomp
I/O. Pod tą nieco skomplikowaną nazwą kryje się nowoczesny
multiefekt gitarowy typu Pedalboard i kontroler oraz interfejs
w jednym. Urządzenie pozwala rzecz jasna rejestrować dźwięk
z jakością 96 kHz/24 bity, a także sterować efektami. Efekty mogą
pochodzić z komputera lub z iPada, który można wygodnie umieścić w urządzeniu i zapewnić mu przy okazji ładowanie.

DPA
Stoisko duńskiego producenta znakomitych mikrofonów kręciło
się wokół technologii CORE, która zastąpi dotychczasową w produkcji wszystkich rodzajów miniaturowych kapsuł. Zaliczamy do
nich mikrofony z serii d:screet, d:vote i d:fine. Zastosowanie nowej
technologii poprawiło i tak duży zakres dynamiki, jak również
sprawiło, że urządzenia stały się mniej narażone na przesterowanie
wkładki. Dla przykładu mikrofon CORE 4060 zyskał aż 6 dB
w znoszeniu ciśnienia akustycznego (SPL). Całkowite zniekształcenia harmoniczne < 1% THD mikrofon trzyma teraz aż do 129
dB. Zakres dynamiki wynosi 106 dB, a maksymalne SPL – 134 dB.
Mikrofony z technologią CORE już są w sprzedaży.
Aguilar
Gdyby na targach nie było za głośno, do stoiska Aguilara doszlibyśmy śladami głębokiego dołu, wyraźnego środka i gładkiej góry
kolumn SL. Demonstrowano ich limitowane serie w kolorze
„Dorian Gray”. SL 212 wyprodukowano w 250 egzemplarzach,
a SL 410x – w zaledwie 100. Na stoisku można było też przetestować nowy efekt Grape Phaser. Kostka w kolorze czerwonych
winogron pozwala uzyskać bajecznie funkowe brzmienia. Ma mieć
premierę już wiosną.
ADAM Audio
W roku 2017 ten berliński producent zaprezentował nową wersję
swoich najlepszych monitorów, czyli serię S. Sukces był duży, więc
można zwrócić się teraz do klientów z mniejszą ilością gotówki (lub
z mniejszym pokojem odsłuchowym). Już wkrótce będzie można
nabyć jeden z dwóch modeli nowej serii T, która jest następcą
nieprodukowanej już serii F. Prawdę mówiąc, obie serie łączy niewiele: T to nowe głośniki (w tym słynny wstęgowy tweeter), nowe
obudowy (przyznajemy, że są nie tylko lepsze, ale także ładniejsze)
i całkiem nowe wzmacniacze i zwrotnice oparte o procesory DSP.
Seria T pojawi się wiosną w bardzo atrakcyjnych cenach: około
1600 zł za parę monitorów T5V i poniżej 2000 za T7V. Warto więc
poczekać.
Piotr Dygasiewicz, współpraca Mateusz Bracha,
Patryk Korzonkowski, Konrad Majchrowski
marzec–kwiecień 2018
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MOCNY AKORD

2box

Adam Audio

Niskie brzmienie
w niskiej cenie

Podstaw(k)a lepszego
brzmienia

Gratka dla perkusistów: zestaw TrigIt
Trigger kit, czyli 4x kocioł/werbel,
1x stopa, złącze jack ¼” kosztuje teraz
zaledwie 419 zł (wcześniej 799 zł).

Do każdej zakupionej pary monitorów
ADAM AX3 i ADAM A5X otrzymujemy
teraz bezpłatnie parę śnieżnobiałych
podstawek o wartości 240 zł.
Minimalizują one rezonanse, dzięki
czemu łatwiej wyłapujemy wszystkie
szczegóły brzmienia opracowywanych
projektów.

Oferta obowiązuje do wyczerpania
zapasów promocyjnych.

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy
objętych promocją.

MXL

Mikrofony ze zniżką
Promocją -20% objęte są dwa mikrofony
pojemnościowe i jeden USB. Za przeznaczone 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 zestawie uchwyt elastyczny,
uchwyt sztywny i walizkę. Promocja obejmuje także mikrofon konferencyjny USB
– MXL AC-404. Dzięki trójkapsułowej
konstrukcji rejestruje równomiernie sygnał w promieniu 180o. Kosztuje obecnie
424 zł (wcześniej 530 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy
objętych promocją.

PreSonus

PreSonus

Kolumny
obniżają
ceny mikserom

W zestawie taniej

Interfejsy 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.

Zwolenników solidnego studyjnego sprzętu powinna ucieszyć wiadomość o promocji interfejsów PreSonusa. W promocji
można kupić zestaw iTwo Studio, który od
razu pozwoli wyposażyć w podstawowym
zakresie całe studio. Kosztuje on teraz
899 zł (wcześniej 1050 zł). Można także
kupić taniej prosty interfejs StudioLive
96 USB. Obecnie kosztuje jedynie 399 zł
(wcześniej 419 zł).

Oferta obowiązuje do 30.04.2018 lub wyczerpania

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy

Oferta obowiązuje do 30.04.2018 lub do wyczerpania

egzemplarzy objętych promocją.

objętych promocją.

egzemplarzy objętych promocją.
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Jeśli kupisz kolumny PreSonus
serii AIR lub ULT, zyskujesz zniżkę
na zakup miksera z serii PreSonus
StudioLive III lub AR.
Przy zakupie dwóch kolumn
przysługuje zniżka 10%, przy
zakupie czterech kolumn
– zniżka 20%.

zdjęcia: 2box, ADAM Audio (7), MXL (3), PreSonus (7)

Adam Audio

MOCNY AKORD

Toontrack

Biblioteki taniej!
Jeśli poszukujesz dobrych brzmień klawiszowych lub perkusyjnych, powinieneś
zainteresować się promocją Toontracka.
Przez cały miesiąc biblioteki EZkeys
i EZdrummer kosztują do 20% taniej, czyli
zapłacimy 80 zł, zamiast 99 zł. Promocja
nie obejmuje zestawów.
Promocja obowiązuje do 31.03.2018 roku.

Waldorf

M-Audio

Monitory tanieją
na wiosnę
Jeśli potrzebujesz dobrego odsłuchu
w przyzwoitej cenie, M-Audio właśnie obniżyło cenę monitorów BX5-D3. Te aktywne monitory bliskiego pola mają kevlarowe
woofery o średnicy 5” i tweetery 1”, moc
60/40 W i pasmo przenoszenia 52 Hz –
35 kHz. Kosztują teraz zaledwie
419 zł za sztukę.

M-Audio

Laney

Różnica
w syntezatorach

Bogactwo
oprogramowania

Nagłośnienie gitarowe
i basowe w promocji

Syntezatorowe brzmienie tych instrumentów jest solidne jak zawsze, ale tanie jak
rzadko. Za moduł desktop wirtualnego syntezatora analogowego Blofeld DS z 1000
brzmień i możliwością ładowania kolejnych
z MicroQ trzeba zapłacić 1690 zł (wcześniej 1899 zł). Z kolei za czterooktawową
klawiaturę półważoną Waldorf Blofeld KB
z nową generacją instrumentów i modułem
samplerowym w standardzie należy wyłożyć 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).

Od pewnego czasu M-Audio regularnie
rozpieszcza użytkowników swojego
sprzętu atrakcyjnymi pakietami
oprogramowania. Niedawno mogli oni
cieszyć się instrumentami wirtualnymi
i efektami pakietu Pro Tools | First |
M-Audio Edition. Od marca nowi lub
obecni użytkownicy Uber Mic,
interfejsów C-Series, M-Track 8,
Axiom AIR Mini 32, CTRL49, serii CODE
(Black), serii Oxygen, Hammer 88 i serii
Keystation zyskują dostęp do biblioteki
najnowocześniejszych, poszukiwanych
brzmień Touch Loops o wielkości 2 GB
(ponad 500 brzmień). Znaleźć w niej można uderzenia perkusyjne typu „one shot”,
zmysłowe melodyjne loopy i głębokie,
napędzające basy.

Laney urządził wyprzedaż wzmacniaczy,
kolumn oraz combo gitarowych
i basowych. Kosztują teraz od 20 do 35%
mniej. Oto przykłady: najnowsze combo
gitarowe L50H – 4340 zł (wcześniej
6200 zł), kompaktowa kolumna gitarowa
GS 412PS – 2599 zł (wcześniej 3990 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), combo basowe RB7 – 1620 zł
(wcześniej 2490 zł), head basowy RB9 –
1040 zł (wcześniej 1599 zł). To tylko część
okazji. Więcej informacji jest dostępne na
stronie audiostacja.pl.

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy
objętych promocją.

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy
objętych promocją.

marzec–kwiecień 2018
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RWĄCY TEMAT
TEMAT
RWĄCY

Repertuar
musi być jak
buty

fot. Zuzanna Frankiewicz/archiwum prywatne

O pożytkach z eksperymentowania, o tym, że
rock to nie wyrok dla poezji śpiewanej oraz
o dyspozycji wokalnej ulatniającej się
z dymem papierosa mówi
Justyna Panfilewicz
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RWĄCY TEMAT

Justyna Panfilewicz „Jazzta”
Wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów,
interpretatorka poezji śpiewanej, trener wokalny,
magister pedagogiki w zakresie edukacji artystycznej. Od 2008 roku tworzy wraz z Tomaszem
Pawłem Orłowskim autorski projekt HUKzHUT
(dawniej J.A.B.). Uczestniczka programów „Bitwa
na głosy” (2011) oraz „The Voice of Poland”
(2013). W roku 2015 roku w duecie z Mariuszem
Wawrzyńczykiem wygrała koncert Super Debiuty
podczas 52. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Na swoim koncie ma także ponad
30 nagród i wyróżnień na festiwalach, w dużej
części za piosenkę poetycką. Od 2014 roku jest
wykładowczynią w klasie wokalnej warsztatów
w Muzycznej Owczarni, a od 2016 trenerem
wokalnym School of Music w Łodzi.

marzec–kwiecień
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Po co wokaliście głos? Przecież w historii było mnóstwo
wykonawców z Florence Foster Jenkins na czele, którym
brak głosu nie przeszkodził w karierze.
Gracjanowi Roztockiemu też nie. (śmiech) Zrobił „karierę”, ale
wokalistą nigdy nie będzie. Prawdziwy wokalista musi mieć głos.
W muzyce dobry instrument to podstawa.

O przenoszeniu wzroku
Gdy ktoś mnie pyta o różnice między koncertem klubowym
a plenerowym odpowiadam, że najbardziej różni je publiczność. Do klubu przychodzą ludzie nastawieni na konkretnego
wykonawcę, świadomi. Otwarte koncerty plenerowe gromadzą

A jak tego głosu nie ma?
Najlepiej zająć się czymś innym. (śmiech) Albo odwrócić uwagę od
swoich braków strojem, scenografią, układem choreograficznym,
prowokującym zachowaniem. Mieć pomysł na siebie, który się
sprzeda. Niestety w show biznesie wszelkie chwyty są dozwolone. Muzyka przegrywa z produktami. Muszę jednak zaznaczyć, że
zdarzają się interesujący wykonawcy ze słabym głosem. Wyróżniają się na tle innych twórczością, tym co mają do powiedzenia.
Mają ciekawą osobowość i ciekawe spojrzenie na świat.

często publiczność przypadkową, niekoniecznie zainteresowaną

Czyli można potraktować głos jako premię, ponieważ tak
naprawdę liczy się sprzedanie swojej osobowości?
Najlepiej jak ktoś spełnia wszystkie warunki: świetnie śpiewa,
sam komponuje, pisze w ciekawy sposób, ma ciekawą osobowość,
dobrze wygląda etc.

Podczas tegorocznej zimowej edycji warsztatów
w Muzycznej Owczarni w Jaworkach, na których prowadziłaś
klasę wokalu, mieliśmy rodzaj takiego eksperymentu:
solo na chrapaniu.
Chrapane solo pojawiło się w piosence autorskiej jednego
z uczestników. Piotr Szachewicz, napisał piosenkę o takiej prozaicznej łóżkowej sytuacji – jego dziewczyna chrapie. (śmiech)
Większość tekściarzy stwierdziłaby: „Mam napisać, że moja
dziewczyna chrapie?!”. On podchodzi do pisania tekstów z wielkim dystansem. Dlatego jego piosenki są ciekawe i zaskakujące.
Ten utwór mógł mieć zwyczajne instrumentalne solo, ale cała
koncepcja, historia opisana w piosence pozwoliła na niecodzienne zastosowanie głosu ludzkiego w postaci chrapanej solówki.

Możesz podać przykłady takich artystów?
Ideałów nie ma. (śmiech) Ale jest kilkoro wokalistów, których
sobie cenię. Na przykład Jack Black (Tenacious D), Ian Gillan,
Janis Joplin, James LaBrie (Dream Theater), Sebastian Bach (Skid
Row), Lzzy Hale (Halestorm), Frank Sinatra, Bobby McFerrin,
Nina Hagen. Jak za dziesięć lat zapytasz mnie o to samo, lista
będzie zupełnie inna. (śmiech)
Starasz się imitować ich sposób śpiewania?
Kiedyś uczyłam się, imitując brzmienie ulubionych wokalistów.
Ale to droga donikąd. Czym innym jest czerpanie inspiracji. Najlepiej od najlepszych. Składanie krok po kroku swojego własnego
muzycznego ja. Czerpiąc od innych to, co ciekawe, co nam się
podoba, co chcielibyśmy umieć. Każdy miał kiedyś jakiś wzorzec.
Im więcej wzorców, tym większe spektrum możliwości.

fot. Zuzanna Frankiewicz/archiwum prywatne

Czy poznawanie swoich możliwości nie bywa czasem
niebezpieczne dla strun głosowych?
Jeśli ćwiczy się bezmyślnie – to tak, będzie niebezpiecznie.
Eksperymentować należy w zdrowy sposób. W pełnej
świadomości tego, co dzieje się w naszym ciele, i tego, jaki efekt
chcemy uzyskać.
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tym, co dzieje się na scenie. W obu przypadkach może zdarzyć się
ktoś, kto wysyła w stronę wykonawcy negatywne wibracje. Nie
można dopuścić, by ten ktoś zburzył nasz spokój, naszą pewność
siebie. Wtedy najlepiej przenieść wzrok na kogoś, po kim widać
pozytywne nastawienie do naszego występu. Można nawet
zaśpiewać czy zagrać dla takiej osoby cały koncert.

Na początku swojej przygody z muzyką eksperymentowałaś
jednak raczej z łączeniem pieśni i tańca w zespole
folklorystycznym „Sierakowice”. Zajmowałaś się
bardziej pieśnią?
Zapisałam się do zespołu, bo strasznie ciągnęło mnie
do muzyki, na scenę. Zespół działał w mojej rodzimej
miejscowości. Próby odbywały się w szkole, niecały
kilometr od mojego domu. Była to jedyna grupa
ludzi w okolicy, która działa muzycznie.
Nie było opcji – musiałam do nich należeć.
Wtedy zdecydowanie więcej tańczyłam
niż śpiewałam. Jeśli już coś śpiewaliśmy,
to grupowo.

Zdarzają się interesujący wykonawcy
ze słabym głosem.Wyróżniają się
na tle innych twórczością,
tym co mają do powiedzenia

RWĄCY TEMAT

Przydał ci się ten taniec?
Nauczyłam się w tańcu nie nadeptywać ludziom na odciski.
(śmiech) Taniec to wspaniała rzecz. Rozwija świadomość ciała.
Pozwala uwolnić emocje, przełamać bariery skrępowania
i wstydu. Fantastyczne było to, że pracowałam wtedy z grupą
ludzi, stresujących się tak samo jak ja. Ten stres rozkładał się na
nas wszystkich po równo. To zdecydowanie ułatwiło mi
postawienie pierwszych kroków na scenie.
Potem pojawiła się z jednej strony dość eteryczna piosenka
poetycka, a z drugiej rockowy projekt HUKzHUT.
Do niedawna wydawało mi się, że te światy są kompletnie
rozdzielne, aż posłuchałem twojej interpretacji „Obławy 1”
Jacka Kaczmarskiego.
W obu gatunkach czuję się dobrze. Stąd pomysł na „Kaczmarskiego
na rockowo”. Rzadko zdarza się słyszeć dobre połączenie rocka
i poezji. Razem z Tomkiem stwierdziliśmy, że bierzemy byka za rogi.
(śmiech) Kilkanaście skrzętnie wybranych przez nas kompozycji
stoi w kolejce po nowy aranż. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z założonym przez nas planem, „Kaczmarski na rockowo” będzie
miał swoją koncertową premierę w czerwcu tego roku. Planujemy
wejść do studia, nagrać materiał i oficjalnie go wydać. W tym wypadku kluczowe będzie uzyskanie zgody spadkobierców artysty.

Tekst poetycki trzeba umiejętnie
podać. Nie można go po prostu
zaśpiewać. Trzeba go zinterpretować
Jednocześnie wiele twoich interpretacji pieśni
Kaczmarskiego było bardzo spokojnych, ascetycznych.
Recitale piosenki poetyckiej – nie tylko Kaczmarskiego
– śpiewam najczęściej z akompaniamentem fortepianu.
Taka ascetyczna forma podkreśla to, co ważne: tekst, melodię,
związane z nimi emocje i nastrój. Możemy do woli bawić się
dynamiką. Od pianissimo po forte. W zależności od wykonywanej
kompozycji.
W twoim tegorocznym kalendarzu projektów
poetyckich jest znacznie więcej.
Mogłabym grać pop-rock. Ale nie chcę. Koncentruję się na poezji
i projekcie HUKzHUT, który jest trudną muzycznie i niekomercyjną propozycją, dlatego nie ma nas w mediach. A w tym roku w kalendarzu faktycznie sama poezja. Oprócz recitali, które gram pod
swoim nazwiskiem, pojawiły się nowe projekty. Zostałam zaproszona przez Zbigniewa Łapińskiego do udziału w premierowym
programie „Znaki Zodiaku”. Premiera koncertowa „Zodiaków”
odbyła się 5 marca w Warszawie w Służewskim Domu Kultury.
Do studia wchodzimy na przełomie kwietnia i maja. Zatem będzie
płyta. Zbigniew Łapiński powierzył mi również cały swój program
napisany do tekstów Norwida. To już będzie druga płyta. Oraz
trzecia, o której już wspominałam: Kaczmarski na rockowo. Dwie
ostatnie są w całości pod naszą opieką. Nie zamierzamy się
z niczym spieszyć. Gdy zapniemy sprawy muzyczne na ostatni
guzik, na spokojnie zaplanujemy nagrania, promocję i koncerty.
Czy są jakieś różnice w operowaniu głosem
w poezji śpiewanej i rocku?
Nie. Śpiewanie to śpiewanie. Niezależnie od tego, co śpiewam,
zawsze robię to w ten sam sposób. Bez względu na gatunek. Pokutuje stwierdzenie, że śpiewanie poezji jest nudne. Nic bardziej
mylnego. Poezja lubi „brudne głosy”, lubi drapieżność. Jedyną
zauważalną różnicą między poezją a rockiem jest tekst. Tekst
poetycki trzeba umiejętnie podać. Nie można go po prostu
zaśpiewać. Trzeba go zinterpretować. Najbardziej
ukochałam sobie teksty Kaczmarskiego. Pozostaję
niezmiennie pod wielkim wrażeniem jego
pisarskiego kunsztu. >>
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Początkującym radzę, by uczyli się od kogoś, kto wie, co robi.
Tym zaawansowanym, by pamiętali o tym, że nie wiedzą jeszcze
wszystkiego. Z początkującymi pracuję na polskich tekstach.
Angielski pozwala ukryć dużo błędów, zwłaszcza jeśli chodzi
o dykcję, o wymowę samogłosek. Początkujących odciągam od
piosenek zbyt trudnych jak na ich możliwości. Jeśli słyszę, że dana
osoba nie jest w stanie udźwignąć piosenki, szukam dla niej czegoś prostszego. Równie ciekawego i w podobnym klimacie, jaki
zaproponowała. Dobrze dobrany repertuar to połowa sukcesu.

O zaletach mroku
Uwielbiam słuchać muzyki nocą. Nic mnie nie rozprasza, nikt
nie przeszkadza… Świat za oknem śpi… Zakładam słuchawki,
zamykam oczy i odpływam… Wraz z muzyką pojawiają się w mojej
głowie abstrakcyjne obrazy i pejzaże… Słyszę też znacznie więcej
szczegółów aranżacyjnych. Za dnia nigdy nie udało mi się wejść
w taki stan. Mrok czy półmrok pomaga również budować
intymność na scenie. Jest ona bardzo potrzebna, bo w pewien

Rzucasz niekiedy wyzwania tym najbardziej
zaawansowanym?
Wystarczy jedno zdanie: „Stać cię na więcej”. To bardzo motywujący, a jednocześnie nienarzucający niczego środek dydaktyczny.
Zdarzają się też konkretniejsze wyzwania. Tej zimy z jedną
z uczestniczek (Marysią Blandzi) postanowiłyśmy nauczyć się do

sposób emocjonalnie się obnażamy. Jeśli wszystko dokoła nam
to ułatwi, koncert wypadnie świetnie. Kiedy wykonawca nie jest
w stanie się otworzyć, zaczyna zachowywać się sztucznie.

A przy tym niektóre jego pieśni pozwalają
na dużą ekspresję.
Powiem więcej: pieśni Kaczmarskiego czy Gintrowskiego
wydobyły ze mnie pokłady takiej wrażliwości i drapieżności,
jakich do tej pory nie wydobył ze mnie rock!
Podczas warsztatów w Muzycznej Owczarni prowadzisz klasę
wokalu. Jak zatem dobierasz utwory uczestnikom?
Nie narzucam repertuaru, który byłyby dla kogoś niewygodny. Sama
cierpiałam, gdy musiałam przygotować w jednym z popularnych
programów talent show narzucone mi przez produkcję utwory. To
nie było dobre… Czułam się jakbym chodziła w butach za małych
o trzy numery. Staram się poznać swoich warsztatowiczów/uczniów.
Poznać ich możliwości i zainteresowania muzyczne. Przerzucamy się
pomysłami, wzajemnie inspirujemy. Przed warsztatami staram się
dotrzeć do każdego choćby za pośrednictwem Facebooka. Proszę,
by zastanowili się, co chcieliby zaśpiewać, nad czym popracować.
Na samych warsztatach jest już o wiele łatwiej. Każdy przyjeżdża
z jakimiś przemyśleniami i pomysłami. W tym roku zadałam wszystkim, żeby przygotowali aż po osiem piosenek, więc wybór faworyta
na koncert finałowy nie był żadnym problemem.
Zawsze się znajdzie nieco osób z piosenkami autorskimi.
Uwielbiam pracować na piosenkach autorskich. To taka czysta
kartka. Można zbudować utwór czy interpretację od zera.
Piosenki autorskie mówią też wiele o człowieku, o wokaliście.
O tym, kim jest. Jak myśli o swoim głosie. Jak prowadzi linię
wokalną. Jakie ma pomysły. Jakie klimaty siedzą w jego głowie.
To wspaniała zabawa i przyjemna praca dla obu stron.

Najbliższe występy

Jak różnicujesz propozycje dla początkujących
i zaawansowanych?

Uwielbiam pracować na piosenkach
autorskich. To taka czysta kartka.
Można zbudować utwór
czy interpretację od zera
18
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9 kwietnia – „Znaki Zodiaku” – Służewski Dom Kultury, Warszawa
28 kwietnia – Recital Pieśni Jacka Kaczmarskiego – Przechowalnia, Łódź
9 maja – „Otwórz serce” Akcja charytatywna na rzecz hospicjum
dla dzieci – Gimnazjum nr 18, Łódź
25 maja – Justyna Panfilewicz TRIO UNPLUGGED – Restauracja
Czerwona, Chorzów
27 maja – Łapiński/Norwid – Służewski Dom Kultury, Warszawa
30 czerwca – Czaty Zamkowe – Bolków
1 lipca – Festiwal Być Więcej – Rudno k. Kołbieli
2–14 lipca – Warsztaty w Muzycznej Owczarni – Jaworki
Więcej informacji o występach znajduje się na stronie
www.justynapanfilewicz.pl
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Na kilka rzeczy jestem bardzo
wyczulona. Po pierwsze świadomość
śpiewanego tekstu, interpretacja.
Po drugie niechlujna dykcja
lata całej dyskografii Mietka Szcześniaka. (śmiech) Kilkoro
wokalistów tak się rozkręciło, że z warsztatów na warsztaty
sami sobie rzucają wyzwania. Przykładem może być tu Władek
Szemraj. W tym roku wybrał sobie bardzo trudny utwór
„Dream On” grupy Aerosmith i świetnie sobie z nim radzi. Lubię
też ludzi, którzy mówią sobie na przykład: „Nigdy nie śpiewałem
piosenek funkowych. To nie mój klimat, ale chcę tego spróbować”.

Im bardziej doświadczony wokalista, tym mniej błędów popełnia. Nawet zawodowcom zdarzają się niedociągnięcia. Na kilka
rzeczy jestem bardzo wyczulona. Po pierwsze świadomość
śpiewanego tekstu, interpretacja. Po drugie niechlujna dykcja.
Często to niechlujstwo zaczyna się na poziomie mówienia.
Po trzecie eksperymenty. Wielu wokalistów nie eksperymentuje, ich śpiewanie jest nudne. Po czwarte naśladownictwo
i manieryzm.

O detonacji petardy
Na każdych warsztatach zdarzają się osoby bardzo
nieśmiałe i zblokowane. Mimo sporego potencjału wstydzą
lub boją się śpiewać. Często jest to wynikiem niskiej samooceny
lub negatywnych komentarzy na swój temat. Wystarczy dodać

Sądząc po utworach przygotowanych na koncert finałowy,
w większości angielskich, na warsztaty przyjechali niemal
sami zaawansowani. (śmiech)
Ta tura obfitowała w bardzo dobrych wokalistów. To chyba najzdolniejsza, najbardziej pracowita grupa, z jaką tu kiedykolwiek
pracowałam. Faktycznie zdecydowana większość wybrała teksty
anglojęzyczne. Dlatego jednego dnia cała grupa dostała zadanie,
by na wieczorny jam przygotować utwór po polsku. Zadanie
zostało wykonane na 5 z plusem.

O ciążącej odpowiedzialności
Język angielski jest bardziej melodyjny, więc nie dziwię się
wokalistom, wybierającym anglojęzyczne teksty. One śpiewają
się same. Łatwiej też ukryć błędy językowe czy złą dykcję. Język
polski obnaży wszystkie niedociągnięcia. Niestety bardzo wielu
wokalistów czy muzyków traktuje tekst drugoplanowo. Gdy
śpiewamy po polsku, nie jesteśmy w stanie wyłączyć myślenia
o przekazywanych treściach. Nie można potraktować głosu
instrumentalnie. Trzeba wziąć odpowiedzialność za wybrany
przez siebie tekst. Nie każdy wokalista to lubi i nie każdy to potrafi.

Jaworki to maksymalnie trzy tygodnie w roku.
Trochę za mało, by umiejętności z zimy utrzymały się do lata
bez dodatkowej pracy.
Piękne porównanie ma na taką okoliczność mój narzeczony: sportowiec nie wygra olimpiady, jeśli będzie ćwiczyć raz na tydzień
przez godzinę! Najważniejsza jest systematyczność i rzetelność.
Dlatego po warsztatach wysyłam uczestnikom materiały, żeby
mogli codziennie poćwiczyć w domu. Na warsztatach staramy się
rozpalić w ludziach zapał do pracy. Zaciekawić, zmobilizować do
działania. Mamy nadzieję, że gdy wrócą do domu, ten zapał nie
osłabnie.
Czy dostrzegasz różnicę w błędach popełnianych przez
osoby wiążące zawodową przyszłość z muzyką i uprawiające
muzykę jako pasję?

im wiary w siebie, zauważyć ich plusy. Wtedy już szybko udaje
mi się takie osoby ośmielić i na koncercie finałowym wybuchają
niczym petarda!

Na prezentację tekstu na scenie może też mieć wpływ
stan gardeł wokalistów. Tym bardziej istotny, że rozmawiamy
na chwilę przez koncertem finałowym zimowej edycji
warsztatów w Muzycznej Owczarni. Co należy robić,
a czego unikać, żeby na scenie gardło
było w formie?
O higienę i kondycję głosu trzeba dbać na co dzień. Wprowadzenie zdrowych nawyków jest podstawą dobrej formy. Nasz
głos pracuje tak dobrze, jak dobrze czuje się nasze ciało. A więc
relaks, zdrowy sen, sport, świadome ćwiczenie. Z dobrych rad
„tuż przed koncertem” mam jedną najważniejszą: nie nadwyrężaj
głosu. Wszelkie rozmowy w hałaśliwym miejscu, zwłaszcza przed
koncertem, mogą doprowadzić do zacisku krtani. Nie uznaję też
palenia papierosów! Ilekroć trafiam na wokalistów palaczy przed
wejściem do Owczarni, zwracam im uwagę, niby w żartobliwy
sposób: „Higiena głosu, kur…a!”. Mogłabym tu jeszcze wymienić
dziesiątki porad. Najważniejsze to być świadomym, co nam
pomaga, a co szkodzi.
A co z nawilżaniem gardła?
To również indywidualna sprawa. Ważne, by znaleźć coś dobrego
dla siebie. Ja na przykład piję wodę z tajnym syropem produkcji
mojej mamy.
A gdy na zewnątrz mróz?
Najlepiej siedzieć w łóżku pod kołdrą. (śmiech) A na serio staram
się nie oddychać ustami, ale nosem. Jest to często uciążliwe, ale
nieraz uniknęłam dzięki temu przeziębienia. Unikam też jedzenia
lodów niezależnie od pory roku…
To straszne!
Jak mnie najdzie ochota i trafią się lody o smaku toffi, to pokusa
jest silniejsza. (śmiech)
Dariusz J. Michalski
marzec–kwiecień 2018
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Budowanie
struna
po strunie
O pracy zespołowej podczas budowy głosu,
metodach jego emisji i dopuszczalnej przerwie
w ćwiczeniach mówi Anna Łukowska-Bartold
20
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Każdego da się nauczyć śpiewać? Nawet kompletne
beztalencie?
Oczywiście są osoby mające większe predyspozycje lub mniejsze,
dlatego osiągnięcie zadowalających efektów może trwać
2 miesiące, a może 2 lata. Niekiedy trafiam na kogoś, kto był już
uczony śpiewu, ale źle. I takie przypadki też zajmują więcej czasu
niż nauka od początku. Jeśli ktoś ma jakiś fizyczny uraz: niedomykalność strun, guzki czy polipy, wtedy praca jest trudniejsza.
Przede wszystkim jednak wszystko zależy od pracowitości
i determinacji uczącego się oraz od mojego doświadczenia.
Na czym zatem polega pani zadanie?
Osoba, która chce śpiewać, ma się nie męczyć. Jak chce wykonać
daną piosenkę, powinna wyśpiewać każdą nutę, mieć dobrą intonację i panować nad dynamiką.

Anna Łukowska-Bartold
Wokalistka i trenerka wokalna, ale też rzeźbiarka, graficzka
i fotografka. W prowadzonych lekcjach śpiewu wykorzystuje

Zawsze tak dobieram wyzwania,
by uczący się miał do pokonania
jeden stopień, a nie pięć
Głos nadaje się do zbudowania od zera. Ale też w ciągu 5 lat pracowałam z jedną osobą operującą rejestrem gwizdkowym, czyli
potrafiącą śpiewać bardzo wysoko. Taką skalą dysponuje niewiele
osób. Spośród znanych wokalistek – Mariah Carey.
Czy ma pani na koncie jakiś spektakularny przypadek,
że coś nie idzie, szukacie i nagle następuje przełamanie?
Takie przypadki mam codziennie. Oczywiście to robi się spektakularne, gdy dotyczy kogoś, kto szuka dostępu do bardzo wysokich dźwięków. Gdy jednak mówimy o osobach, które jak z puzzli
składają swój głos metodą prób i błędów, to momenty „WOW!”
też się zdarzają. Tylko że są sumami takich małych „Wow!”. Bo
każda osoba wymaga innego podejścia i u każdej co innego można
nazwać sukcesem. Jedynym stałym elementem, potrzebnym do
budowy głosu, jest nasza współpraca.

autorski program zawierający elementy różnych metod emisji głosu.

Czyli chodzi o badanie granic głosu i ich przesuwanie?
Metoda pracy jest prosta: daję utwór i słucham, czy osoba męczy
się bardzo, czy tylko trochę. Na tej podstawie dobieram ćwiczenia.
Podczas ćwiczeń słucham, jak działają. Jak słyszę, że jest gorzej,
a klient czuje się źle, próbuję czegoś innego. Wyjaśniam też, czego
po ćwiczeniu należy oczekiwać i jak ma ono działać. Dzięki temu
każdy może ocenić, jeżeli czuje, że coś jest nie tak. Wymagam też
pracy w domu, bo podczas lekcji tylko wskazuję kierunek. Dlatego
ćwiczenie głosu jest pracą zespołową. Oczywiście utwory dobieram
do kolejnych etapów rozwoju wokalnego. Ktoś, kto przychodzi na
pierwszą lekcję pianina, nie rzuca się przecież od razu na Chopina.

fot. Kajetan Bartold (4)

Jaki utwór można zatem polecić na początek?
Na przykład piosenkę „Fever”, którą w repertuarze mieli między
innymi Elvis Presley, Madonna i Beyoncé: nie jest zbyt nisko ani
zbyt wysoko. Akurat tak, żeby przełamać lody. Bo chodzi o aspekt
psychiczny: zawsze tak dobieram wyzwania, by uczący się miał do
pokonania jeden stopień, a nie pięć.
A piosenki stanowiące wyzwanie dla najlepszych?
Uczę śpiewania rozrywkowego, ale nawet w nim jest ich – wbrew
pozorom – dużo. Na przykład Sia, śpiewająca bardzo wysoko i bardzo nisko, czyli mająca dużą skalę. Piosenki Adele też są wymagające. Zresztą obecnie przyszła moda z Zachodu, by zwrotkę śpiewać
nisko, a refren oktawę wyżej. Te naprawdę trudne utwory mają
skalę około półtorej oktawy.

Przecież głos wydaje się cechą przyrodzoną: mamy cieńsze
bądź grubsze struny głosowe i to określa jego wysokość.
Na czym zatem polega ta budowa, poszerzanie skali?
Odbywa się to przez odpowiednią manipulację krtanią i kontrolę
nad strunami głosowymi.
Służą do tego różne techniki. Pani jest certyfikowaną trenerką
metody SLS, ale praktykowała też metodę IVA. Czy właśnie
one tworzą trzon proponowanych przez panią ćwiczeń?
Obecnie proponuję autorskie podejście, w którym znalazły się elementy wybrane z różnych metod emisji głosu. Nie ograniczam się do
SLS, ponieważ ta metoda nie spełniła moich oczekiwań. Sprawdzała
się u osób bardzo zdolnych. Natomiast większość osób, z którymi się
spotykam, nie jest tak uzdolniona. Chciałam im coś zaproponować.
Zresztą po swoim głosie także czułam, że ma pewne ograniczenia.
Czym zatem metody różnią się między sobą?
Doborem ćwiczeń, innym podejściem do kwestii oddychania,
do wydobywania dźwięków, do manipulacji krtanią. Niektórzy
wykonawcy pokazują swoje ćwiczenia w internecie. Można w ten
sposób posłuchać wokaliz Christiny Aguilery. Jej ćwiczenia rzeczywiście brzmią tak, jak ona potem śpiewa: charakterystycznie,

O wyzwaniach za ciężkich
Choć mam na koncie ponad 6000 lekcji, pojawiają się osoby ze
szczególnymi potrzebami, potrafiącymi zaskoczyć. Na przykład
śpiewają heavy metal i potrzebują specjalnych efektów na
głosie, których nie jestem w stanie nauczyć. Natomiast uczę

A z jaką skalą przychodzą do pani adepci wokalu?
Najczęściej z żadną. Zazwyczaj są to trzy, cztery nuty, czasem pięć
czy siedem i każda nie brzmi, nie ma połączenia z pozostałymi.

je śpiewania zwykłym głosem, czego też potrzebują, bo mogą
śpiewać np. wyżej.
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Ćwiczenie głosu jest pracą zespołową
choć nie wszyscy lubią taki sposób. Kiedy słucham wykonawców,
rozpoznaję różne techniki śpiewu. Tej, której uczę, najbliżej do
emisji głosu Kelly Clarkson. Też korzystała kiedyś z metody SLS
i to słychać. Natomiast tak naprawdę sposób śpiewania nie ma
znaczenia, jeśli piosenka przemawia do słuchacza.

Warsztaty „Home Recording.
Od źródła do masteringu”
W dniach 2–8 lipca 2018 roku Anna Łukowska-Bartold
organizuje warsztaty dla wokalistów, podczas których nie
tylko będzie można wyćwiczyć głos, ale także nauczyć się jak
nagrać własne demo. Przy okazji ich uczestnicy dowiedzą się między innymi jak dobrać sprzęt na scenę i do studia oraz jak używać
chórków w nagraniach. Każdy uczestnik otrzyma program do
miksowania i masteringu PreSonus Studio One 3 PL Artist i będzie
miał okazję wylosować cenne nagrody. Główną jest mikrofon
dynamiczny sE V7 BFG, sygnowany przez Billy’ego Gibbonsa
z ZZ Top! Więcej informacji na stronie www.muzastudio.pl

Natomiast wymagana jest ciągłość pracy, którą sama pani już
podkreślała. A na jak długo można odłożyć ćwiczenia,
by szybko wrócić do najwyższej formy?
To zależy od wytrenowania. Początkujący łatwo mogą zrobić
krok wstecz.

O różnicy między mową a śpiewem

A zaawansowani?
Przyszła do mnie bardzo zdolna dziewczyna, która dostała
w prezencie pięć lekcji, a później dokupiła kolejne pięć i zniknęła.
Bardzo fajnie śpiewała, jej występ na koncercie studia bardzo się
podobał. Odezwała się po czterech miesiącach przerwy. Okazało
się, że jej ojciec chce nagrać płytę, na której ona ma zaśpiewać
cztery czy pięć piosenek. Na lekcje miała tylko dwa tygodnie.
Później wyjeżdżali do studia we Włoszech, gdzie ona miała
nagrać piloty, a muzycy instrumenty. Jej wokale miały zostać dograne po powrocie do kraju. Przez te dwa tygodnie spotkałyśmy
się 9–10 razy. Wróciła do poprzedniej formy i utrwaliła technikę.
Pojechała na nagranie, a po dwóch tygodniach otrzymałam od
niej SMS: wszystko, co nagrała we Włoszech, weszło na płytę
i kolejna sesja w studiu była niepotrzebna. Wysłała mi nagranie.
Zaraz umieściłam je na swoim profilu FB. Lubię się chwalić
osobami, które u mnie brały lekcje.

Co roku biorę udział w komisji, która rekrutuje do teatru
amatorskiego. Tam rozgraniczana jest emisja mówiona
i śpiewana. Zdarzają się osoby, które mają głos mówiony
wyraźny, donośny i dobrze pracuje, a mimo to śpiewać nie
potrafią. Bo mówimy na dwóch czy trzech wysokościach,
a śpiewanie wymaga większej skali.

Czy pani robiła podobny eksperyment?
Przez dwa tygodnie mogę nic nie robić i mój głos dobrze brzmi.
Jest świeży, bo nie robię ćwiczeń, które są dobre dla innych osób,
a nie dla mnie. Tyle że ja muszę zaśpiewać wszystko, z czym przychodzi do mnie klient.
Dariusz J. Michalski
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PreSonus, ekosystem AVB

Sieciowy,
choć osobisty

Amerykański producent stara się równo traktować sferę studyjną i live.
Tym razem prezentujemy w jego wykonaniu sieciowy system odsłuchu
osobistego, znajdujący zastosowanie w obu środowiskach, oraz sieciowe
stageboxy. Oba rozwiązania spina AVB

WYSTARCZY ZWYKŁY KABEL
Zanim przejdziemy do produktów,
odświeżmy sobie wiedzę o samym
protokole. AVB (Audio Video Bridging,
znany także jako Time Sensitive Networking lub TSN) to zbiór standardów
sieciowych IEEE 802.1 określających
jedną sieć cyfrową do transmisji dźwięku,
obrazu i innych danych za pośrednictwem
inteligentnych przełączników sieciowych
(na przykład PreSonus SW5E), które
przetwarzają ruch AVB bez szwanku dla
integralności całej sieci.
Sama sieć oferuje kilka wyjątkowych
korzyści sprawiających, że stanowi ona
lepszy wybór do transferu audio niż inne
protokoły sieciowe. W porównaniu chociażby do Dante (inny format sieciowego
przesyłania sygnału) AVB zapewnia precyzyjne taktowanie, które znacznie ogranicza
zniekształcenia harmoniczne i fazowanie.
To sprawia, że dźwięk pozostaje czysty
i wyraźny. AVB gwarantuje przepustowość
wystarczającą do przenoszenia dźwięku
z niską latencją. Jednak najważniejsze
z naszego punktu widzenia pozostaje to, że
dzięki sieci AVB możemy łączyć cyfrowe
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urządzenia audio na duże odległości przy
użyciu kabla ethernetowego CAT5e lub
CAT6 i przesyłać dźwięk przez sieć
z ekstremalnie niską latencją. Jak widać,
protokół wykorzystuje konwencjonalne
kable i wtyczki sieciowe, a nie własne
systemy.
Przejdźmy teraz na chwilę do przełącznika PreSonusa. SW5E zapewnia pięć
portów AVB z blokowanymi gniazdami
Ethercon, umożliwiającymi podłączenie
zarówno standardowych kabli RJ-45, jak
i bardziej wytrzymałych kabli Ethercon
(na przykład HOSA CAT-5.XX i CAT-6.XX),

używanych do produkcji live. Zlokalizowane na panelu kontrolki połączenia/aktywności pomagają w upewnieniu się, że dane
sieciowe przepływają właściwie. Kolejne
istotne udogodnienie to technologia PoE
(Power over Ethernet), która umożliwia
zasilanie kompatybilnych urządzeń przez
kable sieciowe. Dzięki PoE pojedynczy
kabel dostarcza dane sieciowe, w naszym
przypadku dźwięk cyfrowy, ale również
energię elektryczną. Piąty port w SW5E
nie obsługuje PoE. Przyda się do podłączania dodatkowych przełączników i tym
samym tworzenia większych sieci. Testy

PreSonus SW5E w skrócie









5 gniazd AVB Ethercon,
4 porty z PoE,
kontrolki zasilania PoE,
kontrolki połączenia/aktywności w sieci (Link/Activity),
włączanie/wyłączanie PoE
wewnętrzny zasilacz z gniazdem IEC
mocna, metalowa obudowa
możliwość montażu w racku (przykręcany do półki)

Cena

1790 zł

zdjęcia: PreSonus (8)

N

owe urządzenia z błękitnym
logo – mikser odsłuchu osobistego EarMix 16M oraz sieciowy stagebox NSB – czerpią
garściami z dobrodziejstw protokołu AVB.
Stanowią także udane uzupełnienie oferty
PreSonusa.

NAGRAJ MUZĘ

PreSonus StudioLive III w skrócie
 16/24/32 kanały wejściowe ze zdalnie sterowanymi przedwzmacniaczami XMAX
(odpowiednio StudioLive 16/24/32 III),
 17/25/33 czułych na dotyk, zmotoryzowanych suwaków,
 7-calowy dotykowy ekran,
 16 szyn FlexMix (szyny AUX, subgrupy i miksy Matrix) plus 4 dedykowane subgrupy,
 wejście Tape: Bluetooth/RCA,
 cyfrowe wyjście stereo AES/EBU,
 4 wewnętrzne szyny efektowe (kombinacja pogłosów i delaya oraz klasycznych i współczesnych efektów),
 grupy DCA; tryb działania 1-do-1, kanały dostępne na głównej warstwie, po jednym suwaku na każdy kanał wejściowy,
 tryb DAW do obsługi oprogramowania Studio One 3, powierzchnia sterująca
 nowe przetwarzanie Fat Channel (filtr górnoprzepustowy, bramka szumów/ekspander, kompresor z funkcją Side
Chain, limiter, linia opóźniająca i 6-pasmowy korektor parametryczny) z trybami kompresorów i EQ w stylu vintage,
 różne możliwości rejestracji wielościeżkowej: pokładowy rejestrator SD (dołączona darmowa aplikacja Capture),
interfejs USB 40x40 i AVB 55x55,
 zestaw darmowego i użytecznego oprogramowania; miksowanie przez sieć przewodową lub bezprzewodową
zapewnia aplikacja z obsługą dotykową UC Surface 2 (Mac, Windows PC i iPad). Kontrolę osobistych miksów
w odsłuchach na scenie dostarcza aplikacja QMix-UC (do urządzeń iPhone, iPod touch lub Android). Zestaw
uzupełnia oprogramowanie DAW do systemów Mac i PC Windows Studio One 3 w polskiej wersji językowej
oraz wielościeżkowy program do nagrywania Capture, również przeznaczony na komputery Mac i PC.
Cena: 16 – 9390 zł, 24 – 11 990 zł, 32 – 12 990 zł

przełącznika przeprowadzone przez
producenta mówią o dużej niezawodności.
Został umieszczony w trwałej, metalowej
obudowie i może być montowany do racka
za pomocą opcjonalnej półki. Przełącznik
ma również zasilacz wewnętrzny ze
standardowym gniazdem IES zamiast
nieporęcznego zewnętrznego zasilacza
ściennego.
SIECIOWE ŁĄCZENIE WSZYSTKIEGO
Ostatni przystanek przed premierowymi
produktami PreSonusa to konsole cyfrowe serii StudioLive. Najważniejsze z całej
układanki elementów, serię stołów
StudioLive III oraz jej rackowy odpowiednik w postaci serii mikserów StudioLive
III R, szeroko omówiłem w poprzednich

wydaniach magazynu (AP 3/2017
i 6/2017). Skupmy się zatem na roli,
jaką odgrywają w ekosystemie AVB
PreSonusa.
W kombinacji z przełącznikiem miksery dają wiele wspaniałych alternatyw.
SW5E możemy użyć do podłączenia do
sieci konsolety StudioLive III lub do połączenia konsolety StudioLive serii AI
i miksera rackowego StudioLive serii RML
(jako stageboxa). Możemy również umieścić przełącznik w centrum sieci i połączyć
mikser rackowy StudioLive serii RM
z potężnym kontrolerem DAW od PreSonusa, czyli StudioLive CS18AI. Sieć AVB,
bazująca na przełącznikach SW5E, pozwala nawet połączyć dwa miksery StudioLive
serii RML i stworzyć

większy system. Możemy też użyć SW5E
do podłączania sprzętu innych firm niż
PreSonus, jeśli pozostaje on zgodny ze
specyfikacją AVB.
OSOBISTY MIKSER NA SCENIE…
A teraz centralny punkt rozwiązania:
EarMix 16M. Stanowi znakomity wybór
dla każdego, kto chciałby włączyć
mikser odsłuchu osobistego do systemu
sieciowego AVB, choćby za pośrednictwem konsolety StudioLive serii III.
W tym przypadku routing sygnałów
ustawiamy bezpośrednio ze stołu.
Obsługa konsolety czy samego miksera odsłuchu osobistego jest możliwa
również z poziomu aplikacji UC Surface
dostępnej na komputery Mac, PC, ale
również iPada i urządzenia mobilne
z systemem Android.
Ale po kolei. Zaprojektowany do
bezproblemowej komunikacji ze stołami
PreSonus EarMix 16M współpracuje
również z urządzeniami innych producentów wykorzystujących protokół AVB.
Mikser wyróżnia dobre brzmienie, solidność wykonania oraz najwyższej jakości
tor sygnału słuchawkowego. Ten ostatni
zapewnia znakomity odsłuch w każdych
warunkach. Wydajny wzmacniacz obsłuży urządzenia o różnej impedancji, różne
konstrukcje słuchawek czy profesjonalne
systemy douszne. Podczas projektowania
miksera PreSonus położył największy
nacisk na funkcjonalność i jakość konwerterów CA, co przełożyło się na odpowiednio wysokie wartości zakresu dynamiki
i znakomity stosunek sygnału do szumu.
Osobisty mikser obsłuży do 16 kanałów
przez port AVB.
Taki mikser to piękna rzecz, ale
w pełni docenia się go wtedy, gdy zaprosimy do zabawy kolejnych członków
zespołu. Para portów AVB (AVB In oraz
AVB Thru) pozwala połączyć ze sobą
szeregowo wiele mikserów. Wszystkie
sieciowo do jednej konsoli StudioLive III.
Wykorzystując przełączniki SW5E, tworzymy jeszcze większy set, zapewniając
odsłuch osobisty jeszcze większej liczbie
artystów. Co ciekawe, EarMix 16M może
być zasilany przez zwykły kabel Ethernet
(PoE). Dlatego też stanowi znakomity
wybór dla instalatorów systemów sieciowych czy firm nagłośnieniowych. Mikser
marzec–kwiecień 2018
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PreSonus EarMix 16M w skrócie
















16 kanałów mono, 24 bity/48 kHz,
wejście Aux In jack 1/8”,
wyjścia: symetryczne 2x jack 1/4” TRS, słuchawkowe 1/4” TRS z wydajnym wzmacniaczem słuchawkowym,
2 porty Ethernet AVB,
3-pasmowy EQ z przestrajaną częstotliwością środkową, limiter (wszystkie kanały i główny miks),
linkowanie kanałów w stereo,
grupowanie kanałów,
zapis i przywoływanie scen,
przyciski Solo i Mute,
łatwe ustawianie routingu sygnału z konsolet StudioLive serii III i aplikacji UC Surface,
obsługa zasilania przez Ethernet (PoE),
przełącznik AVB PreSonus SW5E umożliwia podłączenie kilku urządzeń EarMix 16M do sieci AVB i dostarcza PoE,
kontrolka obecności i przesterowania sygnału dla każdego wejścia,
8-segmentowy miernik poziomu sygnału wyjściowego stereo,
opcjonalny uchwyt do montażu na statywie mikrofonowym (sprzedawany osobno).

Cena

odsłuchu osobistego może być również
zasilany za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza. Gdy jednak trudno jest
dostarczyć zasilanie do wielu miejsc na
scenie, lepiej wykorzystać technologię
Power over Ethernet.
…I W STUDIU
Oczywiście zalety systemów sieciowych
AVB z mikserami EarMix 16M docenią
również studia nagraniowe. W tym
przypadku na pierwszy plan wysuwa się
prostota użytkowania. Regulatory
i wejścia indywidulanie dostosowujemy
na każdym z urządzeń. Każdy muzyk z łatwością stworzy miks, który jest dla niego
najlepszy. Co więcej, po udoskonaleniu
miksów odsłuchowych zapisujemy całą
scenę w pamięci wewnętrznej urządzenia.
Można tak zachować lokalnie do 16 scen
z miksami. Kolejne użyteczne funkcje
obejmują łączenie kanałów w stereo oraz
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źródło: PreSonus
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1660 zł

ich grupowanie. Tymi funkcjami również
możemy zarządzać bezpośrednio ze stołu
StudioLive trzeciej generacji lub przez aplikację UC Surface. Inną zaletę stanowi
wykorzystanie wejścia pomocniczego
(Aux In) jako sposobu na dodanie do
lokalnego miksu sygnału z zewnętrznego
źródła dźwięku. Pamiętajmy jednak, że
sygnał ten nie jest przesyłany do innych
urządzeń w sieci AVB. Wykorzystując
5-portowy przełącznik SW5E, podłączymy do sieci AVB cztery miksery odsłuchu
osobistego.
Producent zadbał o wszystko. Trzypasmowy korektor z przestrajaną częstotliwością środkową i limiter zaaplikujemy
na każdym kanale i miksie głównym. Na
obudowie miksera osobistego znajdziemy
również kontrolki sygnalizujące obecność
i przesterowanie sygnału dla każdego
wejścia, 8-segmentowy miernik poziomu
sygnału wyjściowego stereo oraz opcjonalny uchwyt do montażu na statywie
mikrofonowym. Wysoka jakość dźwięku, łatwość konfiguracji i obsługa sieci
AVB cechujące EarMix 16M plus słynna
już integracja sprzętowo-programowa
PreSonusa dają nam narzędzia niezbędne
do stworzenia profesjonalnego systemu odsłuchowego, który sprawdzi się
również w przypadku zespołów liczących
więcej osób.

System z czterema EarMix 16M podłączonymi do miksera StudioLive 32 III.

NAGRAJ MUZĘ

POŻEGNANIE Z PYTĄ
Ostatnim elementem naszej układanki
są nowe stageboxy sieciowe. Dwa modele NSB 8.8 i NSB 16.8 zostały stworzone
z myślą o bezproblemowej współpracy
z mikserami StudioLive III. Zapewniają
one szybkie i łatwe przesyłanie sygnału
ze sceny do miksera FoH za pośrednictwem sieci… AVB. Zalety są oczywiste.
Dzięki sieci AVB wszystkie sygnały
ze sceny do konsoli wysyłamy jednym
ultralekkim kablem ethernetowym CAT5e lub CAT6. Eliminuje to konieczność
używania ciężkich i drogich miedzianych
kabli wielożyłowych oraz wyklucza
degradację sygnału, związaną ze stosowaniem długich kabli analogowych, czyli
popularnych pyt. Wbudowany dwuportowy przełącznik AVB pozwala na łatwe łączenie łańcuchowe kilku urządzeń
NSB. Zyskujemy wystarczającą liczbę
złączy do obsługi nawet największych
koncertów i instalacji!
Mniejszy ze stageboxów NSB 8.8 wyposażono w osiem blokowanych wejść
typu combo (mikrofonowo-liniowe)
ze zdalnie sterowanymi przedwzmacniaczami XMAX z zasilaniem Phantom
+48 V i wskaźnikami oraz kompensacją
wzmocnienia w przypadku współdzielonych wejść. Większy model NSB
16.8 zapewnia 16 analogicznych wejść.
Wszystkie wejścia można regulować ze
stołów trzeciej generacji StudioLive oraz
darmowego, dedykowanego oprogramowania PreSonus UC Surface. Oba modele mają osiem analogowych wyjść realizowanych z wykorzystaniem złączy XLR,
również blokowanych. Dostępny jest
także przycisk do wyciszania wszystkich
sygnałów w nagłych wypadkach:
Mute All. Mocna metalowa obudowa
i wytrzymałe uchwyty sprawiają, że
nowe sieciowe stageboxy NSB znakomicie sprawdzają się na scenie i powinny
przetrwać najcięższe warunki tras koncertowych. Urządzenie można montować
w szafie typu rack za pomocą opcjonalnego zestawu uszu. Jedna uwaga: stageboxy z nowej serii NSB nie wykorzystują
technologii PoE. Zamiast tego zastosowano zasilacze wewnętrzne z blokowanymi złączami IEC AC, ograniczającymi
możliwość przypadkowego odłączenia
wtyczki.

PreSonus NSB 8.8 i NSB 16.8 w skrócie














blokowane wejścia typu combo (mikrofonowo-liniowe),
8/16 zdalnie sterowanych przedwzmacniaczy XMAX (odpowiednio NSB 8.8/NSB 16.8),
kompensacja wzmocnienia dzielonych wejść,
8 blokowanych wyjść liniowych XLR,
przycisk Mute All,
wskaźnik napięcia Phantom +48 V,
łatwa konfiguracja i kontrola z konsol serii StudioLive III i programu UC Surface,
2 porty AVB z blokowanymi gniazdami Ethernet,
zintegrowane oprogramowanie UC Surface 2 na komputery Mac, PC, iPad i Android,
blokowane gniazdo zasilania IEC,
pancerna obudowa,
opcjonalne uszy do montażu sieciowych stageboxów w szafie rackowej,
kompatybilne ze skrzyniami firmy Ace Backstage.

Cena: NSB 8.8 2899 zł; NSB 16.8 3750 zł

No dobrze, ale czy stageboxów NSB
możemy używać w jednym systemie
z przełącznikami AVB, takimi jak PreSonus
SW5E, i mikserami odsłuchu personalnego EarMix 16M? Oczywiście, że tak!
Właściwie to wszystkie te produkty
zostały stworzone z myślą o bezproblemowej współpracy ze sobą oraz ze stołami
cyfrowymi StudioLive trzeciej generacji

i ich rackowymi odpowiednikami
StudioLive III R. Producent zapewnia, że
zaprezentowane szerszej publiczności
podczas tegorocznych targów NAMM
produkty są zaledwie początkiem całego
ekosystemu wzajemnie kompatybilnych
produktów sieciowych AVB. Przyszłość
zapowiada się co najmniej obiecująco…
Patryk Korzonkowski
marzec–kwiecień 2018
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Robótka ręczna
Do sprzętu, który definiował brzmienie płyt popowych i rockowych
w ostatnich 50 latach, z pewnością należy zaliczyć preamp korektor
1073. Amerykański rekonstruktor klasyków postanowił
zmierzyć się z tym wyzwaniem

D

o odtworzenia brytyjskiego
preampu zabrano się z rozmachem, dlatego zaplanowano
powstanie wersji jednoi dwukanałowej z korektorem i bez. Nim
jednak urządzenia trafiły do produkcji,
poświęcono lata na badania, staranną
inżynierię wsteczną i spędzono wiele
godzin na odsłuchu. Celem było odtworzenie barwy i przyjemnego charakteru
nadawanego brzmieniu.
Jednak decyzja o rekonstrukcji właśnie tego urządzenia wynikała nie tylko
z powodu walorów brzmieniowych, ale
także z uniwersalności narzędzia. Mimo
butikowego charakteru preamp nadaje
się do pracy w studiu i live, współpracuje
ze wszystkimi mikrofonami pojemnościowymi, dynamicznymi i wstęgowymi.
Nie ma także żadnych problemów
z różnymi źródłami dźwięku: wokalem, gitarą akustyczną czy elektryczną, basem, perkusją, instrumentami
perkusyjnymi, orkiestrą, instrumentami
klawiszowymi. Można go wykorzystać do
kształtowania brzmienia poszczególnych
partii, jak i całych miksów. W zasadzie
radzi sobie z każdym zadaniem
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związanym z nagrywaniem, miksowaniem czy realizacją nagrań. Tę wszechstronność preamp zawdzięcza między innymi 80 dB wzmocnienia, ścieżce sygnału
zbudowanej wyłącznie na elementach

dyskretnych i symetryzowanej transformatorem Carnhill oraz uniwersalnemu
3-pasmowemu korektorowi skonstruowanemu na cewkach indukcyjnych
(w modelach WA73-EQ i WA273-EQ).

WA73-EQ
Jednokanałowy brytyjski przedwzmacniacz mikrofonowy typu 1073 z korektorem, pracujący w klasie A.

DANE TECHNICZNE




















80 dB wzmocnienia – regulacja przełącznikiem krokowym
przycisk TONE – zmienia impedancję transformatora wejściowego w celu zmiany brzmienia
przełącznik polaryzacji
bazujący na cewce indukcyjnej korektor 3-pasmowy
wzmacnianie/tłumienie niskich częstotliwości: 35, 60, 110, 220 Hz
wzmacnianie/tłumienie średnich częstotliwości: 360, 700, 1600, 3200, 4800, 7200 Hz
wzmacnianie/tłumienie wysokich częstotliwości: 10, 12, 16 kHz
4-pozycyjny filtr górnoprzepustowy, oparty na cewce indukcyjnej: 50, 80, 160 i 300 Hz
wejścia: mikrofonowe XLR (z przodu i z tyłu), liniowe TRS, instrumentalne Direct In
gniazda insert TS (wysyłka/powrót)
wyjścia liniowe XLR i TRS
regulacja poziomu sygnału wyjściowego
diody wskazujące poziom sygnału
pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, ±5 dB
montaż w racku 19”
gniazdo zasilania IEC 115 V/230 V
zasilanie fantomowe +48 V
wymiary: 635 x 356 x 102 mm
waga: 5 kg

Cena

3750 zł

zdjęcia: Warm Audio (5)

Warm Audio WA73

WA73
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Jednokanałowy brytyjski przedwzmacniacz mikrofonowy typu 1073, pracujący w klasie A.

DANE TECHNICZNE
















80 dB wzmocnienia – regulacja przełącznikiem krokowym
przycisk TONE – zmienia impedancję transformatora wejściowego w celu zmiany brzmienia
przełącznik polaryzacji
4-pozycyjny filtr górnoprzepustowy, oparty na cewce indukcyjnej: 50, 80, 160 i 300 Hz
wejścia: mikrofonowe XLR, liniowe TRS, instrumentalne Direct In
gniazda insert TS (wysyłka/powrót)
wyjścia liniowe XLR i TRS
regulacja poziomu sygnału wyjściowego
diody wskazujące poziom sygnału
montaż w racku 19”
przełącznik odcinający masę
gniazdo zasilania IEC 115 V/230 V
zasilanie fantomowe +48 V
wymiary: 62,2 x 29,2 x 10,2 cm
waga: 4 kg

Cena

2750 zł

WA273
Jednokanałowy brytyjski przedwzmacniacz mikrofonowy typu 1073, pracujący w klasie A.

DANE TECHNICZNE














80 dB wzmocnienia – regulacja przełącznikiem krokowym
przycisk TONE – zmienia impedancję transformatora wejściowego w celu zmiany brzmienia
przełącznik polaryzacji
4-pozycyjny filtr górnoprzepustowy, oparty na cewce indukcyjnej: 50, 80, 160 i 300 Hz
wejścia: mikrofonowe XLR, liniowe TRS, instrumentalne Direct In
gniazda insert TS (wysyłka/powrót)
wyjścia liniowe XLR i TRS
pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, ±5 dB
montaż w racku 19”
gniazdo zasilania IEC 115 V/230 V
zasilanie fantomowe +48 V
wymiary: 635 x 381 x 102 mm
waga: 6,35 kg

Cena

4580 zł

WA273-EQ
Dwukanałowy brytyjski przedwzmacniacz mikrofonowy typu 1073 z korektorem, pracujący w klasie A.

DANE TECHNICZNE




















80 dB wzmocnienia – regulacja przełącznikiem krokowym
przycisk TONE – zmienia impedancję transformatora wejściowego w celu zmiany brzmienia
przełącznik polaryzacji
bazujący na cewce indukcyjnej korektor 3-pasmowy
wzmacnianie/tłumienie niskich częstotliwości: 35, 60, 110, 220 Hz
wzmacnianie/tłumienie średnich częstotliwości: 360, 700, 1600, 3200, 4800, 7200 Hz
wzmacnianie/tłumienie wysokich częstotliwości: 10, 12, 16 kHz
4-pozycyjny filtr górnoprzepustowy, oparty na cewce indukcyjnej: 50, 80, 160 i 300 Hz
wejścia mikrofonowe XLR (z przodu i z tyłu)
wejście liniowe TRS
gniazda insert TS (wysyłka/powrót)
wyjścia liniowe XLR i TRS
wejście instrumentalne Direct In
pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, ±5 dB
montaż w racku 19”
gniazdo zasilania IEC 115 V/230 V
zasilanie fantomowe +48 V
wymiary: 635 x 381 x 140 mm
waga: 7,26 kg

Cena

6850 zł

Oczywiście warunkiem stworzenia
wiernej brzmieniowo repliki 1073 było
znalezienie odpowiednich podzespołów.
Korzystano wyłącznie z elementów
dyskretnych.
Zdaniem inżynierów z Warm Audio
w kategorii transformatorów najlepsze
były pierwsze wersje produkowane przez
Marinair Radar. Przy mocniejszych ustawieniach przyjemnie nasycały dźwięk.
Podobno niektórych realizatorów doprowadzały do łez, gdy słyszeli, jak pięknie
brzmią ich miksy. By stworzyć wierne
kopie tych transformatorów, Warm Audio
nawiązało współpracę z Carnhill Transformers z Cambridgeshire w Wielkiej
Brytanii. Trzeba przyznać, że jej efekt jest
zadziwiający.
Mniej uwagi poświęca się zazwyczaj
doborowi kondensatorów i tranzystora
wyjściowego. W ścieżce sygnału wykorzystano kondensatory tantalowe
i polistyrenowe. Na wyjściu znalazł się
tranzystor wyjściowy o łagodniejszym
brzmieniu przy dużym wzmocnieniu, niż
ma to miejsce w przypadku większości
współczesnych replik 1073.
Skorzystano także z podwójnych
koncentrycznych potencjometrów
z przełącznikami w sekcji EQ urządzeń
WA73-EQ i WA273-EQ. Produkuje
je w Wielkiej Brytanii firma Blore
Edwards, trzymająca się wojskowych
specyfikacji.
By w pełni odtworzyć urządzenie,
posunięto się nawet do tego, że montaż
i lutowanie wszystkich preampów WA73
jest wykonywane ręcznie.
Czy wszystko zostało idealnie
odtworzone? Inżynierowie z Warm
Audio nie byliby sobą, gdyby nie dodali
czegoś, co zwiększa użyteczność urządzenia. W tym wypadku są to choćby
dodatkowe punkty korekcji wysokich
częstotliwości w stosunku do klasycznego 1073.
Pozostaje przekonać się na własne
uszy, że te wszystkie zabiegi rekonstrukcyjne dają brzmienie znane z dziesiątków
przebojów. Najlepiej w dobrym sklepie
muzycznym.
Sebastian Łoś
Z wykorzystaniem materiałów
Warm Audio
marzec–kwiecień 2018
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UA Arrow

Referencyjny maluch
Platforma UAD firmy Universal Audio bije rekordy popularności.
To nie tylko karty DSP, ale też interfejsy z serii Apollo. Tanie one nie są,
więc firma postanowiła wprowadzić na rynek coś „od dołu”. Przyjrzyjmy się
interfejsowi Arrow i sprawdźmy, czy ma sens

D

o tej pory najtańszą propozycją
był Apollo Twin w wersji Solo,
w cenie około 2900 zł. Ma on
dwa wejścia mikrofonowo-liniowe z technologią Unison, emulującą
różne przedwzmacniacze mikrofonowe
i wzmacniacze gitarowe, oraz wejście
instrumentalne. Jest wyposażony łącznie
w cztery wyjścia (w tym dwa na monitory,
więc się nie liczy). Do tego osiem wejść
cyfrowych w formacie ADAT.
Arrow jest zauważalnie tańszy, gdyż
kosztuje około 2000 złotych. Ma… dwa
wejścia mikrofonowo-liniowe (resztę
zdania można przekopiować z poprzedniego akapitu). Na razie tak samo. Różni
się liczbą wyjść (tylko dwa monitorowe)
i nie ma wejścia ADAT. Ale za to jest
zasilany prosto z magistrali Thunderbolt,
więc zewnętrzny zasilacz nie będzie
potrzebny. Warto też wspomnieć, że
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Arrow ma mniej funkcji dodatkowych, jak
Talkback (brak wbudowanego mikrofonu)
czy praca z dwoma parami monitorów,
rzecz oczywista przy jednej parze fizycznych wyjść.

Czy te różnice mają znaczenie dla
użytkownika? Wydaje się, że w większości
przypadków żadnego. Jakość toru audio
jest identyczna jak w Apollo Twin, więc
tutaj nie oszczędzano. Jakość wykonania

NAGRAJ MUZĘ

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Typ urządzenia
Interfejs audio 2x4 z klasyczną konwersją A/C,
C/A
Rozdzielczość dźwięku
24 bity/192 kHz
Akcelerator UAD
UAD-2 SOLO Core; przetwarzanie wtyczek
UAD z latencją zbliżoną do zera niezależnie od
ustawień bufora software’owego
Emulacje Unison
przedwzmacniacze mikrofonowe i wzmacniacze
gitarowe od Neve, API, Manleya, Marshalla,
Fendera i innych
Oprogramowanie
zestaw 14 wtyczek Realtime Analog Classics,
w którym znalazły się m.in. kompresory,
korektory, reverby, emulacje wzmacniaczy
zdjęcie: Universal Audio

gitarowych
Zasilanie
ze złącza Mac/PC

WYMAGANIA
SYSTEMOWE
komputer Mac lub PC obsługujący
Thunderbolt 3 przez port USB-C
Kabel
Thunderbolt 3 (sprzedawany osobno)
System
(Mac) macOS 10.12 Sierra or 10.13 High Sierra
(PC) Windows 10 w/Anniversary
Update (64-bit Edition)
Miejsce na dysku twardym
6 GB
Internet
dostępny w celu ściągnięcia oprogramowania
i autoryzacji wtyczek UAD
Procesor
zalecany i7 czterordzeniowy lub lepszy
Cena

2099 zł

również należy uznać za wysoką. Interfejs
sprawia wrażenie solidnego, jest dość
ciężki, a gałka nie chwieje się i stawia
przyjemny opór. W zasadzie nie ma się do
czego przyczepić.
Jednak żeby nie było tak słodko, trzeba
wspomnieć o kilku cechach Arrow, które
dla wielu mogą stanowić dużą przeszkodę.
Przede wszystkim interfejs pracuje tylko
na najnowszych komputerach, ponieważ
wykorzystuje standard Thunderbolt 3
i tylko Thunderbolt 3. Na nic jakiekolwiek
przejściówki na TB2 czy TB1 – interfejs nie
zadziała. Więc jeśli nie masz najnowszego

Maca lub PC z TB3, Arrow nie jest dla
Ciebie. Apollo Twin zadziała na TB1/2 bez
większych problemów.
Poza tym Arrow występuje jedynie
w wersji Solo, czyli z pojedynczym procesorem DSP. Wystarcza on co prawda na
„odpalenie” preampu (lub dwóch)
w technologii Unison (nawet Neve 1073),
ale na tym jego możliwości się kończą.
Dlatego nie można go zbyt poważnie traktować jako samodzielnego procesora UAD
przydatnego w poważnym miksowaniu. To
oczywiście świadoma decyzja producenta,
próbującego zbić cenę, więc nie ma się co
czepiać. Arrow może rzecz jasna pracować
w większym systemie (wraz z kartami UAD
PCIe lub Satellite). Jednak nie uda się go
wykorzystać jako elementu większego systemu Apollo. Z powodzeniem w ten sposób
skorzystamy z Twina, który może być (dość
kosztownym, ale zawsze) kontrolerem
monitorowo-talkbackowym.
Widać więc, że firma Universal Audio
starała się pogodzić ogień z wodą. Czy się
udało? Raczej tak. Badanie rynku użytkowników platformy Apollo pokazało,
że często traktują swoje interfejsy jako
uniwersalne przedwzmacniacze, co

potwierdza ogromna popularność pluginów z opcją Unison. UA Arrow może być
też dodatkowym interfejsem „podróżniczym”, kiedy to zasilanie z komputera jest
bardzo wygodne. Interfejsy z dwoma wejściami są coraz powszechniejsze w dobie
domowych studiów nagrań, gdzie i tak
nikt nie nagrywa więcej niż dwóch ścieżek
mono lub jednej stereo. Obniżenie ceny
względem Apollo Twin jest znaczące
(ponad 30%), więc jeśli jesteś szczęśliwym
posiadaczem MacBooka, iMaca w nowej
wersji lub komputera PC z Thunderbolt 3
i systemem Windows 10, a zarazem nie
potrzebujesz dodatkowej funkcjonalności
„większych” Apollo, możesz spokojnie
sięgnąć po Arrow. Jakość Twoich nagrań
będzie i tak referencyjna.
Piotr Dygasiewicz

marzec–kwiecień 2018
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PreSonus Studio One 3

Lekcja 15. Sekcja miksera (1)
W nieco nieortodoksyjnej kolejności po zamknięciu masteringu
zajmujemy się omówieniem opcji przydatnych w miksowaniu

D

ostęp do miksera uzyskujemy przez
wybranie w menu Widok -> Konsoleta
(skrót F3) lub kliknięcie zakładki Mikser
z obszaru w prawej dolnej części okna
edycyjnego (rys. 1).
Za pomocą opcji z menu Ścieżka -> Dodaj
ścieżki (skrót T) tworzymy kanał audio, by przeanalizować jego strukturę.
W dolnej części paska kanałowego ścieżki audio
znajdujemy następujące elementy (rys. 2):
1. Slot wyboru wejścia, z którego sygnał może
być nagrywany lub monitorowany,
2. Slot wyboru wyjścia, na które sygnał z danego
kanału ma być wysyłany. Użytkownik otrzymuje
do wyboru wszystkie wyjścia aktywowane w oknie
Wejścia i wyjścia audio oraz Szyny (Bus) i kanały
FX dostępne w sekcji miksera.
3. Regulator panoramy. Skrajne położenie
w lewo regulatora panoramy kanału monofonicznego kieruje sygnał do lewego toru wybranej
stereofonicznej szyny sumującej. Wybór położenia
prawego daje rezultat odwrotny. Suwak panoramy
działa tak samo w odniesieniu do kanałów stereofonicznych, czyli skrajne położenie w lewo powoduje
tłumienie prawego kanału i na odwrót.
4. Precyzyjny wskaźnik położenia suwaka
panoramy. C oznacza położenie środkowe, R oraz
L położenia skrajne. Natomiast wartości pomiędzy
położeniem centralnym i skrajnymi są opisane oznaczeniem kanału, np. R i wartością od 1 do 99.
5. Wskaźnik numeryczny położenia tłumika kanałowego, wskazuje wartości od -∞ do +10 dB.
6. Miernik poziomu sygnału domyślnie pracuje
w trybie Post–Fader, co oznacza, że poziom wskazań jest zależny od poziomu tłumika. Miernik
w zakresie do -6 dB ma barwę niebieską, pomiędzy -6 dB a 0 dB barwę jasnoniebieską, natomiast
powyżej 0 dB ostrzegawczą czerwoną. Szczytowe
wskazania miernika mogą być podtrzymane. W tym
celu klikamy prawym przyciskiem skalę i wybieramy opcję VU Hold (rys. 3). Czas podtrzymania
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rys. 1

rys. 2

rys. 3

można ustawić przez wybranie pomiędzy opcjami
2 lub 15 sekund. Dostępne jest także permanentne
podtrzymanie (inf).
7. Przycisk wyciszenia kanału (Mute). W związku z tym, że wyciszenie toru występuje po tłumiku,
wraz z aktywowaniem przycisku M miernik poziomu sygnału przestaje wskazywać jego poziom.
8. Przycisk Solo powoduje wyciszenie wszystkich
kanałów, na których funkcja Solo nie jest aktywowana,
poza kanałami powrotów efektów. Solo umożliwia
odsłuch sygnału po tłumiku wraz z efektami w torach
równoległych. Jest to tak zwany tryb Solo in Place.
Aby dany kanał nie został wyciszony, w momencie, gdy na innym zostanie aktywowana opcja Solo,
należy kliknąć przycisk S z wciśniętym klawiszem
Shift. W ten sposób aktywujemy opcję Wspólne Solo. W takim przypadku przycisk S zostanie
podświetlony na kolor zielony. Kanały powrotów
efektów (Kanał FX) tworzone są z domyślnie aktywowaną opcją Wspólne Solo po to, by w przypadku
aktywacji opcji Solo na danym kanale nie wyciszać
efektów równoległych, przypisanych do niego.
W oknie Preferencje -> Zaawansowane ->
Konsoleta znajdziemy ciekawą opcję dotyczącą
funkcji Solo: Przenoś funkcję Solo do zaznaczonej
ścieżki. Pozwala ona szybko separować dźwięk
z zaznaczonego śladu.
9. Przycisk Monitor pozwala odsłuchać na
kanale sygnał z wybranego na nim wejścia bez
konieczności uzbrajania ścieżki do zapisu.
10. Przycisk Nagrywaj umożliwia uzbrojenie
ścieżki do zapisu.
W przypadku przycisków Monitor oraz Nagrywaj w oknie Preferencje -> Zaawansowane ->
Konsoleta znajdziemy kilka dostępnych trybów:
a) opcja Włącz nagrywanie i monitoring po
zaznaczeniu ścieżki audio powoduje aktywowanie
obu przycisków po dokonaniu selekcji danego kanału. Domyślnie opcja ta nie jest aktywna.
b) opcja Automatyczny monitoring po włączeniu nagrywania na ścieżce audio powoduje

NAGRAJ MUZĘ
automatyczne uruchomienie przycisku Monitor
w momencie, gdy uzbrajamy ścieżkę za pomocą
przycisku Nagrywaj. Dzięki temu na kanale słyszymy
sygnał wejściowy.
W momencie uruchomienia odtwarzania na
danym kanale słyszalna będzie zawartość ścieżki
audio, dopóki nie aktywujemy zapisu. W trybie
zapisu słychać będzie sygnał wchodzący na port
wejściowy wybrany w kanale.
Domyślnie opcja ta jest aktywna w preferencjach.
c) opcja Monitoring ścieżki audio wycisza
odtwarzanie (styl taśmy) powoduje, iż na monitorowanym kanale będzie słyszalny cały czas sygnał
wejściowy, nawet jeśli podczas odtwarzania na
ścieżce odpowiadającej danemu kanałowi miksera
znajduje się wcześniej zapisany lub zaimportowany
materiał audio. Domyślnie opcja jest nieaktywna
w oknie preferencji.
11. Przycisk edytora kanału.
12. Tłumik kanałowy służy do regulacji poziomu sygnału. W pozycji 0 nie ma wpływu na jego
głośność, natomiast wartość poniżej zera wpływa
na obniżanie poziomu sygnału w miksie, a powyżej
zera na jego wzmacnianie. Pozycję tłumika możemy
resetować do zera przez kliknięcie go z wciśniętym
przyciskiem Command (Mac).
Kliknięcie tłumika prawym przyciskiem daje
dostęp do opcji wyświetlania w oknie edycyjnym
krzywej automatyki głośności powiązanej z tym
tłumikiem oraz możliwość jej usunięcia. (rys. 4)
13. Slot wyboru trybu automatyki. Po kliknięciu
go do dyspozycji otrzymujemy możliwość ustawienia zapisu automatyki, odczytu danych automatyki
lub wyłączenia automatyki (rys. 5).
Dostępne są następujące tryby:
a) Brak to tryb dezaktywujący odczyt automatyki na danym kanale.
b) Read umożliwia odczyt automatyki.
c) Touch umożliwia zapis automatyki tego
parametru, dla którego położenie jego regulatora
zostało zmodyfikowane przez użytkownika.
W momencie zaniku manipulacji danym regulatorem jego parametr powraca do stanu poprzedniego.
d) Latch umożliwia zapis automatyki tego
parametru, dla którego położenia jego regulatora
zostało zmodyfikowane przez użytkownika.
W momencie zaniku manipulacji danym regulatorem
jego pozycja zostaje podtrzymana oraz nanoszona
na krzywą automatyki do momentu wyłączenia
odtwarzania projektu. Dopiero wtedy regulowany
parametr powraca do stanu poprzedniego.
c) Tryb Write powoduje permanentne kasowanie wcześniejszych parametrów nowymi nastawami,
powiązanymi z bieżącym położeniem regulatorów.
d) Opcja Dodaj/Usuń parametry… otwiera okno
Automatyka, w którym dodajemy do automatyzacji

rys. 4

rys. 5

rys. 6

rys. 7

każdy dostępny w tym trybie parametr. Na rysunku
szóstym widać po prawej stronie wszystkie parametry
dostępne do automatyzacji danego kanału, łączenie
z funkcjami korektora ProEQ (rys. 6). Po lewej stronie
widać parametr Low Cut Frequency, który został dodany do automatyzacji za pomocą przycisku << Dodaj.
Parametry uzbrojone do automatyki można
również usuwać, wybierając je na liście i klikając
opcję Usuń >>.
W oknie Preferencje -> Zaawansowane -> Automatyka dostępnych jest kilka opcji związanych
z automatyzacją parametrów miksu (rys. 7).
Znajdują się tu następujące tryby:
a) Automatyka jest przypisana
do obiektów powoduje przesuwanie
lub kopiowanie krzywych automatyki
wraz z regionami. Domyślnie opcja ta
jest aktywna. Jej wyłączenie sprawia, iż
przesuwanie lub kopiowanie regionów
nie będzie powodowało podążania za
nimi krzywych automatyki.
b) Wyłącz edycję obiektów pod
obwiedniami automatyki. Domyślnie opcja ta jest aktywna i uniemożliwia edycję regionu, jeśli na jego
głównej ścieżce wyświetlono dowolną krzywą automatyki. Wyłączenie
tej opcji umożliwia edycję regionów
audio w przypadku wyświetlania nad
nimi krzywej automatyki.
c) Automatically create automation tracks
for channels powoduje automatyczne utworzenie
ścieżki z krzywymi automatyki w oknie edycyjnym
dla kanałów typu Szyna oraz FX. Domyślnie opcja ta
jest nieaktywna.
d) Automatycznie dodawaj obwiednie dla
wszystkich poruszonych parametrów powoduje
dodanie krzywej automatyki w oknie edycyjnym do
każdego parametru, który został uzbrojony do automatyzacji, a pozycja jego regulatora została zmieniona
podczas odtwarzania w trybie zapisu automatyki.
e) w oknie preferencji możemy również wybrać
domyślnie wyświetlane krzywe automatyki dostępne
po kliknięciu ikony Rozwiń obwiednie. Do wyboru
jest głośność, panorama oraz wyciszenie kanału.
14. Slot z nazwą ścieżki umożliwia jej zmianę
(przez podwójne kliknięcie) lub dostęp do palety
kolorów (pojedyncze kliknięcie), dzięki której
można zmienić barwę kanału. Domyślnie kolor
zostaje naniesiony wyłącznie na pasek z nazwą oraz
cienkie paski oddzielające sekcje kanału. Możliwe
jest jednak pokolorowanie całego paska kanałowego po wybraniu opcji Preferencje -> Konsoleta ->
Koloruj paski kanałów.
Krzysztof Maszota
dyrektor Akademii Realizacji Dźwięku
marzec–kwiecień 2018
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Pojemnik dla
wybranych
Wyjątkowo ekskluzywny mikrofon
pojemnościowy od sE wykorzystuje
klasyczne rozwiązania i doświadczenie
legendy świata audio Ruperta Neve. Takie
referencje mają jednak swoją cenę

R

NT jest trzecim mikrofon
powstałym we współpracy
sE Electronics z Rupert Neve
Designs. Podobnie jak poprzednicy, RNR1 Active Ribbon i RN17, jest
wyjątkowy. Opracowano go po kilku
latach uważnego słuchania i pomiarów
prowadzonych przez Ruperta Neve, Siwei
Zou oraz zespoły inżynierów z obu firm.
Ten nowy flagowy mikrofon lampowy
przenosi ponadczasowe dźwięki klasycznych mikrofonów studyjnych do współczesności z większą głębią i wyrazistością
niż kiedykolwiek wcześniej.
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RNT wykorzystuje całkowicie
dyskretną elektronikę najwyższej
klasy A w obu aktywnych częściach. Na
pierwszą składa się starannie dobrana
niskoszumowa lampa ECC82, która
steruje pierwszym stworzonym przez
Rupert Neve Designs transformatorem
wyjściowym. Druga część znajduje się
w skrzynce, która kontroluje charakterystykę kierunkową, filtr i przełączanie
wzmocnienia. Jest zbudowana wokół
tych samych niestandardowych wzmacniaczy operacyjnych używanych
w klasycznej konsoli 5088 firmy Rupert

zdjęcia: sE Electronics (2)

sE RNT

NAGRAJ MUZĘ

Rupert Neve
Sławny projektant audio, który jest
znany z pracy nad przedwzmacniaczami mikrofonowymi, korektorami, kompresorami i wczesnymi
wielkoformatowymi konsolami
miksującymi. Wiele z jego produktów
jest uważanych za klasyczny sprzęt.
Poszukują go profesjonaliści z branży
nagraniowej. To trzecia osoba, która
w 1989 roku otrzymała nagrodę
Grammy Technical za całokształt
osiągnięć. Został wybrany członkiem
Mix Hall of Fame, a także nazwany
człowiekiem stulecia przez Studio
Sound Magazine w 1999 roku
i ogłoszony przez jego rówieśników
jako numer jeden wśród osobowości
audio XX wieku.

Neve Designs, znanej na całym świecie
ze znakomitej jakości i funkcjonalności.
Druga część jest również połączona
z drugim wykonanym na zamówienie
transformatorem wyjściowym Rupert
Neve Designs.
Niestandardowa, ręcznie wytwarzana kapsuła pojemnościowa o dużej
membranie należy do najlepszych
w ofercie sE. Powstała w wyniku rygo-

rystycznych testów i przesłuchań,
a następnie została ręcznie dopracowana i wykonana w fabryce firmy sE.
Najwyższej klasy elektronika
i przełączane wzmocnienie zapewniają
duży zakres dynamiki, wysoki poziom
ciśnienia akustycznego (SPL) i niskie
szumy własne. Przełączalne filtry górnoprzepustowe eliminują zakłócenia
dochodzące z zewnątrz takie jak łoskot
lub odgłosy kroków, a także kompensują nadmiar niskich częstotliwości
spowodowany efektem zbliżeniowym.
Dzięki temu mikrofon RNT może
nagrywać wiele instrumentów, w tym
głośniki ze wzmacniaczami gitarowymi, instrumenty dęte i bębny. Wreszcie
dziewięciopozycyjny przełącznik
pozwala na zmianę charakterystyk
kierunkowych: dookolną, kardioidalną
i ósemkową oraz po trzy pozycje między każdą z nich. W ten sposób podczas
nagrywania można precyzyjnie
dopasować równowagę między
dźwiękiem bezpośrednim a dźwiękiem
otoczenia. Dopełnienie obrazu
solidności stanowi wytrzymała,
całkowicie metalowa konstrukcja.
Ten mikrofon stanowi propozycję dla
bardzo wymagających użytkowników,
którzy gotowi są głęboko sięgnąć do
kieszeni. W zamian otrzymują wielkie
możliwości i znakomitą jakość.
Cezary Kępski

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Kapsuła
ręcznie wykonana o średnicy 1”,
w pełni pojemnościowa
Lampa
1x 12AU7/ECC82
Charakterystyki kierunkowe
9 (dookolna, kardioidalna, ósemkowa plus
3 kroki między każdą z nich)
Pasmo przenoszenia
20 Hz – 20 kHz
Czułość
16 mV/Pa (-36 dB)
Wzmocnienie
-12 / 0 / +12 dB, przełączalne
Maks. SPL
151 dB
Szumy własne
18 dB (A-ważone)
Dynamika
133 dB
Odstęp sygnału od szumu
76 dB
Filtr górnoprzepustowy
40 / 80 Hz, 12 dB/oktawę, przełączalny
Impedancja elektryczna
30 Ω
Zalecana impedancja obciążenia
>2 kΩ
Złącze
3-pin męskie XLR (skrzynka podłogowa)
Wymiary mikrofonu
62 x 240 mm
Waga mikrofonu
989 g
Wymiary skrzynki podłogowej
356 x 135 x 100 mm
Waga skrzynki podłogowej
3,905 g
Cena 12 500 zł

marzec–kwiecień 2018
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Marantz Professional

Przystępna cena
profesjonalizmu
Marka znana ze sprzętu dla audiofilów pojawiła się na terenie rozwiązań
profesjonalnych dla muzyków. Jedno, co można powiedzieć
na początku: nie zamierza drenować kieszeni

ZBIERANIE DŹWIĘKU
Serię mikrofonów MPM Studio firmy Marantz Professional otwiera wielkomembranowy pojemnik MPM-1000 Studio,
zapewniający studyjną jakość dźwięku.
Ma dobrą czułość (-38 dB ±2 dB)

MPM-1000 Studio
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MPM-3000

i kardioidalną charakterystykę kierunkową. W zestawie dostajemy także osłonę
przeciwwietrzną, uchwyt przeciwwstrząsowy, statyw i kabel XLR, czyli wszystko,
co może przydać się w studiu, a nawet
poza nim.
Mikrofon pojemnościowy MPM2000 ma specjalnie zaprojektowaną
konstrukcję obwodów wewnętrznych,
dzięki czemu zapewnia wyższą czułość,
niższy poziom szumów i szerszy zakres
dynamiki od poprzednika. Może być używany zarówno w studiu, jak i na scenie.
Jeszcze lepsze parametry daje
MPM-3000. Wysokiej klasy podzespoły
obwodów elektrycznych ograniczają do

MPM-2000

minimum zniekształcenia harmoniczne.
Płynny, ciepły charakter mikrofonu
i szybka reakcja na transjenty sprawiają,
że oddaje każdy niuans dźwięku niezależnie od tego, czy jest to subtelny wokal,
czy perkusja.
Ostatnią pozycją w serii MPM jest mikrofon wstęgowy MPM-3500R, nadający
się zarówno do smyczków czy rockowego
wokalu, jak i do perkusji. Wykonany
z dobrej jakości komponentów ma wysoką czułość przy niskim poziomie szumów
własnych i szeroki zakres dynamiki.
Sercem mikrofonu MPM-3500R jest
ultracienka wstęga aluminiowa
o charakterystyce ósemkowej. Została

MPM-3500R

zdjęcia: Marantz Professional (14)

M

arantz zyskał uznanie audiofilów wysokiej klasy sprzętem audio. Jego bliźniacza
marka zapuściła się na teren
rozwiązań pro audio. Wprowadziła na rynek sporą gamę produktów adresowanych
do studiów nagraniowych, wokalistów
i podcasterów. Postanowiliśmy przyjrzeć
się tym rozwiązaniom.

NAGRAJ MUZĘ

MPM-1000U

MPM-2000U

ona specjalnie zaprojektowana, aby przekazać najdrobniejszy szczegół brzmienia.
Dodatkowo charakterystyka ósemkowa
umożliwia umieszczenie go pomiędzy
instrumentami, aby uchwycić oba jednakowo. Wbudowany przełącznik tłumienia
niskich częstotliwości usuwa niepożądane
basy, przez co uzyskujemy precyzyjne
i spójne nagranie.
COŚ DLA PODCASTERÓW
Marantz Professional nie ogranicza się
jednak do studia czy sceny. W jego ofercie
znalazły się także dwa mikrofony do podcastingu oraz nagrywania dźwięku wysokiej jakości bezpośrednio do komputera
lub cyfrowej stacji roboczej audio (DAW).
Pierwszą konstrukcją jest MPM-1000U,
którego serce stanowi 14-milimetrowa
kapsuła elektretowa o charakterystyce
kardioidalnej. Szerokie pasmo przenoszenia (20 Hz – 17 kHz), wysoka czułość
i szybka reakcja na transjenty powodują,
że urządzenie nagrywa dźwięk dobrej

Sound Shield Compact

jakości i precyzyjnie odtwarza wokal czy
tekst lektorski przy tłumionym hałasie
otoczenia.
MPM 2000U odróżnia się od
poprzednika szerszym pasmem przenoszenia oraz większą średnicą kapsuły.
Wbudowany w obu modelach sterownik
umożliwia szybkie przesyłanie danych
przez złącze USB na komputery Mac i PC.
Niski poziom szumów (16 dBA) i duży
odstęp sygnału od szumu (78 dB w modelu MPM 1000U i 84 dB w MPM 2000U)
zapewniają wysokiej jakości nagrywanie
dźwięku.

słyszalnym paśmie częstotliwości. Ściany
są składane, dzięki czemu kabina może
być dopasowana do kształtu mikrofonu
w dowolnym otoczeniu. Przy tym łatwo ją
zamontować.

NAGRANIE Z FILTREM
Marantz Professional daje też spory
wybór kabin wokalowych. Najprostszą
jest Sound Shield Compact. Kabina ma
izolację w postaci pianki akustycznej
o wysokiej gęstości. Wyposażono ją
w dwie ściany wyłożone rzeźbionymi powierzchniami pochłaniającymi dźwięk, co
zapewnia dodatkowe tłumienie w całym

Z kolei Sound Shield Live ma jedną
dużą ścianę refleksyjną wyłożoną rzeźbionymi powierzchniami pochłaniającymi
dźwięki. Za sprawą gwintowanej podpórki
do statywu mikrofonowego sprzęt umożliwia szybką konfigurację i uniwersalną
zgodność ze sprzętem nagrywającym.
Ostatnim w tej linii produktów jest
Sound Shield. W tej ultraprzenośnej

Sound Shield Live

MIKROFONY
Rodzaj mikrofonu
Membrana
Charakterystyka kierunkowa
Pasmo przenoszenia
Czułość
Impedancja wyjściowa
Obciążenie
Szumy własne
Maksymalne SPL
Odstęp między sygnałem

MPM-1000

MPM-2000

MPM-3000

MPM-3500R

pojemnościowy,
wielkomembranowy
18 mm, napylana aluminium
kardioidalna
20 Hz – 20 kHz
-38 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
200 Ω ±30% (@ 1 kHz)
>1000 Ω
17 dBA
136 dB (THD ~ 1%, 1 kHz)
77 dB

pojemnościowy,
wielkomembranowy
34 mm, napylana złotem
kardioidalna
20 Hz – 20 kHz
-32 dB ± 2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
55 Ω ± 30% (@ 1 kHz)
>1000 Ω
14 dBA
137 dB (THD ~ 1%, 1 kHz)
80 dB

pojemnościowy,
wielkomembranowy
34 mm, napylana złotem
kardioidalna
20 Hz – 20 kHz
-36 dB ± 2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1kHz)
100 Ω ± 30% (@ 1kHz)
>1000 Ω
13 dBA
138 dB (THD ~ 0.9%, 1 kHz)
81 dB

wstęgowy

9–48 V
165 x 48 mm
300 g
osłona przeciwwietrzna,
uchwyt przeciwwstrząsowy,
statyw, kabel XLR

48 V
230 x 47mm
420 g
uchwyt przeciwwtrząsowy,
pop filtr,
futerał

48 V
275 x 115 x 135 mm
650 g
uchwyt sztywny, pop filtr,
futerał

239 zł

585 zł

699 zł

ósemkowa
20 Hz – 20 kHz
-34 dB ±2 dB (0 dB=1 V/Pa @ 1 kHz)
200 Ω ±30% (@ 1 kHz)
>1000 Ω
15 dBA
135 dB (THD <1% @ 1 kHz)
79 dB

a szumem
Tłumik
Zasilanie
Wymiary
Waga
W zestawie

Cena

-10 dB
48 V
205 x 50 x 58 mm
490 g
pop filtr, uchwyt
przeciwwstrząsowy, dodatkowa
taśma przeciwwstrząsowa,
aluminiowy futerał

630 zł
marzec–kwiecień 2018
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MIKROFONY PODCASTOWE
Rodzaj mikrofonu
Membrana
Charakterystyka kierunkowa
Pasmo przenoszenia
Czułość
Impedancja wyjściowa
Obciążenie
Szumy własne
Maksymalne SPL
Odstęp między sygnałem

MPM-1000U

MPM-2000U

pojemnościowy, elektretowy
14 mm
kardioidalna
20 Hz – 17 kHz
-34 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
100 Ω ±30% (@ 1 kHz)
>1000 Ω
16 dBA
132 dB (THD ~ 1%, 1 kHz)
78 dB

pojemnościowy, elektretowy
16 mm
kardioidalna
20 Hz – 18 kHz
-34 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
100 Ω ±30% (@ 1 kHz)
>200 Ω
16 dBA
126 dB (THD ~ 1%, 1 kHz)
84 dB

16 bitów/48 kHz
USB
kabel USB, klips

16 bitów/48 kHz
USB
kabel USB, uchwyt przeciwwstrząsowy,
plastikowe pudełko

239 zł

419 zł

a szumem
Rozdzielczość dźwięku
Zasilanie
W zestawie

Cena

>>

profesjonalnej kabinie wokalowej
izolator stanowi pianka EVA. Eliminuje
powszechne problemy akustyczne. Kabina ta ma pięć ścian wyłożonych rzeźbio-

Sound Shield

Pod Stand 1

nymi powierzchniami pochłaniającymi
dźwięk. Gwintowany wspornik do statywu mikrofonowego oraz wyjmowane
stopy do stosowania wraz z komputerem
gwarantują bezproblemowe ustawianie
i konfigurację. Urządzenie waży 3 kg,
więc nadaje się do nagrywania mobilnego
w miejscach o kiepskiej akustyce.
POMOCNE RAMIĘ
Podcasterom mogą się przydać także
dwa kolejne produkty: Pod Stand 1 i Pod
Pack 1. Pierwszy to uchwyt przeznaczony do podcastingu, transmisji radiowych
lub korzystania z aplikacji głosowych.
Stojak mocujemy do powierzchni biurka,
a dwa ramiona wysięgnika regulujemy
do dowolnej pozycji lub kąta. Dodatkową
zaletą jest zintegrowany kabel mikrofonowy. Biegnie wewnątrz podstawy
i nie plącze się po biurku.
Pod Pack 1 to z kolei zestaw składający się z mikrofonu pojemnościowego
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Pod Pack 1

USB połączonego z regulowanym w pełni
ramieniem wysięgnika. Mikrofon zawsze
jest utrzymywany w pozycji umożliwiającej podcasting, nadawanie lub korzystanie
z aplikacji głosowych. Montaż jest prosty,
a przegubowe zaczepy pasują prawie do
każdego rodzaju blatu biurka lub stołu.
JAKOŚĆ ODSŁUCHU
Marantz Professional ma także propozycję dla osób poszukujących odsłuchu:
dwudrożne monitory Studio Scope 4.
Mają podwójny wzmacniacz zapewniający
bardzo dobry dźwięk o szerokim zakresie.
System Studio Scope 4 składa się z dwóch
dopasowanych kolumn. Każda obudowa
zawiera 4-calowy głośnik niskotonowy
z powłoką polipropylenową i 1-calowy
głośnik wysokotonowy chłodzony ferrofluidem. Ten ostatni jest montowany
w odseparowanym falowodzie. Lewy
głośnik zawiera wzmacniacz stereofoniczny pracujący w klasie A/B o mocy 20 W na

Studio Scope 4

kanał. Wzmacniacz ten ma wyższą klasę
przesterowania i charakterystykę przeciążenia niż wzmacniacze klasy D, które są
powszechnie używane w konwencjonalnych głośnikach z własnym zasilaniem.
Kolumny wykonano z płyty MDF
o średniej gęstości, czyli akustycznie obojętnego materiału, który zapobiega ich drganiom. Jest to zaleta w stosunku do podobnie
wyglądających głośników konsumenckich,
z których większość wykorzystuje cienkie,
podatne na wibracje formowane obudowy
z tworzyw sztucznych. Na przednim panelu
lewego monitora znajduje się dogodnie
umieszczony regulator głośności systemu,
dodatkowe gniazdo wejściowe do podłączania innych urządzeń oraz wyjście słuchawkowe do osobistego odsłuchu. Jakość użytych
elementów i sposób wykonania sprawiają,
że Studio Scope 4 nadają się do kontroli
produkcji dźwięku, ale można ich użyć także
podczas konferencji, szkoleń czy prezentacji.
WYGODNA ODTWÓRCZOŚĆ
W ofercie jest również odtwarzacz multimedialny PMD-500D. Odczytuje dźwięk
i obraz z płyt DVD, kart SD/SDHC i urządzeń USB. O jego wszechstronności świadczy obsługa wielu formatów multimedialnych, duże możliwości podłączenia różnych
urządzeń audio/wideo, a także sterowanie
za pomocą złącza szeregowego RS-232C.

PMD+500D

Oczywiście nawet gdybyśmy chcieli,
nie wyposażymy swojego studia jedynie w produkty Marantz Professional.
Przynajmniej na razie. Pierwsze kroki
są obiecujące, więc wkrótce możemy
się spodziewać kolejnych ciekawych
propozycji.
Cezary Kępski

SZARPNIJ STRUNĘ

Laney TI Boost

Zrobili efekt

Niespodziewanie odnalazł się efekt, który Tony Iommi zgubił w latach
siedemdziesiątych. A znalazł się w ofercie firmy Laney i nadal brzmi świetnie

C

ichy szmer deszczu. Gdzieś daleko w tle rozbrzmiewa kościelny
dzwon, wzmaga się wiatr. Szmer
spadających kropel słychać
coraz głośniej, zbliża się burza i po chwili
uderza pierwszy piorun. Kiedy zaczyna lać,
a pioruny grzmieć niemiłosiernie, dzwony
biją coraz mocniej! I wtedy słyszymy pierwsze dźwięki riffu gitarowego, który podwyższa napięcie. Brzmi tak mrocznie i potężnie,
jakby pochodził z dna piekieł. „Diabolus in
musica”, czyli kwinta zmniejszona, interwał
zakazany w średniowieczu przez Kościół.
Utwór, o którym mowa, to „Black Sabbath”
z debiutanckiego albumu o tym samym
tytule. Autorem całego zamieszania jest
Tony Iommi i jego wzmacniacz Laney
LA100BL oraz jeszcze jeden tajemniczy
składnik, który nadał specyficzny charakter
brzmieniu Black Sabbath i sprawił, że było
ono potężniejsze niż wszystko, co nagrano
przedtem.
STRATA SPRZED LAT
Niewiele osób słyszało o efekcie, który „nadał ton” gitarowej erze lat sześćdziesiątych.
Mowa o Dallas Arbiter Rangemaster Treble
Booster. Podbijał wysokie tony w taki sposób, że stawały się śpiewne i lekko przesterowane, co nadawało gitarze charakterystyczny przyjemnie charczący dźwięk. Eric
Clapton nazwał jego brzmienie „woman
tone” – brzmienie kobiety. Oprócz Claptona
używali go najwięksi gitarzyści tamtej ery:
Jimmy Page, Marc Bolan, Ritchie Blackmore, Rory Gallagher, Brian May i oczywiście
Tony Iommi. Nawet w latach sześćdziesiątych urządzenie było ekstremalnie rzadkie.
Wyprodukowano tylko kilka egzemplarzy,
nikt nie wie dokładnie ile. Tony Iommi, używając go w połączeniu ze wzmacniaczem
Laneya i swoim Gibsonem SG, z pewnością
nie uzyskał „brzmienia kobiety”. Może
dlatego, że korzystał ze zmodyfikowanej
wersji. To jednak skończyło się w 1979
roku. Podczas jednego z koncertów efekt

zaginął w tajemniczych okolicznościach.
Tony przez wiele lat nie zdołał uzyskać
podobnego brzmienia za pomocą żadnego
nowoczesnego sprzętu.
BRAKUJĄCY ELEMENT
W końcu Tony zdecydował się poważnie
porozmawiać z firmą Laney. Poprosił ich
o skonstruowanie repliki wzmacniacza,
na którym została nagrana pierwsza
płyta Black Sabbath. Zadania podjęła się
młoda załoga Laneya, która przygotowuje limitowane produkty pod marką Black
Country Customs. Wykonała tytaniczną pracę i szczegółowo odwzorowała
wzmacniacz LA100BL.
Do uzyskania pożądanego brzmienia brakowało jeszcze Rangemastera.
Inżynierowie z BCC postanowili stworzyć
nowoczesną wersję efektu. Tak powstał TI
Boost. Pedał o prostej konstrukcji, który ma
potencjometry Gain , Volume, High i Low
oraz przełącznik Mid. Dopiero TI Boost
w połączeniu ze wzmacniaczem LA100BL
i kolumną LA412 zdołał przywołać klasyczne brzmienie gitary z pierwszego albumu
Black Sabbath. Dotąd był oferowany wraz
ze wzmacniaczem LA100BL, ale teraz
można go już kupić osobno.
Odnowiony efekt znacznie różni się
od swojego „dziadka”. Przede wszystkim
cztery gałki i jeden trójpozycyjny przełącznik Mid znacznie poszerzają możliwości
kształtowania brzmienia w stosunku do
jednej gałki Rangemastera.
BRZMIENIE, KTÓRE UZALEŻNIA
TI Boost to kostka, w której można się
zakochać. Wygląda pięknie. Wykonana
z dbałością o każdy detal. Jest naprawdę
niewielka, więc nie zajmie nam dużo miejsca w pedalboardzie.
Właściwie kostka brzmi sama z siebie.
Nie ma tu nietrafionych ustawień. Za
każdym razem udaje się znaleźć coś unikatowego i niepowtarzalnego. Moją uwagę

szczególnie zwróciła szeroka rozpiętość
dynamiczna. Można grać naprawdę cicho
i nawet przy ekstremalnym ustawieniu
drive’u, poprzez bardzo delikatne uderzanie w struny, osiągnąć całkowicie czyste
brzmienie. Daje nam to ogromne pole do
popisu. Możemy bez wyłączania pedału
osiągać brzmienie zarówno bardzo czyste
i delikatne, jak i głośne i mocno przesterowane. Co jest równie przydatne podczas
gry rytmicznej, jak i solowej. Kiedy odpalimy nasz wzmacniacz na lekkim crunchu
i podbijemy go boosterem, osiągamy naprawdę potężny sound, a przy tym bardzo
klarowny i przejrzysty. Nawet na ekstremalnym ustawieniu drive’u na wzmacniaczu i na TI Booście dźwięk wciąż jest

zrozumiały i nabiera dużej ilości sustainu.
Do tego stopnia, że właściwie nie kończy
się, choć z czasem zmienia swoją barwę
i zaczyna przechodzić w fajnie brzmiące
sprzężenia.
To kostka nie tylko dla fanów Black Sabbath, ale coś więcej. Ten efekt przywołuje
klasycznego rocka. Brzmienie Claptona,
Page’a czy Briana Maya. To coś z pewnością dla vintage’owych freaków, ale też dla
fanów nowoczesnego brzmienia, ponieważ
efekt jest niezwykle uniwersalny i plastyczny. Ma swój niepowtarzalny charakter.
Nie można przejść obok niego obojętnie,
a kiedy już się zacznie na nim grać, trudno
przestać.
Mateusz Bracha
marzec–kwiecień 2018
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Universal Audio
OX Amp Top Box

Jeśli nie lubimy nosić ze
sobą zbyt dużo sprzętu,
warto zainteresować
się najnowszym
reaktywnym tłumikiem
mocy Universal Audio.
To znacznie więcej
niż tłumik

Pudełko pełne paczek
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zdjęcia: Universal Audio (4)

W

zmacniacze lampowe to
niewdzięczne urządzenia.
Brzmią pięknie, ale niestety dopiero po osiągnięciu
pewnego pułapu głośności, tonalnego sweet
spotu. Aby go uzyskać, trzeba rozkręcić
gałkę głośności bardzo mocno w prawo.
„Lampy” są bardzo głośne, co podczas grania
koncertów na żywo przysparza wiele problemów, z którymi nieustannie walczą realizatorzy dźwięku. Dźwięk ze wzmacniaczy
wchodzi nam w mikrofony wokalowe i kłóci
się z monitorami odsłuchowymi, tworząc
sprzężenia i wiele innych niepożądanych
zniekształceń. Natomiast cyfrowe urządzenia typu HeadRush, Line 6 czy Kemper
pozwalają na wpięcie się wyjściem liniowym
bezpośrednio do konsoli. W ten sposób
unikamy szeregu problemów. Mając do
dyspozycji dziesiątki symulacji wzmacniaczy,
kolumn, mikrofonów i efektów, zyskujemy
praktycznie nieograniczone możliwości
tworzenia brzmienia.
Istnieją jednak ludzie, którzy czują
oddech cyfrowej rewolucji na plecach, ale
wciąż nie chcą rezygnować ze swojego
ukochanego „lampiaka” i przesiąść się na
cyfrę. O tych ludziach pomyślała firma

Universal Audio, która wprowadziła na
rynek swój najnowszy produkt: OX Amp
Top Box. Zaprojektowano go z myślą
o połączeniu świata analogowego
z cyfrowym i wykorzystaniu 100% możliwości wzmacniacza lampowego.

DWA TRYBY TŁUMIKA
OX to przede wszystkim reaktywny tłumik mocy. Działa w dwóch trybach:
w pełni analogowym i analogowo-cyfrowym. Kiedy podłączymy go pomiędzy
wzmacniaczem a głośnikiem, dźwięk
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zostanie przepuszczony tylko przez
analogową sekcję urządzenia. Nie mamy
wtedy możliwości cyfrowej modulacji
brzmień, ponieważ OX działa wówczas
wyłącznie jako tłumik mocy. Możemy
więc rozkręcić wzmacniacz na maksa
i za pomocą gałki Speaker Volume OX-a
regulować głośność, nie tracąc przy tym
bogactwa brzmienia. Do dyspozycji mamy
pięć poziomów tłumienia wzmacniacza:
od szeptu do pełnej głośności.
Jeżeli chcemy skorzystać z symulacji
kolumn przypisanych do gałki Rig oraz
dedykowanej aplikacji, musimy zrezygnować z kolumny. Podłączamy wtedy
OX-a wyjściem liniowym bezpośrednio
do nagłośnienia lub korzystamy z wyjścia
słuchawkowego. Dzięki temu ostatniemu możemy grać z pełnym brzmieniem
wzmacniacza, nikomu nie przeszkadzając.
WOREK SPRZĘTU
Gdyby OX był tylko tłumikiem mocy, nie
wyróżniałby się spośród innych tego typu
urządzeń. Wyposażono go jednak
w doskonale brzmiące symulacje kolumn
i mikrofonów, korektor, efekty reverb i delay
oraz genialny kompresor Universal Audio.
Mając OX, nie potrzebujemy już kolumny.
Wystarczy ulubiony lampowy head, co
znacznie zmniejsza objętość i wagę sprzętu,
który musimy ze sobą wozić na koncerty.
OX mieści w sobie bowiem 17 kolumn,
6 różnych mikrofonów w tym: dynamiczne,
pojemnościowe i wstęgowe oraz dodatkowo
5 par mikrofonów ambientowych.
Brzmienie możemy modelować
w przeróżny sposób. Symulacje kolumn
są niezwykle realistyczne. Co ciekawe, nie
użyto tutaj bardzo popularnej ostatnimi
czasy technologii impulse response, lecz
stworzonej przez Universal Audio Dynamic
Speaker Modelling. W technologii tej zwrócono szczególną uwagę na ruch membrany,
który jest specyficzny dla różnych kolumn.
Ponoć przewyższa ona IR pod względem
realizmu odwzorowania brzmienia głośnika. Poza tym pozwala uzyskać dodatkowe
efekty. Pierwszym jest cone cry, czyli
dodanie podczas grania dźwięku pewnych
harmonicznych o konkretnej wysokości,
różnej dla każdego modelu głośnika. Drugi
to speaker breakup, polegający na przesterowaniu głośnika aż do granicy pęknięcia
membrany.

OSZCZĘDNA FORMA
Firma Universal Audio zadbała również
o stronę estetyczną. OX nie tylko świetnie
brzmi, ale też stylowo wygląda.
Estetyka urządzenia, przekłada się
również na prostotę użytkowania. OX
ma przejrzystą konstrukcję, przez co jest
łatwy w obsłudze. Mówi się, że „nie ocenia się książki po okładce”. W przypadku
OX-a to powiedzenie jest co najmniej
nietrafione. Od momentu wyjęcia eleganckiego kartonu z rączkami, ułatwiającymi przenoszenie, robi wrażenie. Całość
utrzymana jest w kolorach srebrnym,
brązowym i czarnym w drewnianej
obudowie. W przeciwieństwie do konkurencji nie wygląda jak konsoleta statku
kosmicznego z dużą liczbą pokręteł i diod,
zamknięta w metalowej obudowie. Utrzymany jest w stylu klasycznego designu

wzmacniaczy z lat sześćdziesiątych czy
siedemdziesiątych, dzięki czemu świetnie
komponuje się ze sprzętem tego typu.
OX nie należy do najlżejszych, ale to
tylko świadczy o jego solidnej konstrukcji.
Poza tym z powodzeniem zastępuje nam
jeszcze cięższy sprzęt.
JEST NAWET DYWANIK
Dedykowana aplikacja również została
pieczołowicie przygotowana pod
względem graficznym. Na głównym
ekranie widzimy pokój w studiu nagrań,
kolumnę i postawiony przy niej mikrofon. Kiedy wybieramy nowy sprzęt, pojawia się on także na ekranie. Co ciekawe,
pod wirtualną kolumnę możemy położyć

GARŚĆ
TECHNIKI
Złącza
 1x symetryczne wyjście liniowe TRS
 1x cyfrowe stereo S/PDIF przez RCA i
TOSLINK
 1x wyjście słuchawkowe ¼
 3x USB
 1x wyjście głośnikowe
Kompatybilność aplikacji
 Mac (Sierra lub High Sierra)
 iPad (iOS 11)
Cena

5470 zł

dywanik, który zmieni nam ambience pomieszczenia na ciemniejszy i z mniejszą
ilością pogłosu. Wszystkimi wirtualnymi
sprzętami sterujemy jak analogowymi:
kręcimy gałkami, przesuwamy tłumiki,
wciskamy guziki i przełączniki. Wszystko
to sprawia, że aplikacja jest przejrzysta,
łatwa w użytkowaniu i po prostu ładna.
Możemy tworzyć własne zestawy kolumn i mikrofonów, zapisywać je,
a potem przypisać do gałki Rig, aby później za jej pomocą wybierać zapisane zestawy już bez użycia aplikacji. Natomiast
gdy aplikacja jest włączona i poruszymy
gałką Rig, wówczas na ekranie tabletu
pojawi się przypisany do niej zestaw.
Aplikacja na razie jest dostępna tylko na
urządzenia firmy Apple.
OX to profesjonalny tłumik mocy,
który sprawi, że wzmacniacz osiąga
niepotykaną wcześniej głębię brzmienia
nawet przy bardzo niskiej głośności.
Symulacje kolumn i mikrofonów pozwolą
cieszyć się studyjną jakością nagrywania
bez posiadania odpowiedniego pomieszczenia, bez drogich mikrofonów i bez ich
ustawiania. Świetnie brzmiący reverb,
delay i legendarny kompresor Universal
Audio dodatkowo poszerzają możliwości,
a dedykowana aplikacja umożliwia proste
sterowanie wszelkimi parametrami
urządzenia. Można ubolewać, że OX nie
jest interfejsem audio, jednak możliwość
nagrywania przez wyjście liniowe lub
cyfrowe S/PDIF powinno zaspokoić
wszelkie potrzeby.
OX nie jest tani. Jednak gdy weźmiemy pod uwagę jego możliwości, wydaje
się wart swojej ceny.
Mateusz Bracha
marzec–kwiecień 2018

41

SZARPNIJ STRUNĘ

HeadRush Pedalboard

Zrób to sam
Gdy bierze się na warsztat multiefekt HeadRusha,
w pierwszej chwili wygląda onieśmielająco.
Pokazujemy, jak szybko dojść do kilku
interesujących funkcji

NAGRYWANIE
Dźwięk z HeadRusha nagrywamy na dwa
sposoby. Przez wyjście liniowe za pomocą
dwóch kabli jack lub XLR, wpinając się
do interfejsu dźwiękowego. Możemy
też nagrywać bezpośrednio przez USB.
HeadRush jest bowiem sam w sobie kartą
dźwiękową.
Po podłączeniu HeadRusha do komputera i uruchomieniu programu DAW
należy w opcjach wybrać multiefekt jako
źródło dźwięku.
Aby uruchomić opcję nagrywania
przez USB w HeadRushu, wchodzimy
w Global Settings (1a i 1b) –> USB audio (2)
–> On (3). USB Mode ustawiamy na Live.
Pomaga to uniknąć latencji. Teraz możemy
nagrywać przez ulubiony DAW.
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5

2

Pierwszym trybem jest Stomp (5).
W nim włączamy i wyłączamy każdy
element łańcucha w naszym multiefekcie. Do poszczególnych przycisków
jest przypisana oddzielna kostka lub
wzmacniacz.
6
3

TŁUMIK MOCY
HeadRush nie potrzebuje wzmacniacza
ani kolumny. Zabrzmi świetnie podłączony
liniowo bezpośrednio do nagłośnienia

1b

TRYB HOLD FOR VIEW

W ten moduł wchodzimy przez naciśnięcie
przycisku w lewym dolnym rogu z podpisem Hold for View (4).

Dzięki rejestrowaniu gitary przez kabel USB unikamy wszelkich niepotrzebnych zniekształceń i szumów. Dźwięk
jest czysty i klarowny. Możemy nagrywać
go w mono, stereo na jednej ścieżce lub
oddzielnie prawy kanał na jednej, a lewy
na drugiej ścieżce. W trybie live jednocześnie gramy przez wzmacniacz i rejestrujemy ścieżkę przez USB. To świetnie będzie
się sprawdzało na występach, kiedy
będziemy chcieli nagrać odseparowany
od otoczenia sygnał gitarowy, uzyskując
od razu studyjną jakość nagrania.

1a

koncertowego. Jeżeli chcemy użyć go jako
pedalboard z ulubionym wzmacniaczem
lampowym, możemy śmiało rozkręcić
wzmacniacz prawie do maksimum, jednocześnie ściszając Master na pedalboardzie.
Lampa zachowa pełnię brzmienia, a my
zyskamy pełną kontrolę nad głośnością.

W trybie Rig (6) natomiast do każdego nożnego przycisku mamy przypisany
cały zestaw kostek z gotowych banków
producenta. Ułożone są one w domyślnej
kolejności. Po wciśnięciu przycisku Bank
przesuwamy się o cztery banki efektów
w górę lub w dół. Tryb ten pozwala nam
bardzo szybko poruszać się pomiędzy gotowymi presetami. W ten sposób ekspresowo
przeglądamy wszystkie banki efektów
w celu wybrania ulubionego. Dodatkowo
przez przytrzymanie każdego z przycisków
przechodzimy do modułu Stomp i możemy
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dowolnie modelować brzmienie wybranego przez nas zestawu efektów.

wzmacniaczy, kolumn i mikrofonów bez
użycia rąk (11). Aby wejść w tryb Hands
Free, należy przytrzymać jeden
z nożnych przycisków.

9
7

Domyślnie setlisty uporządkowane są
według brzmień (9).

Kolejny tryb, Hybrid (7), stanowi połączenie trybu Rig i Stomp. U góry mamy do
wyboru konkretny zestaw kostek, a pod
spodem możemy włączyć lub wyłączyć
jeden z elementów łańcucha.

11

10 a

8

Ostatni z trybów to Setlist (8), który
według mnie jest najciekawszy. Pozwala
na zmontowanie kilku własnych zestawów
pełnych pedalboardów. Możemy zbudować set listę gotowych ustawień
i przypisać do każdego z ośmiu przycisków.
Tryb ten może być ogromnie przydatny dla
osób, które grają w kilku składach i chcą
szybko przywołać ustawienia dla konkretnego bandu. Jest to bardzo wygodne
i pomysłowe rozwiązanie. Dodatkowo
z Setlist możemy szybko przejść do trybów: Rig lub Hybrid.

Tworzenie własnej setlisty polega na
przeciąganiu gotowych presetów (rig)
z lewej strony na prawą (10a i 10b).

12

13

10 b

TRYB HANDS FREE
Jak sama nazwa wskazuje, tryb ten
pozwala na swobodne poruszanie się
po szczegółowych opcjach efektów,

Przykładowo wchodzimy w efekt
eleven reverb (12) i pojawiają nam się
opcje: decay, tone, pre dly i mix. Po
kliknięciu każdej z nich możemy zmieniać te parametry za pomocą pedału
ekspresji lub przycisków +/- w prawym
dolnym rogu (13).
Mateusz Bracha

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.
www.audioplay.audiostacja.pl
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Moog DFAM

Bęben
z gałkami

zdjęcie: Moog

Firma Moog lubi zabawne nazwy.
Kto by pomyślał? Taki zasłużony i nobliwy
producent! Drummer From Another Mother
nawiązuje pewnie do „Brother from another
mother”, czyli rymowanego określenia brata
przyrodniego, ale też do modułu Mother-32,
z którym DFAM (wymawiany przez
przedstawiciela Mooga „dee-fam”)
ma wiele wspólnego

M

other-32 to wejście Mooga
w świat syntezy modularnej spod znaku Eurorack.
Nie wiadomo dlaczego,
ale w drugiej dekadzie XXI wieku, wieku
smartfonów i superszybkich mikroprocesorów, ogromną popularność zdobyła
technologia sprzed pięćdziesięciu lat,
opakowana w mniejsze pudełka i niższe
ceny. Standard Eurorack, stworzony
przez firmę Doepfer, połączył nostalgię
z nowoczesnością i wprost zdominował
rynek syntezy modularnej.
Moog trochę się najpierw krzywił.
Chyba na złość zbudował ponownie
swoje klasyki modularne w cenie małego
domu. Potem jednak przeprosił się z trendami rynkowymi. Zaproponował syntezator Mother-32, swoiste dwa w jednym,
czyli samodzielny syntezator z cyfrowym
sekwencerem i panelem z dużą liczbą
gałek i gniazd do łączenia sekcji oraz – po
wyjęciu z obudowy – moduł do zamontowania w ramie Eurorack i pracujący jako
element większego systemu.

44

marzec–kwiecień 2018

UDERZ W KLAWISZ

Instrument okazał się dużym sukcesem. Niektórzy kupowali po dwa, a nawet
trzy (usłużny producent podsunął specjalne ramki do umieszczenia ich w zwartej
formie) i programowali szalone brzmienia
i sekwencje. Było więc tylko kwestią czasu,
aby Moog znowu mógł i pod koniec 2017
roku pokazał DFAM, bohatera naszego
artykułu.
Nazwa sugeruje, że mamy do
czynienia z maszyną perkusyjną i tak jest
w istocie, choć możliwości DFAM nie ograniczają się do roli automatycznego perkusisty. Gdy popatrzymy na panel czołowy,
dostrzeżemy od razu pokrewieństwo
z Mother-32 (w końcu to brother). Źródłem dźwięku są analogowe oscylatory
z przebiegami kwadratowymi i trójkątnymi oraz generator białego szumu. Klasyka.
Dodatkowo DFAM może przyjąć dowolny
sygnał audio z zewnątrz. Oczywiście do
dyspozycji jest też superklasyczny czteropolowy filtr drabinkowy, który może
pracować jako górno- lub dolnoprzepustowy. Za obwiednie odpowiadają analogowe
układy pozwalające regulować atak czy
wybrzmiewanie głośności lub filtra. Jak
widać układ jest tradycyjny, co stanowi
wielką zaletę DFAM.
W zasadzie mamy do czynienia
z jednogłosowym, dwuoscylatorowym
syntezatorem analogowym. Można powiedzieć, że nie jest to nic przełomowego (bo
nie jest), ale prawdziwa zabawa zaczyna się,
gdy włączymy sekwencer. W odróżnieniu
od Mother-32 sekwencer jest analogowy i ma osiem kroków w dwóch
rzędach, gdzie górny odpowiada
za wysokość dźwięku, a dolny za
głośność. I właśnie sekwencer
jest „sprawcą” wyjątkowości
DFAM. Niby prosty,
a wpływa na kolejne dźwięki
w magiczny sposób, wydobywając z instrumentu ogromną
gamę dziwnych, pulsujących i żywych
dźwięków. Wynika to ze swoistej interakcji
między oscylatorami, filtrem i – jak dla mnie
przede wszystkim – obwiednią. Każdy krok
może być całkiem inny, co jest dużym osiągnięciem dla jednogłosowego syntezatora
analogowego.
Po prawej stronie płyty czołowej
mamy oczywiście kolejne nawiązanie do
Mother-32, czyli panel z gniazdami

połączonymi z różnymi punktami elektroniki DFAM. Wejścia i wyjścia biegnące
od oscylatorów, obwiedni, filtra, funkcji
FM (Frequency Modulation) czy samego
sekwencera mogą zmienić DFAM
w prawdziwe monstrum. Korzystając
z dołączonych kabli i łącząc różne punkty,
zaczynamy szaleństwo. Ale na tym nie koniec! Instrument można oczywiście łączyć
chociażby z Mother-32 (pierwsze na myśl
przychodzi synchronizowanie tempa, ale
to jest nudne) oraz z każdym innym elementem systemu Eurorack, wzbogacając
go o klasyczne moogowskie brzmienie.
DFAM nie musi być jedynie perkusistą.
Może być „normalnym” syntezatorem, na
przykład basowym. Może też generować
dziwne i dziwniejsze efekty dźwiękowe,
więc nic tylko odpalać i nagrywać.
Mieliśmy okazję posiedzieć w spokoju
i poeksperymentować z tym interesującym
wynalazkiem i trzeba przyznać, że wciąga,
a jest to chyba najlepsza rekomendacja dla
analogowego syntezatora.
Tak jak w przypadku Mother-32
instrument można wyjąć z obudowy
i wkręcić w szafkę Eurorack. Możemy go
też umieścić z ramce od Mooga i używać
go razem z „maderem” lub z drugim DFAM.
Rodzinka jest naprawdę fajna.
Drummer From Another Mother to
dość niekonwencjonalne podejście do
zagadnienia elektronicznego bębnienia, co
jest dużą zaletą, więc firmie Moog składamy niniejszym gratulacje. Warto go przetestować i – jeśli wszystko, co niezwykłe
w muzyce, jest Twoim konikiem – zastosować we własnych produkcjach.
A na koniec znowu coś o nazewnictwie.
Wszyscy znamy serię efektów Moogerfooger. Podobno u genezy tej nazwy stoi pewne nieporozumienie. Gdy doktor Robert
Moog pokazał w jednym ze studiów nagrań
prototypy tych efektów, jeden ze słuchających zakrzyknął „what a fantastic mother
f..er”. Hałas spowodował, że pan doktor nie
usłyszał wyraźnie i wypowiedziane słowa
zabrzmiały w jego uszach jak… Moogerfooger. Nawet jeśli nie jest to do końca
prawda, to kreatywność działu marketingu
jest godna uwagi. A kolejny, supertajny,
nowy syntezator Mooga nazwą też kojarzy
się z czymś interesującym i popularnym.
Ale o tym za parę miesięcy.
Piotr Dygasiewicz

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Generowanie dźwięku
analogowe
Sekwencer analogowy
8-krokowy z regulacją wysokości i głośności
dla każdego kroku
Regulacja panelu sekwencera
tempo, uruchomienie/zatrzymanie,
wyzwalacz, postęp
Źródła dźwięku
2 oscylatory w falami kwadratowymi
i trójkątnymi, 1 generator białego szumu,
1 zewnętrzne wejście audio
Kontrola częstotliwości
±5 oktaw (zakres 10 oktaw)
Mikser
poziom kontroli dla oscylatora 1, oscylatora 2
i białego szumu/zewnętrznego wejścia audio
Filtr
20 Hz–20 kHz przełączalny na górnoi dolnoprzepustowy 4-polowy tranzystorowy
filtr drabinkowy
Obwiednie
VCO EG z kontrolowanym zanikiem napięcia
i bipolarną kontrolą ilości, VCF EG z /
kontrolowanym zanikiem napięcia i bipolarną
kontrolą ilości, VCA EG z kontrolowanym
rozkładem napięcia i możliwością wyboru
szybkiego/wolnego czasu ataku
Gniazda
24x jack 3,5 mm
Wejścia gniazd
wyzwalacz, VCA CV, głośność, rozkład VCA,
zewnętrzne audio, rozkład VCF, poziom
hałasu, rozkład VCO, VCF Mod, VCO 1 CV,
1 • 2 FM, VCO 2 CV, tempo, uruchom/
zatrzymaj, postęp/zegar
Wyjścia gniazd
VCA, VCA EG, VCF EG, VCO EG, VCO 1, VCO
2, wyzwalacz, głośność, wysokość
Wyjścia audio
liniowe ¼” TS / słuchawkowe ¼” TRS (dzielone
wyjście jack)
Zasilanie w zestawie
100–240 VAC; 50–60 Hz, +12 VDC 1200 mA
Pobór mocy
3,0 W
Pobór prądu z Euroracku
230 mA (+12 V – z gniazda 10-pinowego)
Wymiary montażowe Euroracka
60 HP (głębokość modułu 1”/26 mm)
Waga
1,6 kg
Wymiary
319 x 107 (z pokrętłami) x 133 mm
Cena

2730 zł
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Marantz Professional Turret

Wieżyczka
nadawcza

G

dy potrzebujemy upublicznić
w internecie dźwięk z obrazem,
najnowszy produkt Marantz
Professional zrobi to szybko
i w dobrej jakości. Turret to wysokiej klasy
uniwersalne urządzenie transmisyjne,
które współpracuje z komputerami stacjonarnymi i ze sprzętem mobilnym. Przystosowano je do tworzenia profesjonalnych
prezentacji, więc pociechę z niego będzie
miał nie tylko muzyk, ale także każdy
streamer, podcaster, videocaster czy gracz
publikujący treści w internecie. Co więcej,
pod względem budowy i sposobu obsługi
Turret jest prosty jak statyw, na którym
stoi. Ma kamerę HD z wbudowaną
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kompresją wideo H.264, mikrofon pojemnościowy USB z pop filtrem pracujący
z rozdzielczością 16 bitów/48 kHz
i pierścień świetlny LED, zrównoważony
w świetle dziennym, z filtrami: chłodnym
i ciepłym.
Za zbieranie dźwięku odpowiada
mikrofon z membraną elektretową
o średnicy 14 mm o czułości -34 dB ±2 dB
(0 dB = 1 V / Pa @ 1 kHz), maks. SPL 132
dB (THD: 0,5% 1 kHz) i pasmem przenoszenia 150 Hz – 15 kHz. Dla naszej wygody
przedwzmacniacz został zintegrowany
z regulacją wzmocnienia mikrofonu w
urządzeniu. Za sprawą takiego rozwiązania możemy monitorować przez wyjście

słuchawkowe komputera sygnał mikrofonu
podczas nagrywania lub nadawania. Dlatego jest także wbudowane autonomiczne
wyjście słuchawkowe z regulacją poziomu
głośności.
Wysokiej jakości wzmacniacz
słuchawkowy stanowi kluczową część
systemu Turret. Bez wyraźnego sygnału
w słuchawkach nadawanie czy podcasting tracą sens. W tym zakresie sprzęt
wraz ze wzmacniaczem słuchawkowym
o solidnej jakości – THD <0,009%, gdzie
stosunek sygnału do szumu wynosi >100 dB
i pasmo przenoszenia 20 Hz–20 kHz –
plasuje się na najwyższej półce sprzętowej. Przy mocy wyjściowej RMS równej

PUŚĆ W ETER

Ktoś ze znajomych
nie może dotrzeć na
nasz występ, a bardzo
chciałby go przeżywać
wraz z ludźmi
zgromadzonymi
pod sceną? Turret od
Marantz Professional
rozwiązuje ten problem

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Kamera
 wielokrokowy autofocus
 szerokość obrazu: 78°
 bazowa rozdzielczość optyczna: 2 MP
 rejestracja obrazu Full HD 1080p
(do 1920 x 1080 punktów)
 płynność obrazu: 30 klatek na
sekundę/1080p, 30 klatek na sekundę/720p
 kompresja wideo H.264, zgodna z M-JPEG
 przełącznik wł./wył.
 automatyczna korekcja przy niedoświetleniu
zgodna z Windows 7, 8, 10 oraz Mac OS 10.6
i późniejszymi
 działa w trybie USB Video Device Class (UVC)
 sterownik USB 2.0 zgodny z Class 2
Mikrofon USB
 kapsuła pojemnościowa elektretowa
o średnicy 14 mm
 czułość: -34 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa @ 1 kHz)
 impedancja wyjściowa: 100 Ω ±30% (@ 1 kHz)
 charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
 tłumik: 0 dB / -10 dB
 częstotliwość próbkowania:
32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz przy 16 bitach
 odpowiedź częstotliwościowa:
150 Hz – 15 kHz
 szumy własne: < 12 dBA
 przełącznik wł./wył.
Wzmacniacz słuchawkowy
 pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
 moc wyjściowa: 130 mW
 regulacja poziomu
 wyjście stereo 3,5 mm
 kontrola miksu, aby miksować dźwięk
z mikrofonu z wejściem audio USB
Lampa pierścieniowa LED
 4-calowa przyciemniana lampa
pierścieniowa LED
 30 szerokokątnych białych LED-ów @ 5600K
 3x filtry:
 rozproszone światło dzienne
 zimne
 ciepłe

130 mW i impedancji 30 Ω napędza praktycznie dowolne słuchawki, zapewniając
dźwięk o wysokiej klarowności
i dokładności.
Kamera rejestruje i przesyła obraz
w rozdzielczości Full HD 1080p (do 1920
x 1080 pikseli). Jest wyposażona w autofocus i zgodna z najnowszą wersją Skype’a.
Gdy nagrywamy przy słabym oświetleniu,
Turret skoryguje obraz.
Lampa pierścieniowa LED ma
średnicę 100 mm i temperaturę barwową 5600K zrównoważoną w świetle
dziennym. Jest przystosowana do przyciemniania obrazu i zawiera trzy filtry:
Cool Filter 7000K, Warm Filter 3000K

i Diffused Daylight Filter. Wszystkie są
zatrzaskowe.
Wieża zawiera wszystkie elementy
sterujące, ułatwiające dostęp do systemu.
Jest przyciemniacz światła LED z wyłączeniem w skrajnej lewej pozycji, wyjście
słuchawkowe, regulacja poziomu dźwięku
w słuchawkach, pokrętło wzmocnienia
mikrofonu, przycisk wyciszania mikrofonu
i włącznik/wyłącznik kamery.
Turret wygląda może dość niepozornie. Jednak uzbrojeni w niego zyskujemy
pewność, że nasz występ na żywo obejrzą
wszyscy chętni, którzy w odpowiednim
czasie znajdą się w zasięgu internetu.
Cezary Kępski

USB
 USB 1 & 2: 2x typu A, USB 3.0; 0,75 A
– ogólny prąd dostępny z dwóch portów
do zasilania urządzeń
 do PC: 1x USB-C / USB 3.0
 wejście audio USB: do monitorowania
dźwięku przez wyjście słuchawkowe,
ustawiane przez użytkownika w komputerze
Wyjście mikrofonowe Aux
 jack 3,5 mm TRS
Wymiary
 podstawa: 174 mm x 204 mm
 maksymalna szerokość: 860 mm
 maksymalna wysokość: 498 mm
 waga: 3,5 kg
Zasilanie
 prąd zmienny: 100 ~ 240 V
 prąd stały: 12 V
Cena

1249 zł
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Edycja emocji
Temat obróbki wokalu wraca niczym refren, dlatego spróbujmy
w sposób zwięzły i w miarę kompletny przeprowadzić nagranie
i miks ścieżki wokalnej

P

amiętaj, że wszystko zaczyna się od źródła. I nie mówimy tu o technicznej stronie samego nagrania, choć też
jest niezwykle ważna. Mówimy tu o całym łańcuchu
od napisania muzyki i słów, poprzez ich interpretację,
nagranie, „oczyszczanie” i miks. A łańcuch ma taką paskudną
cechę, że jeśli choć jedno ogniwo jest słabe, pęka i wszystko na
nic. Więc jeśli jesteś wyznawcą dość głupiego powiedzenia „Fix
in the mix”, to zmień zajęcie. Oczywiście jeśli nie jesteś kompozytorem lub autorem słów, to nie masz większego wpływu na tę
część produkcji, ale możesz zawsze wypowiedzieć swoją opinię.
W profesjonalnym światku nikt nie obraża się na niekończące
się poprawki czy zmiany. Najważniejszy jest efekt końcowy,
nawet jeśli jedno lub drugie ego zostanie nieco urażone.
SKŁADAMY FRANKENSTEINA
To samo tyczy się interpretacji i wykonu. Jeśli jesteś producentem
(a nie tylko „mikserem”), Twoje uwagi mogą bardzo pomóc. Wykonawca często nie do końca wie, jaki jest zamysł artystyczny i czasem trzeba go lekko podprowadzić i zaproponować inną technikę.
Pamiętaj, żeby atmosfera nagrania była spokojna, bo w końcu masz
do czynienia z artystą, a to istoty kruche. Ważne też, żebyś był
przygotowany pod względem technicznym, bo nie ma nic gorszego
niż realizator biegający z kablami i zastanawiający się, dlaczego nie
słychać mikrofonu. Sprawdź to przed nagraniem.
No właśnie – nagraniem. Postaraj się, żeby było tak dobre,
jak się tylko da. Przygotuj statyw, pop filtr, pomieszczenie lub
kabinę wokalową. Ustaw sygnał na wyjściu preampu i pamiętaj, że poziom nagrania nie musi być wysoki. Połowa skali przy
najgłośniejszych fragmentach to nawet więcej niż dobrze,
zakładając, że nagrywasz w 24 bitach. Sprawdź też, czy nie ma
przesteru na wejściu przedwzmacniacza, bo tego nie da się
później poprawić.
No dobrze, nagraliśmy (rys. 1). Zabieramy się do pracy.
Jeśli wokalist(k)a nie jest geniuszem, nagrywamy kilka
podejść, zwanych od angielskiego „take” tejkami. Wybieramy
z nich te najlepsze, często w procesie zwanym compingiem
pozwalającym złożyć swoistego Frankensteina nawet z pojedynczych sylab. Każdy DAW ma taką funkcję. Pamiętajmy,
że najważniejsze są emocje, a nie perfekcyjna intonacja – nią
zajmiemy się później.
ELIMINACJA ŚMIECI
Kolejna część jest najdłuższa i najnudniejsza, ale bez niej daleko
nie zajdziemy. Każde nagranie zawiera elementy niepożądane:
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dźwięk ze słuchawek wokalisty (pamiętaj, żeby używać słuchawek zamkniętych), stuknięcia o statyw, mlaśnięcia itd. Musisz to
wszystko wyczyścić. Można to zrobić na piechotę, czyli przesłuchiwać cały plik i wycinać nożyczkami odpowiednie fragmenty.
To najlepsza, ale też najbardziej pracochłonna metoda. Można
też skorzystać z funkcji automatycznego wycinania cichszych
fragmentów (rys. 2) – przez odpowiednie dobranie parametrów
działania (patrz ustawienia nad plikiem) uzyskasz odpowiednie
rezultaty. Ale uwaga – i tak będziesz musiał przesłuchać uważnie
całość po obróbce, bo każdy algorytm może się pomylić i wyciąć
ważne elementy (jak oddech lub koniec sylaby) i pozostawić te,
których nie chcemy, bo będą zbyt głośne, żeby „głupi” program
uznał je za śmieci.
Najbardziej leniwi mogą użyć bramki szumów, ale traktowałbym to jako ostateczność i ostatnią deskę ratunku, jeśli
klient dyszy nam nad głową i musi mieć wszystko na już.
Wspomnieliśmy o oddechach. Nie zawsze są elementem,
który chcemy zostawić. Niektóre gatunki muzyczne nie mogą
się bez nich obejść, a inne wręcz przeciwnie. Warto zastanowić
się nad tym i podjąć odpowiednią artystyczną decyzję. Można
też zostawić tę sprawę na później, gdy miks całości będzie
nabierał kształtów.
NA ŚCIEŻKACH AUTOMATYKI
Mamy już czyściutkie nagranie, zniknęły trzaski i mlaski. Zajmijmy się głośnością. W zasadzie każda partia wokalna musi
mieć mocno wyrównany poziom głośności przez cały przebieg
utworu, gdyż jeśli ustawimy prawidłowy poziom przy najgłośniejszych fragmentach, to w miksie te ciche znikną. Przy odwrotnej sytuacji głośne fragmenty po prostu przesterują całość.
Ale to oczywistość. Narzędziem, po które najczęściej sięgasz,
jest kompresor. Każdy kompresor ma jednak swoje wady. Poza
tym przy dużej rozpiętości dynamiki wokalu może nie dać rady
i albo nie wykona swojego zadania, albo wprowadzi zniekształcenia. Oczywiście wiesz, że istnieje coś takiego, jak automatyka
głośności i na pewno często ją stosujesz. Jest jednak jedno „ale”.
Automatyka głośności reguluje poziom na końcu kanału, to jest
po wszystkich zastosowanych procesach. Więc jeśli umieścisz
tam kompresor, to automatyka nic nie zmieni. Kompresor nadal
będzie walczył ze zbyt szeroką dynamiką. Dlatego automatyka
poziomu musi się odbyć wcześniej.
Są na to dwa sposoby. Pierwszy to zastosowanie automatyki
głośności na ścieżce, gdzie nagraliśmy wokal, ale bez umieszczania na niej żadnych insertów. Zamiast tego ścieżki tej nie
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rys. 1

rys. 2

dodatkowe kanały, a poza tym bardzo utrudnia stosowanie
procesów intonacyjnych. Więc zróbmy coś innego.
Spójrz na ilustrację nr 3. Tu również zobaczysz automatykę, ale nie dotyczy ona głośności ścieżki, a poziomu Gain
pluginu, który umieszczamy jako pierwszy na kanale. Plugin
ten zwany jest najczęściej Gain, ale może też zwać się inaczej,
jak w naszym przykładzie (MixTool) – to oczywiście nie ma
znaczenia. Wykonanie regulacji poziomu w taki sposób gwarantuje o wiele bardziej wyrównany sygnał, który będzie dalej
obrabiany.

rys. 3

rys. 4

wysyłamy na sumę wokalu, lecz na kanał Aux, gdzie dopiero
włączymy kompresor i resztę towarzystwa. Wtedy cała regulacja odbędzie się PRZED kompresją, a o to właśnie nam chodzi.
Moim zdaniem nie jest to opcja zbyt wygodna, bo wprowadza

OD MUŁU DO POWIETRZA
Zajmijmy się kolejnymi procesami, na początku czysto technicznymi. Na pierwszy ogień idzie korekcja. Możemy zastosować
dowolny „czysty” EQ, ponieważ na razie nie eksperymentujemy
z brzmieniem, więc wystarczy „stokowy” korektor, który znajduje się w każdym programie DAW. W przypadku tej pierwszej
korekcji zajmujemy się trzema lub czterema obszarami (rys. 4).
Patrząc od lewej: najważniejsze jest wycięcie wszystkich częstotliwości poniżej określonego progu. W miksie zupełnie ich nie
potrzebujemy, a ich obecność może wprowadzić sporo szkód
oraz zabrać cenne miejsce basowi i stopie, a nawet werblowi.
Przyjęło się, że wszystko poniżej stu herców nie jest potrzebne, a czasem możemy też pójść w górę. Wszystko zależy od
charakteru głosu oraz rodzaju produkcji. Sprawa nie jest trudna
do ogarnięcia. Wystarczy przesuwać punkt odcięcia i słuchać
całego miksu. W momencie, gdy wokal zaczynać brzmieć niebezpiecznie „cienko”, cofamy się o kilka-kilkanaście herców i to
jest nasz cel.
Drugi punkt jest często opcjonalny i zależy głównie od cech
konkretnego wokalu. Może zdarzyć się tak, że pojawi się charakterystyczny „muł”, który sprawi, że wokal zabrzmi przyciężko
i zacznie maskować wyższy bas lub instrumenty perkusyjne.
Mówimy tu o zakresie 300–400 Hz. Czasem lekkie podcięcie
>>
marzec–kwiecień 2018
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rys. 5

>> o 1–3 dB czyni cuda. Ale nie rób tego automatycznie. Najpierw
posłuchaj.
Kolejny obszar jest bardzo ważny i dotyczy kwestii przebicia
się wokalu w miksie i zrozumiałości przekazu. Częstotliwość
w okolicach 2 kHz jest naszym punktem wyjścia. Podbij go trochę i zacznij „przeczesywać” jego okolice. W pewnym momencie
wokal zacznie ładnie „wychodzić”, a jego zrozumiałość poprawi
się. Tutaj również nie mówimy o dużych zmianach. Na nie ewentualnie przyjdzie czas później.
Na koniec zostawiamy najwyższą górę, zwaną powietrzem.
Nowoczesne nagrania niemal zawsze podbijają ten zakres, co
sprawia, że całość brzmi jaśniej i bardziej „agresywnie”. Ten
zakres również potraktujmy opcjonalnie. Zawsze możemy
zadziałać później, podczas miksu całości.
SPOSOBY PODSTRAJANIA
Pora na drugą (po automatyce) ingerencję w głośność, czyli
pierwszy kompresor. W tym przypadku także mówimy o prostym i czystym urządzeniu, zero „wintydżowania” i koloryzowania. Na ilustracji 5 widzimy podstawowy kompresor z programu Studio One 3. Jego zadanie polega na bardzo łagodnym
wyrównaniu co głośniejszych elementów. Tłumienie ustawiamy
na maks. 2–3 dB, atak dość wolny, Release dość szybkie. Proces
ten ułatwi pracę kolejnym pluginom i pomoże uniknąć efektu
„pompowania”.
Dochodzimy do etapu korekcji intonacji, zwanym często
po prostu strojeniem. Mamy dwa wyjścia. A nawet trzy, bo być
może w ogóle nie będziemy musieli ingerować w nagranie.
Istnieją wykonawcy, którzy są w stanie zaśpiewać czysto i żadne
działania pomocowe nie będą potrzebne. Jak sprawdzić, czy
wszystko jest OK? Słuchać! Zapomnij o analizie najróżniejszymi
algorytmami, bo to nie ma sensu. Jeśli dobrze brzmi, to jest dobrze. Zakładając oczywiście, że coś słyszysz, ale skoro siedzimy
i rozmawiamy, to zakładam, że tak jest.
Pierwszy sposób podstrajania wokalu stosujemy, gdy wokalista śpiewa zasadniczo dość czysto i tylko niektóre wybrzmiewające nuty wymagają drobnej ingerencji. Wystarczy wtedy
plugin działający w czasie rzeczywistym, jak nieśmiertelny
AutoTune. Możesz wybrać korekcję w zakresie chromatycznym
lub wprowadzić tonację utworu (ale tylko wtedy, gdy w piosence
nie ma modulacji i innych odstępstw tonicznych). Nie szalej
z szybkością działania procesora, bo wokal stanie się sztuczny
i zacznie ocierać się o produkcje Cher z końca XX wieku (słynne
„Believe”) lub T-Paina. Pamiętaj, że człowiek nie rozpoznaje
wysokości dźwięku od razu, ale dopiero po chwili, więc strojenie
początku frazy nie jest potrzebne.
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rys. 6

rys. 7

Drugi sposób warto zastosować przy trudniejszych przypadkach, a mówimy tu o edycji typu off-line, podobnej do edycji
MIDI. Najpopularniejszym programem tego typu jest Melodyne,
ale niektóre aplikacje DAW mają swoje własne rozwiązania. Nasze poglądowe pliki pracują w Studio One 3, z którym Melodyne
jest zintegrowane, co ułatwia pracę.
Spójrzmy na ilustrację 6. Łatwo zauważyć, że niektóre
„bąble” nie są „równo”, czyli nie znajdują się dokładnie na
wysokości poszczególnych nut (w tle widać jasne i szare pola,
co odpowiada białym i czarnym klawiszom fortepianu). Te
bąble to kolejne nuty (słowa lub sylaby) śpiewane przez naszego artystę. Na przykład druga z nich, dość długa, jest nieco
poniżej nuty Cis, więc można ją troszkę podnieść, co czynimy,
po prostu przesuwając ją w górę myszką. I tak dalej. Program
ma też mnóstwo innych funkcji, które mogą zmniejszyć (lub
zwiększyć) efekt vibrato lub „podnieść” nieco początkowy albo
końcowy fragment dźwięku w przypadku, gdy wokalista nie
„trafił” lub „nie wytrzymał”. Jednak zawsze pamiętaj
o jednym: najpierw słuchasz, później działasz. Nawet jeśli edytor pokazuje, że nuta nie jest czysta, w odbiorze nie musi tak
być. Często nuty stanowiące łącznik pomiędzy innymi mogą
być lekko „off” i nikt tego nie odbierze jako fałsz. Ilustracja 7
pokazuje sytuację idealną, czyli wszystkie nuty dokładnie czyste, ale to wcale nie musi dobrze brzmieć – jest tylko przykładem wykonanej edycji.
W tym momencie wokal powinien być już czysty, ładny
i schludny. Posłuchaj wszystkiego raz jeszcze i sprawdź, czy
czegoś nie przeoczyłeś. Może się też zdarzyć, że niektóre słowa
pojawiają się wcześnie lub za późno. Użyj wtedy standardowej
edycji audio (jeśli strojenie odbywa się w czasie rzeczywistym)
lub przesuń wybrane „bąble” w Melodyne i dokonaj odpowiednich zmian.
KONFIGURACJA UKŁADU
Pora na część brzmieniową. Trudno jest ją opisać w prosty
i ostateczny sposób, bo istnieje milion dróg dotarcia do celu. Opiszmy więc jedną z nich, dość uniwersalną i dającą sporo możliwości.

Z PORADNIKA WUJKA PIOTRKA

rys. 9

rys. 8

Pierwszym krokiem może być kompresja, tym razem bardziej artystyczna. Aby zapewnić sobie więcej swobody, wyślij
opracowaną właśnie ścieżkę wokalu na trzy kanały Aux, a na
każdym umieść inny kompresor. Przy czym tym razem zastosuj
pluginy bardziej „charakterne” jak któryś z klonów LA-2A czy
1176 (rys. 8). Nie ustawiaj głębokiego tłumienia, w przypadku
1176 ustaw atak na dość wolny, a Release odwrotnie. Ratio 4:1.
Na trzecim kanale możesz umieścić jeszcze inny kompresor
(np. typu VariMu) lub nawet kompresor wielopasmowy, jak
w naszym przykładzie (rys. 9). Ważne, żeby każdy był diametralnie inny, bo chcemy mieć jak największą paletę barw.
No dobrze, ale jak to wszystko obsłużyć. Spójrz na ilustrację
10 i skup się, bo będziemy konfigurować cały układ wokalny.
Zaczynamy od ścieżki początkowej, czyli tej, na której do
tej pory pracowaliśmy (Ania#15). Mamy tu MixTool wraz
z automatyką głośności, EQ i pierwszą „techniczną” kompresję.
Dodatkowo wokal jest już podstrojony. Teraz wysyłki. Są trzy,
a każda na inny kompresor (Voc 1, Voc 2, Voc 3). Wysyłki są
ustawione na 0, czyli dość wysoko. Teraz dwie ważne sprawy.
Po pierwsze wysyłki pracują w układzie Pre-fader, czyli są
uniezależnione od poziomu sygnału ustawianego tłumikiem.
A tłumik ustawiamy na… brak sygnału, co powoduje, że wokal,
który usłyszymy, będzie pochodził z kanałów Voc 1–3, które
znajdują się po prawej stronie kanału wokalu. Te trzy kanały
umożliwią nam stworzenie swoistego miksu z trzech różnych
kompresorów, które nie tylko ograniczają dynamikę, ale też
nadają brzmieniu specyficzne cechy wynikające z ich budowy
(np. lampa i kompresja optyczna w LA-2A czy kompresja FET
w 1176). Operując suwakami głośności tych kanałów, tworzymy nasz miks. Jak już wspomniałem kompresory nie pracują
głęboko, ponieważ ich działanie sumuje się, a w dodatku już
wcześniej zastosowaliśmy automatykę MixTool i pierwszą
kompresję „techniczną”.
Tak zmiksowany sygnał trafia na kanał Voc Sum (niebieski),
gdzie możesz umieścić dalszą, kreatywną korekcję, czy nawet
kolejną kompresję tłumiącą o max. 1 dB. Możesz też skorzystać
z de-essera ograniczającego zgłoski wybuchowe i syczące, ale

rys. 10

czasem nie jest to absolutnie konieczne, bo niektóre mikrofony (i niektórzy wokaliści) ograniczają ten niepożądany efekt.
Pamiętaj, żeby deesing był przeprowadzany z dużym wyczuciem, bo jak przesadzisz, to wokalista zabrzmi, jakby seplenił.
Ale najważniejsze są tu wysyłki, w naszym przypadku na trzy
procesy: Reverb, Delay i Doubler (jasnoczerwone). Jak zauważysz, umieściliśmy tam odpowiednie efekty, a za nimi korekcję,
która czasem przydaje się do wycięcia niepotrzebnych częstotliwości (np. dół na pogłosie czy delayu). Operując poziomem
wysyłek, otrzymujemy potrzebne brzmienie. Oczywiście rodzaj
procesów i ich liczba zależy tylko i wyłącznie od naszej decyzji
dotyczącej charakteru brzmienia, jakiego poszukujemy. Może
się tam znaleźć też np. distortion czy dodatkowe pogłosy
(np. krótszy). Hulaj dusza!
Na koniec wszystko trafia na kanał Voc All (ciemnoczerwony). Tam sumuje się wokal główny (Voc Sum) i wszystkie efekty.
Tu również możemy zastosować kompresję czy korekcję, ale
tylko wtedy, jeśli potrzebujemy troszkę „scalić” całość. Pamiętaj,
że cały miks też będzie kompresowany, limitowany i poddawany
korekcji, więc nie warto na razie szaleć.
Opisany w tym artykule proces nie jest jedynym rozwiązaniem. Jak już wspomniałem jest ich bardzo wiele. Prawie tyle,
ile osób parających się rzemiosłem miksowania. Poszukaj więc
własnej drogi, a nasz samouczek potraktuj jako punkt wyjścia.
W końcu jesteś też artystą!
Wujek Piotrek
marzec–kwiecień 2018
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Miej melodię

PRZYNUCANIE Z TAKTEM

do komponowania
Pewnie nawet nie zauważyłeś, ale przez ostatnie miesiące sporo się
nauczyłeś. Rozmawialiśmy o skalach, tonacjach, kadencjach, rytmie czy
harmonii. Klasycznie, ale praktycznie. Dzisiaj będzie o czymś, od czegoś
często wszystko się zaczyna, ale łatwiej jest o tym rozmawiać, gdy wiesz,
z czym będzie współpracować

M
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ówimy oczywiście o melodii. Melodia, jak mało co,
znakomicie wpasowuje się w jedną z definicji muzyki,
która mówi, że są to „dźwięki o różnej wysokości uporządkowane w czasie”. Wypisz wymaluj – melodia. Jest
to część składowa niemal każdego utworu muzycznego, część, którą
najczęściej zapamiętujemy jako pierwszą. Sam to przyznasz: ładne
czy interesujące melodie potrafią żyć swoim życiem w Twojej głowie,
a dokładnie w umyśle. Potrafisz je „zaśpiewać”, nie otwierając ust
i nie wydając żadnego dźwięku. Fenomen ten jest wciąż badany
przez naukowców (poważnie!), ponieważ w dalszym ciągu trudno
jest pojąć, jak częstotliwości mogą być „odtwarzane” w wirtualnym
świecie naszych myśli. To oczywiście temat na rozpraw(k)ę naukową,
więc przejdźmy do kwestii technicznych.
ZGODNOŚĆ Z TEKSTEM
Melodia to następujące po sobie dźwięki, które najczęściej mają sens,
przynajmniej z punktu widzenia kompozytora i słuchacza. Mówi się, że
melodia opowiada jakąś historię, dość abstrakcyjną rzecz jasna
i mogącą mieć różny „wygląd” w głowie słuchacza, co jedynie podnosi
jej wartość. Ale melodia oparta jest na pewnych zasadach, podobnie
jak harmonia i rytm. Choć powinna być oryginalna, to dobrze by było,
gdyby jej konstrukcja wynikała też z przyjętych reguł, bo po prostu
odbiorca powinien otrzymać miks znanego i nowego.
Najprostsza melodia może powstać przez zagranie kolejnych
dźwięków skali. Słynne do-re-mi-fa-sol-la-si-do to właśnie gama C-dur
od początku do końca. W sumie nic oryginalnego, ale od czegoś trzeba
zacząć. Pierwszy sposób na urozmaicenie tego banalnego tematu to
zróżnicowanie długości dźwięków. Zagraj je w różnym rytmie
i zauważysz, że powstaje coś na kształt… melodii, ale takiej, która jest
już bardziej interesująca. Idąc dalej, możesz zacząć omijać niektóre
dźwięki. A idąc jeszcze dalej, możesz je odgrywać nie tylko w górę, ale
i w dół, w dodatku zmieniając kierunek więcej niż jeden raz.
Wszystko to brzmi dość prostacko, ale gdy spróbujesz odtworzyć
melodię jednego ze swoich ulubionych utworów, zauważysz natychmiast, że w sumie na tym to polega. Przykład? Coś z klasyki, czyli The
Beatles. Weźmy utwór „She Loves You”. Oryginał jest w tonacji G-dur,
ale dla uproszczenia zagrajmy go na początek na samych białych
klawiszach. Dźwięki refrenu to: C-D-F-F-E-D. I tak trzy razy,
a za czwartym jest jeszcze na końcu C. Sześć (siedem) dźwięków i cały
świat oszalał.

Czyli skomponowanie przebojowej melodii jest proste? Żeby
to było takie łatwe… Zanim popadniemy w euforię lub depresję,
spróbujmy przeanalizować powyższy przykład. Dla ułatwienia
przygotuj sobie oryginał i klawiaturę (lub gitarę). Aby łatwiej było
odnosić się do oryginału, możesz pokusić się o zagranie w oryginalnej tonacji, a wtedy kolejność dźwięków będzie następująca:
D-E-G-G-Fis-E-(D). Więc co tu mamy?
Przede wszystkim zauważysz, że dźwięki nie są jednakowej
długości, nie pojawiają się „równo”. Wynika to z dwóch podstawowych przyczyn: po pierwsze melodia, podobnie jak mowa, nie jest
jednostajna. Dźwięki o równej długości wygadują roboty na filmach
science-fiction z lat sześćdziesiątych XX wieku. Ludzie mówią
w sposób… melodyjny, akcentują sylaby, zmieniając ich wysokość
i różnicują ich długość. Z tego wynika druga sprawa, czyli zgodność
melodii z tekstem pod względem akcentowania właśnie. Nasz
przykład znakomicie to ilustruje. Co prawda słowa „yeah-yeah-yeah”
nie są specjalnie pomocne, jeśli chodzi o nasze naukowe rozważania,
ale już „She loves you” wyraźnie podkreśla melodię słów. Łatwo
usłyszeć, że główny akcent spoczywa na słowie „loves”, co jest
całkiem zrozumiałe, bo piosenka traktuje o miłości. Poza tym nawet
wypowiadając te słowa „normalnie”, też zaakcentujemy to słowo.
UDZIAŁ HARMONII
Kolejną techniką używaną przy komponowaniu melodii są powtórzenia niektórych dźwięków. W naszym przykładzie jest to dźwięk
G. Oczywiście to powtórzenie nie wynika ze składni, bo „yeah-yeah
-yeah” można by było zaśpiewać od innego dźwięku. Raczej mamy
tu do czynienia z podziałem refrenu na dwie frazy: fraza muzyczna
to fragment melodii (najczęściej), który jest jakby zdaniem, czyli
częścią większej całości, dłuższej wypowiedzi. U nas mamy dwie
frazy: najpierw o kochaniu, a potem o potwierdzaniu poprzedniej
myśli, więc możemy je rozpatrywać oddzielnie.
I tutaj zaczyna się robić naprawdę interesująco, ponieważ
rzadko kiedy melodia występuje bez harmonii. Wyjątkiem może
być muzyka wykonywana w starożytności lub chorał gregoriański (choć muzykolodzy twierdzą, że chorał ma w sobie elementy
harmonii powstające przez nakładanie się kolejnych dźwięków
w warunkach dużego pogłosu wnętrza kościoła, ale zostawmy
to na inną okazję). Od kilkuset lat melodii towarzyszy harmonia
lub, mówiąc prościej, akompaniament. Dzięki temu otrzymujemy
marzec–kwiecień 2018
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nową warstwę dźwiękowo-emocjonalną, która powstaje w wyniku
interakcji dźwięków harmonicznych i melodycznych. Pamiętasz, jak
tworzyliśmy akordy? Opóźnienia? Kadencje? Więc pamiętasz, jak
elementy składowe akordu wpływały na siebie wzajemnie, a raczej
na rezultat dźwiękowy. Również ich następstwa budowały różne
nastroje, napięcia i rozwiązania. Identycznie jest z melodią! Ona
również współpracuje z dźwiękami składowymi harmonii i dokłada
się do tworzenia struktur i zależności harmonicznych.
Wróćmy do naszego przykładu i sprawdźmy, jak wygląda
harmonia refrenu. Akordy mamy następujące: e-moll, A-dur (lub A7),
C-dur i G-dur (lub G6, czyli z dodaną nutą E). Utwór jest w G-dur,
więc kończy się prawidłowo na tonice, ale zaczyna się nietypowo,
bo nie od toniki, tylko od akordu trzy stopnie poniżej i stanowi raczej
wstęp do następującego po nim A-dur. Dodatkowo taka aranżacja
powoduje, że w swoisty sposób jesteśmy od razu wprowadzeni
w akcję bez żadnych ceregieli typu początkowy akord toniczny. Całość od razu dąży ku końcowi następującemu na akordzie G. Patrząc
na to bardziej teoretycznie, mamy tu kadencję, gdzie początek jest
co prawda dość nietypowy, a w dodatku wtrącony jest akord nie do
końca szanujący podstawową tonację G-dur (to A-dur, gdzie mamy
„niepasujący” dźwięk Cis), ale końcówka przepięknie uspokaja
i sugeruje dalszy ciąg w postaci zwrotki.
Rozwijając zaś temat harmoniczny, spójrzmy na interakcję
między harmonią a melodią. Pierwszy dźwięk melodii (D) sugeruje
dominantę i rozwiązanie na G, ale idzie tylko stopień w górę (E),
który to dźwięk jest częścią pierwszego akordu (e-moll). Na razie
wszystko pasuje, gdyż także kolejny dźwięk (G) należy do e-moll.
Natomiast po chwili robi się bardziej emocjonująco. Ustaliliśmy, że
refren to w zasadzie ta sama fraza powtórzona czterokrotnie (z jednym dodanym dźwiękiem przy czwartym powtórzeniu), natomiast
akordy zmieniają się. Kolejny jest A-dur. W momencie jego pojawienia melodia jest na dźwięku E, czyli znowu wszystko po bożemu,
ale za chwilę przechodzi na G, dzięki czemu wprowadza do akordu
A-dur dźwięk G, a co za tym idzie mamy teraz A7 (A-Cis-E-G). Dlatego nawet gdyby gitary nie zagrały tego akordu (a jedynie A-dur), to
A7 „zrobi się sam” przez współpracę melodii z podkładem.
Przy trzecim akordzie (C-dur) wszystko jest znowu niezwykle
grzeczne, bo dźwięki (z wyjątkiem Fis) należą do C-dur. Zresztą Fis
możemy potraktować jako stopień będący przystankiem między G
a E – trochę jak schodzenie po schodach.
C-dur jest w tym przypadku subdominantą, która może iść
o stopień w górę, czyli do D, ale równie dobrze może być rozwiązana na tonikę, tak jak w naszym przykładzie. Aby dodać nieco napięcia przed zwrotką, Beatlesi zaśpiewali harmonię z dźwiękiem E,
który nie należy do akordu G-Dur, ale dodaje sekstę, więc z G-dur
robi się G6. Bardzo ładnie.
I oto mamy naszą analizę. Sporo tego, nieprawdaż? To pokazuje, jak ciekawym zagadnieniem jest komponowanie melodii i jak
wiele może wpływać na jej wymowę. Zresztą technika zastosowana
w tym przypadku, czyli powtarzanie tej samej frazy przy zmianie
akordów, jest bardzo popularna. Posłuchaj chociażby największego
przeboju grupy Alphaville, czyli „Big in Japan”. Temat występujący
między frazami wokalnymi jest powtarzany w niemal identycznej
postaci, a akordy „tańczą” wokół niego. I znowu – powstają nowe
naprężenia i rozprężenia, tworząc ciekawą całość.
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Oczywiście są też przykłady odwrotne, czyli zmieniająca się
melodia przy stałym akordzie (i to nie tylko w techno). Co więcej,
akordy mogą się zmieniać, ale nuta basowa już nie. Tworzy to kolejne interesujące kombinacje.
RECEPTA NA PRZEBÓJ
Czy jest jakaś główna zasada melodyczna? W zasadzie nie, choć
oczywiście istnieją najróżniejsze techniki. Dotyczą one jednak
głównie muzyki klasycznej. Muzyka rozrywkowa pozostaje znacznie
bardziej swobodna, choć warto znać niektóre cechy poszczególnych
gatunków. Na przykład w bluesie omijamy wybrane dźwięki skali
i poruszamy się raczej w obrębie pięciu z nich. Zresztą sporo muzyki
rozrywkowej posiłkuje się tą techniką. Niektórzy ułatwiają sobie zadanie, komponując przy użyciu jedynie czarnych klawiszy, ale trzeba
uważać, żeby nie wyszła nam z tego chińska muzyka ludowa.
Jak więc zabrać się do komponowania? Jest kilka sposobów.
Najprostszy omija całkowicie podejście naukowe i polega na
najzwyklejszej improwizacji wokalnej, często z towarzyszeniem
instrumentu pełniącego w tym przypadku rolę wyłącznie harmoniczną. Spróbuj sam(a). Dla uproszczenia zagraj klasyczną kadencję
(uczyliśmy się tego, pamiętasz?): C-dur, F-dur, G-dur (lub G7) i C-dur.
Weź dowolny tekst i jedziemy. Za wesoło? To przejdźmy do tonacji
molowej: a-moll, d-moll, e-moll (lub E-dur/7) i a-moll. Około miliarda
utworów opiera się na takiej progresji akordowej. Wymyśl do tego
interesującą linię melodyczną i słowa, a osiągniesz mieszankę znanego i nieznanego: następujące po sobie funkcje będą kojarzyć się
słuchaczowi z czymś znanym, melodia i tekst będą nowe.
Czyli co, łatwizna? Pomimo istniejących zasad i metod stworzenie utworu, który każdy będzie chciał podśpiewywać, jest bardzo
trudne. W zasadzie mało kto wie, od czego wszystko w ostateczności zależy. Oczywiście jest wielu bardzo utalentowanych (i pracowitych!) ludzi tworzących przebój za przebojem, ale i oni wypuszczają
więcej nieudanych niż udanych piosenek czy utworów instrumentalnych. Niektórzy twierdzą, że po prostu trzeba tworzyć tak dużo,
żeby zwykły rachunek prawdopodobieństwa powodował powstanie wielkiego przeboju, ale to chyba nie końca tak działa. Trzeba
mieć wyczucie, czyli „ucho” do ciekawych melodii i współbrzmień,
trzeba rozumieć zasady, którymi kierują się różne style muzyczne.
Czyli znów nauka. A potem należy zacząć te zasady łamać przez
łączenie ze sobą elementów różnych stylów lub wtrącanie rzeczy
„od czapy”, bo mogą one spowodować, że utwór będzie miał „to
coś” i zdobędzie popularność.
Zdaję sobie sprawę, że ten artykuł nie jest cudownym instruktażem w dziedzinie muzycznej kreatywności, ale wprowadza, mam
nadzieję, trochę porządku i podpowiada punkt wyjściowy. Natomiast
bez pogłębiania tej wiedzy i nieustannego doskonalenia przez ćwiczenie nic się nie wydarzy. Dlatego łap za gitarę, klawisz lub flet i zacznij
tworzyć. Co, nie dasz rady jednocześnie śpiewać i grać na flecie?
Wierzę w Ciebie.
Piotr Dygasiewicz
Na tym kończymy nasz cykl teoretyczny, przynajmniej na razie.
Jeśli jednak uznasz, że istnieją tematy i zagadnienia, którymi się nie zajęliśmy,
daj nam znać, pisząc na adres: redakcja@audioplay.pl. Może warto będzie powrócić
do naszych (nie)naukowych rozważań i dalej wspólnie zgłębiać fascynujący świat
muzyki od strony teoretyczno-praktycznej.

PRZYNUCANIE Z TAKTEM
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XXXI Zimowe Warsztaty
Muzyczne Muzyczna
Owczarnia 2018

Na górze
lepiej słychać
Zimowa edycja warsztatów miała jedną zasadniczą zmianę w stosunku
do poprzednich – w jednym z pokojów nad sceną Muzycznej Owczarni
zorganizowano studio, gdzie nagrywano wszystkie jamy i koncerty.
Niespodziewanie zmieniło to harmonogram dnia

J

eśli słyszysz śpiewanie dobiegające spod prysznica,
możesz być gdziekolwiek na świecie. Jeśli jednak śpiew
dobiega z toalety, najprawdopodobniej znalazłeś się
na warsztatach muzycznych w pienińskich Jaworkach.
Na zajęciach obejmujących klasy wokalu, gitary elektrycznej,
basu, perkusji, klawiszy i studia doświadczeni muzycy dzielili
się swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami. Przy czym
młodość jest tu terminem bardzo umownym, bowiem najmłodszy z uczestników był niższy od basu, na którym grał,
a najstarszy miał na karku ze dwie dekady więcej od prowadzących zajęcia.
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W trakcie zajęć można było poznać choćby świadome
korzystanie z techniki vibrato. Justyna Panfilewicz próbowała nauczyć jej wokalistów. Jeśli jedno ćwiczenie nie dawało
efektów, pokazywała inny sposób. Z kolei uczestnicy zajęć
studyjnych analizowali wraz z Wojtkiem Olszakiem utwory
zapisane w postaci ścieżek. Dzięki temu mogli zauważyć,
że w jednej z piosenek intrygująca partia gitary powstała
z nałożenia brzmienia instrumentu nagranego normalnie
i z wytłumionymi strunami. Takie mniejsze i większe odkrycia
w swoich dziedzinach były udziałem każdego z uczestników
niezależnie od wybranej klasy. Do tego dochodziła oczywiście
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praca nad utworami przygotowywanymi na koncert finałowy,
brzmiącymi profesjonalnie między innymi dzięki gitarowemu
nagłośnieniu Laneya, basowym wzmacniaczom i kolumnom
Aguilara czy klawiszom Norda. I okazało się, że tym razem do
Jaworek trafiła grupa ludzi, którzy zaangażowaniem wyróżnili
się w 15-letniej historii warsztatów.
– Gościliśmy optymalną liczbę uczestników, czyli 55 osób –
mówi Piotr Lelito, dyrektor organizacyjny. – Mimo to dwa główne
miejsca przeznaczone do prób były zajęte przez 12 godzin na
dobę, podobnie jak trzecie, gdzie można było grać i śpiewać nieco
ciszej. Jestem podbudowany, że uczestnicy tej edycji ćwiczyli
w każdym wolnym miejscu: wolnych pokojach w pensjonacie, na
korytarzu, na stołówce.
Nim nadzwyczajne zaangażowanie uczestników zostało
potwierdzone niezbitymi dowodami, dyrekcja dwukrotnie zaniepokoiła się niską frekwencją na porannym spotkaniu w Muzycznej Owczarni, na którym był ustalany szczegółowy plan
dnia. Po wizji lokalnej przeprowadzonej przez Piotra Lelito
i Wojtka Pilichowskiego odpuściła. Okazało się, że uczestnicy
nie mieli czasu pojawić się w Muzycznej Owczarni, ponieważ…
ćwiczyli w swoich pokojach. Efektem ich intensywnej pracy
było przygotowanie aż 26 utworów na koncert finałowy, pod>>
czas gdy rok wcześniej było ich „zaledwie” 21.

Wykładowcy
Gitara: Rafał Panek
Bas: Wojtek Pilichowski
Perkusja: Tomek Machański
Klawisze i studio: Wojtek Olszak
Wokal: Justyna Panfilewicz, Patrycja Zarychta

Od lewej: Michał Kozar (gitara), Piotr Kozar (wokal),
Bartosz Kołodziejski (perkusja), Tomasz Piechocki (bas)
i Tomasz Płochocki (gitara).

fot. Mateusz Bracha, Dariusz Michalski (2)

Wokaliści byli w uprzywilejowanej sytuacji
w stosunku do instrumentalistów. Mogli ćwiczyć
tekst i jednocześnie głaskać domagającego się
pieszczot Biszkopta.

Wykładowcy pomocniczy: Jan Malski, Adrian Latosiewicz

W oczekiwaniu na wejście na scenę.
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>> Sound Ostateczny
Godne pochwały zaangażowanie utrudniało stawienie się z rana
na spotkaniu z jeszcze innego względu: w Muzycznej Owczarni
zorganizowano studio nad sceną, w którym znalazł się przenośny mikser PreSonus StudioLive 16 series III z podpiętym komputerem i dwoma monitorami LYD-5. Ustawianie mikrofonów
i odsłuchów na scenie nadal odbywało się z dużego PreSonusa
StudioLive 32.4.2 AI umieszczonego na poziomie sceny.
Za to każdy dobiegający z niej dźwięk był rejestrowany
na śladach w studiu przy użyciu aplikacji PreSonus Capture.
I o ile dotąd dzień kończył się wraz z ostatnim utworem jamu,
czyli mniej więcej o 1.00, to w tej edycji warsztatów trwał
parę godzin dłużej. Uczestnicy chcieli na gorąco odsłuchiwać
wykonane utwory zarówno w całości, jak i swoje ślady. Wojtek
Olszak, zawiadujący studiem i prowadzący zajęcia dla adeptów miksu i masteringu, śmiał się, że jest to Sound Ostateczny.
Wyroki wydawane podczas słuchania były niekiedy surowe,
ale sprawiedliwe i bardzo mobilizujące. Nagrywanie jamów
i koncertów wymusiło także jedną rzecz na scenie: wszyscy
wykonawcy musieli całkowicie wyłączyć komórki. Inaczej było
je słychać w zarejestrowanym materiale.
Mimo intensywnych prac nad przygotowaniem utworów
niedługo przed próbą generalną koncertu finałowego niektóre
piosenki znajdowały się jeszcze w erze komórkowej – wokaliści
śpiewali je z wykorzystaniem telefonów. Inne nie były poprawnie rozpisane na instrumenty. Jeszcze inne dopracowywano
rytmicznie, zmieniając na przykład szesnastki na triole.
W jednym utworze Rafał Panek, prowadzący klasę gitary,
>>
zwrócił uwagę, że gitara akustyczna gra za bardzo w sposób

fot. Paweł Zdybel
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Studia wieczorowe
Wojtek Olszak, prowadzący klasę
studia
Od lat prowadzę zajęcia, które są swego rodzaju wykładami o produkcji, realizacji dźwięku, aranżacji i klawiszach.
O wszystkim tym, z czym może spotkać się człowiek pracujący
jako realizator, producent czy szerzej – jako muzyk.
Często zdarza się tak, że uczestnik przyjeżdżający tu od lat
na warsztaty, na jakiś instrument, postanawia zapisać się do
mojej klasy, aby dowiedzieć się czegoś o pracy w studiu. Dlatego
nie jest to szkolenie przeznaczone tylko i wyłącznie dla
realizatorów dźwięku.
W tym roku Wojtek Pilichowski (szef warsztatów) zaproponował pomysł rejestracji wielośladowej utworów granych
na jamach. Pomysł ten przeniósł ze swoich Kreatywnych
Warsztatów w Gomunicach, gdzie uczestnicy pracują nad
własnym repertuarem. Jestem zachwycony tym pomysłem!
Czuję się wreszcie zupełnie jak „u siebie”: siedzę przy konsolecie, ktoś gra i śpiewa, a ja to nagrywam! (śmiech) Najciekawsze
jest to, że rejestrujemy to, co się dzieje na scenie, na ślady, czyli
każdy potem może odsłuchać cały utwór albo oddzielnie swoją
partię. Podczas odsłuchiwania śladów muzycy od razu zauważają, gdzie zagrali nieprecyzyjnie, gdzie nie dociągnęli struny,
popełnili błąd harmoniczny, czy zgubili tempo. Co ciekawe,
po takim odsłuchu, następnego dnia każdy z uczestników gra
trzysta razy lepiej. Naprawdę! To daje muzykom dużo więcej,
niż gdyby spotkali się na kolejnych dwudziestu próbach. Zawsze
powtarzam, że studio nagrań jest najlepszą szkołą dla każdego
muzyka, bo tam wychodzą wszelkie niedoskonałości. Dlatego
zachęcam muzyków do nagrywania siebie. Do nagrywania prób
czy nawet ćwiczeń. W obecnych czasach jest to bardzo proste:
przecież każdy ma w telefonie dyktafon. Odsłuchanie takiego
nagrania obiektywnie i z dystansem daje znacznie więcej, niż
samo ćwiczenie na instrumencie.
Wracając do warsztatów: oczywiście trzeba jeszcze będzie
dopracować kwestie organizacyjne, bo sesje odsłuchiwania
kończyły się o trzeciej lub czwartej w nocy, czyli około piątej
trafiało się do łóżka. A już o dziewiątej czekało śniadanie
(śmiech) i kolejne zajęcia. Z drugiej strony takie odsłuchiwa-

Na gitarze Michał Kozar, na wokalu Karol Kopeć.

58

marzec–kwiecień 2018

fot. Andrzej Szypulski

nie na gorąco jest dużo lepsze niż następnego dnia. To jedyna
kwestia do dopracowania przy kolejnych warsztatach. Po tej
zimowej ich edycji jestem przepotwornie zmęczony, ale też
bardzo szczęśliwy, że dzięki tym nagraniom uczestnicy się
niesamowicie rozwinęli muzycznie.
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Na wokalu Justyna Kalbarczyk i Marysia Blandzi,
na gitarze Michał Kozar, na basie Michał Kotowicz.

Maciej Szemraj.

Piotr Szachewicz.

fot. Andrzej Szypulski (12)

fot. Dariusz Michalski

Na klawiszach i wokalu Julian
Targosz, na gitarze Karol Kopeć,
na wokalu Julia Dorywalska.

Pan Stasiu.

Benjamin Gawliński.

Ania Szlagowska
i Szymon Bąbała.

Paweł Giernat.

Kosma Góra.

Kinga Chmielowiec i Piotr Wit.

Daria Kobierecka.

Karol Godek i Barbara Dratwińska.

Na wokalu Klaudia Waldon
i Władysław Szemraj, na gitarze Piotr Wit,
na perkusji Bartosz Kołodziejski.
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Solo na chrapaniu
Koncert finałowy poprowadzili Justyna Panfilewicz oraz Łukasz
„Kudłaty” Różycki. Wśród prezentowanych podczas niego
piosenek jak zwykle znalazły się utwory autorskie: nawiązujący
do nocnych warsztatowych rozmów „Tik tak” Ani Szlagowskiej,
porywające rockowe „Choose Life” Adriana Jagosza, refleksyjna
ballada „Dano mi”, którą wykonał Pan Stasiu, oraz pokazująca różnicę między miłością romantyczną a codzienną „Moja dziewczyna
chrapie” Piotra Szachewicza. W tym ostatnim utworze pojawiło
się unikatowe solo na chrapaniu wykonane brawurowo przez Mateusza Brachę. Jednak pozostałe utwory też zabrzmiały świetnie.
– Pod względem śpiewania ta grupa mieści się w pierwszej
trójce w historii warsztatów – mówi Piotr Lelito. – Ludzie, którzy
przyjechali do nas któryś raz z rzędu, zrobili gigantyczny postęp,
a nowi bardzo dobrze się odnaleźli w ich towarzystwie. Rozmawialiśmy w gronie kadry i dajemy sobie głowy uciąć, że kilka z tych

Studio w trakcie pracy.
Za konsoletą Wojtek Olszak, za komputerem Piotr Lelito.
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nazwisk stanie na polskiej scenie. Być może występ w Muzycznej
Owczarni będzie pierwszym krokiem na drodze do kontaktu
z większymi wytwórniami.
Jest to o tyle realne, że uczestnicy nie wyjadą tylko z dobrymi wspomnieniami, zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Mogą
zabrać swoje zarejestrowane utwory i pobawić się w miksowanie.
Niezależnie od tego Wojtek Olszak obiecał, że zmiksuje wszystkie
piosenki koncertu finałowego. Co prawda wszyscy się zastanawiają, jak to zmieści w swoim nabitym terminami kalendarzu, ale nikt
nie ma wątpliwości, że zmiksowany przez niego utwór będzie dla
każdego znakomitą pamiątką lub początkiem kariery.
Dariusz J. Michalski

Warsztaty Lato 2018
Kolejne dwie tury warsztatów w Muzycznej Owczarni
odbędą się w dniach 1–8 lipca i 8–15 lipca. Szczegóły
dotyczące kadry, kosztów, organizacji dnia, zapisów oraz
wszystkie niezbędne kontakty można znaleźć na stronie
www.muzycznaowczarnia.pl/warsztlato2018.htm.
Gdy piszemy te słowa w lutym, pierwsi chętni
już zdążyli zgłosić swój akces.

fot. Dariusz Michalski

>> właściwy dla elektrycznej. Mnóstwo elementów wymagało
ułożenia i dopracowania w niewielkiej ilości czasu, przez co
wydawało się, że koncert finałowy nie może się udać. Jak zwykle
było to złudzenie. Przedpołudniowe próby sprawiły, że niemal
wszystkie utwory zyskały szlif i blask, który w pełni wydobył się
na koncercie finałowym.
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NIE NA ŻARTY

Świnia na wokalu
Jest w naszym kraju dziedzina,
która leży i kwiczy. Źródło
kwiczenia wskazuje, że ktoś
nam podłożył świnię w szkole
podstawowej

rys. Lech Mazurczyk

P

raca w firmie dystrybuującej w Polsce sprzęt muzyczny
wymaga analizowania rynku, monitorowania popularności określonych produktów i porównywania się do rynków innych krajów. Nie ma wyjścia, ponieważ producenci
też to robią i dochodzą czasem do kuriozalnych wniosków: skoro
Niemców jest 80 milionów, a Polaków niemal 40, to w Polsce będziemy sprzedawać mniej więcej połowę tego, co w Niemczech.
Prawda? Nieprawda!
Prawda jest okrutna: Polacy kupują niemal dwadzieścia razy
mniej instrumentów, sprzętu nagłośnieniowego czy produkcyjnego niż Niemcy. A do Amerykanów jesteśmy w stosunku 1/100.
Naprawdę. Dlaczego tak się dzieje? Czy wynika to jedynie
z mniejszej siły nabywczej Polaków?
Okazuje się, że nie. Główna przyczyna leży zupełnie gdzie indziej.
Po prostu mniej nas to wszystko interesuje. W o wiele mniejszym
stopniu pasjonujemy się muzyką (a przynajmniej jej wykonywaniem)
niż inne narody. W Stanach niemal wszyscy mają w domu jakiś
instrument. Każdy kościół to swoisty muzyczny hub z własnym
chórem czy zespołem muzycznym. Ich odpowiednik muzyki ludowej,
czyli country, to miliardowy biznes. W szkołach jest zawsze orkiestra,
kilka zespołów muzycznych, chór, konkursy i mnóstwo występów.
W Anglii każdy garaż to nowy zespół. W Niemczech nie ma imprezy
bez muzyki. Za potrzebą idzie rynek, sklepy i producenci zacierają
ręce, a wybór jest kosmiczny. Dlaczego więc nie u nas?
Przyczyn może być wiele, ale jedna jest najważniejsza: edukacja
muzyczna. I nie mam na myśli szkół muzycznych, ale swoistą modę
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na wykonywanie muzyki dla własnej przyjemności, aby spotkać
się ze znajomymi i miło spędzić czas. Mówię tu przede wszystkim
o szkołach podstawowych, gdzie muzykę od dziesięcioleci traktuje
się jak piąte koło u wozu.
Pamiętasz swoje lekcje muzyki? Myślę, że w znakomitej
większości polegały one na śpiewaniu pieśni wojennych, studiowaniu życiorysów wielkich (i dawno martwych) kompozytorów czy
ewentualnym wykonywaniu jakichś koszmarków na cymbałkach
lub flecie prostym. Jakże ekscytujące, prawda?
Nie ma co szukać winnych, bo wszyscy nimi jesteśmy. Ale warto
zastanowić się, JAK uczyć muzyki, żeby kojarzyła się z radością
i (nie tylko) intelektualną rozrywką. Jak sprawić, żeby dzieci w szkole
podstawowej wracały z lekcji muzyki z wypiekami na twarzy i żądały
od rodziców odtworzenia konkretnego utworu lub (o zgrozo) natychmiastowej wizyty w sklepie muzycznym. Niektórzy twierdzą, że nie
da się nauczać muzyki bez rozpatrywania jej historii, wspominania
wielkich kompozytorów i opowiadania o gatunkach, które wykonuje
się w filharmonii. Dlatego musi być nuda. Nie zgadzam się!
Zostałem kiedyś poproszony o przeprowadzenie lekcji w szkole
średniej na temat historii muzyki. Po chwilowej panice przygotowałem kilka utworów z baroku i klasycyzmu (masakra, powiesz), poszedłem na lekcję i powiedziałem: „Dzisiaj pokażę, dlaczego muzyka
klasyczna może być interesująca. Posłuchamy kilku utworów Bacha
czy Mozarta i wskażę wam, skąd wzięły się takie, a nie inne dźwięki
i jak to się ma do osoby, która je stworzyła”. Po czym posłuchaliśmy
na przykład tak zwanej Arii na Strunie G Bacha czy fragmentów
Requiem Mozarta. Zatrzymywaliśmy odtwarzanie i staraliśmy się
odnaleźć zagadki matematyczne u Bacha czy nawiązania ilustracyjne do światłości wiekuistej Mozarta. Sala była cichutko, a po lekcji
uczniowie stanęli naokoło mnie i zadawali mnóstwo pytań.
Czy jestem kandydatem na nowego ministra edukacji? Nie. Miałem sporo szczęścia i mój sukcesik wynikał z kompletnej ignorancji
pedagogicznej. A może po prostu poprowadziłem wszystko tak,
jakbym sam chciał usłyszeć. Nie wiem, na ile te wynurzenia pozostały
w głowach uczniów, ale mam nadzieję, że przynajmniej uświadomiły
im, że muzyka nie rozpoczęła się w roku dwutysięcznym.
Skoro szkoła nie chce, to zróbmy to sami. Opowiadajmy, wspólnie słuchajmy, czytajmy, żeby zrozumieć, skąd biorą się dźwięki.
Okaże się, że muzyka może być fascynującą grą logiczno-emocjonalno-strategiczną i wcale nie potrzebujemy komputera, żeby się
w niej zatracić. A wtedy i rynek będzie większy.
Piotr Dygasiewicz

PUŚĆ W ETER
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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

