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L
ato z racji wakacji i urlopów jest powodem zmiany.  

Zmiany miejsca, codziennego planu dnia, zajęć, którym się 

oddajemy. Poszliśmy tym tropem i zaprosiliśmy dwoje mu-

zyków, którzy mają na swoim koncie spore zmiany. Na początek 

zapytaliśmy znakomitą gitarzystkę Magdalenę Czwojdę o jej 

przesiadkę z fortepianu na gitarę klasyczną, a potem na elek-

tryczną (str. 12). Okazuje się, że zmiana rodzaju gitary sprawia, 

że inne pomysły przychodzą do głowy. I rodzi się z nich płyta  

zawieszona między światem elektrycznym a akustycznym.  

Z kolei DJ, producent, kompozytor i aranżer Rafał Bień komplet-

nie przearanżował swoje studio, a wraz z nim sposób pracy:  

z indywidualnego na zespołowy (str. 20). Stworzony nową me-

todą utwór był dopieszczany przez dwa miesiące, ale w miesiąc 

od publikacji w serwisie YouTube zyskał 600 tysięcy odsłon. 

Dla fanów zmiany z pewnością przemówi nowa wersja DAW-u 

Studio One (str. 24), wtyczki UAD rzucone ze studia na scenę 

(str. 38) oraz gitara Guild M-20, która w odświeżonej wersji po-

rzuciła przydomek Economy i stała się nobliwą przedstawicielką 

klasy średniej (str. 48).

Drogi czytelniku

Lech Mazurczyk

Kreska z kluczem

Oczywiście mamy też coś dla tych, którzy wolą podążać  

utartą ścieżką produkcji muzycznej. Dla nich przygotowaliśmy 

niezmiennie dobre historyczne kompresory i korektory w elek-

tronicznej kolekcji PreSonusa (str. 30), najpotężniejsze wersje 

interfejsów PreSonusa serii Studio (str. 34), kolejny nieustająco 

analogowy syntezator Mooga (str. 42) oraz drugą porcję porad 

dotyczących miksowania gitar (str. 52). Zebraliśmy też relacje  

z imprez, w które obfitowała końcówka wiosny: arcypraktyczne-

go szkolenia z Akai MPC Live ze Steve’em Nashem (str. 56), spo-

tkania w ramach DPA World Tour dotyczącego omikrofonowania  

w filmie i podczas imprez live (str. 58), empirycznego potwierdzenia 

zalet sieci AVB podczas PreSonus Tour (str. 59) i wielkiej bezpłatnej 

wymiany strun na Rotosounda (str. 60). A na koniec zapraszamy do 

sklepu Supersound.pl, odległego o jedno kliknięcie (str. 61). 

Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!

Audiostacja

Zapraszamy do lektury bezpłatnej wersji elektronicznej na www.audioplay.audiostacja.pl,

na telefonach z iOS i Androidem po pobraniu aplikacji AudioPlay odpowiednio ze sklepu App Store 

i Google Play. Kolejny numer w pierwszej połowie września 2018.
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Jeszcze 
lżejszy

Podczas targów VidCon w Anaheim w Kalifornii,  

które odbyły się w dniach 20–23 czerwca, austra-

lijska firma zaprezentowała nową wersję mikrofonu 

VideoMic Me. VideoMic Me-L jest przeznaczony do 

nagrywania wideo na iPhone’ach i iPadach ze złączem 

Lightning. Kardioidalna charakterystyka kierunkowa re-

dukuje odgłosy otoczenia i sprawia, że jest rejestrowany 

dźwięk dobiegający z kadru.  Mikrofon ma wbudowane 

gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, dzięki któremu monito-

rujemy rejestrowany dźwięk, a później możemy go od-

słuchać. W porównaniu z poprzednią wersją ma szersze 

pasmo przenoszenia (od 20, a nie od 100 Hz), o 0,5 dB 

niższe szumy własne i… jeszcze mniejszą wagę (zaledwie 

28 g względem 34 g). Jedyną skazą jest mniejsze maksy-

malne SPL w stosunku do poprzednika. VideoMic Me-L 

jest zasilany z urządzenia, do którego został podłączony. 

Wraz z mikrofonem otrzymujemy klips do mocowania 

na iPhonie i iPadzie oraz futrzaną osłonę przeciwwietrz-

ną, dzięki której uzyskamy bardzo dobrej jakości dźwięk 

nawet podczas filmowania w plenerze podczas  

niekorzystnych warunków pogodowych.  

Mikrofon współpracuje ze wszystkimi  

urządzeniami iOS wyposażonymi  

w port Lightning oraz system iOS 11 

 lub nowszy. 

Więcej 
niż interfejs

RME wprowadziło na rynek interfejs prze-

nośny. Oprócz niewielkiej wagi i możliwości 

połączenia z siecią Dante ma wszystkie cechy 

znane z innych interfejsów tej firmy. Został 

wyposażony w USB 3, MADI oraz najnowszą 

wersję systemu TotalMix FX. Urządzenie może 

współpracować za pośrednictwem złącza USB 

z komputerami mającymi system Mac OS lub 

Windows, ale też działać samodzielnie. Za spra-

wą Dante i MADI może obsługiwać do  

RME Digiface Dante RØDE VideoMic Me-L

zd
ję

ci
a:

 R
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, R
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D

E
128 kanałów transferowanych przez USB 3.0  

i obsługiwanych przez oprogramowanie steru-

jące MADI i TotalMix FX. Wyjście słuchawkowe 

pozwala na odsłuch dowolnego kanału audio, 

ale też może służyć jako wyjście liniowe do 

dodatkowego miksu stereo. Ponieważ Digiface 

Dante jest wyposażony w dwa banki nadmiaro-

wych portów sieciowych, może pełnić funkcję 

przełącznika, który łączy maksymalnie cztery 

linie sieciowe. Jeśli korzystamy z niego w trybie 

autonomicznym, zmienia się w 64-kanałowy 

konwerter Dante/MADI. Digiface jest także 

wyposażony w potężny cyfrowy mikser TotalMix 

FX, działający w czasie rzeczywistym. Umożliwia 

on miksowanie i routing jednocześnie wszyst-

kich wejść i kanałów odtwarzania do dowolnych 

wyjść sprzętowych. Załączone oprogramowanie 

TotalMix Remote pozwala na zdalne sterowanie  

z urządzeń iOS oraz komputerów PC i Mac. 
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Fortepian 
pod prądem

Podbój nowej sieci
RME zainteresowało się możliwościami, jakie stwarza sieć 

AVB. Jeden z najnowszych interfejsów firmy korzysta z niej do 

obsługi 256 kanałów audio (128 do sieci AVB i 128 z powrotem do 

komputera PC) z maksymalną częstotliwością próbkowania 192 kHz.  

Kanały zostały przyporządkowane do strumieni (maksymalnie po 

16 wejściowych i wyjściowych), których wielkość jest konfi-

gurowalna i wynosi od 2 do 32 kanałów. To 

umożliwia współpracę ze 

wszystkimi  

CO SŁYCHAĆ

Przy wszystkich różnicach w instrumentach Clavii najnowsza 

generacja ma wiele podobieństw. Nie inaczej jest z czwartą 

wersją Nord Piano. Z funkcji znanych z innych modeli, które 

pojawiły się na rynku w tym roku, znajdziemy: polifonię roz-

szerzoną do 120 głosów, nieprzerwane wybrzmiewanie mimo 

przełączenia programu, reverb zaopatrzony w tryb Bright oraz 

Nord Piano 4

RME Digiface AVB

płynne przejścia dzięki siedmiu punktom podziału klawiatury na 

strefy. Nowa wersja instrumentu zyskała także dedykowane filtry 

fortepianowe, znacznie rozbudowany tryb Organize, pad nume-

ryczny dający bezpośredni dostęp do wybranego programu oraz 

pamięć na próbki Nord Sample Library 3.0 zwiększoną do 512 MB. 

Po poprzednim modelu odziedziczyła 88-klawiszową klawiaturę 

Premium z trzema czujnikami wraz z uznaną technologią Virtual 

Hammer Action, zapewniającą komfort gry fortepianowej. Dzięki 

tej ostatniej możemy zagrać nową nutę bez konieczności całko-

witego podniesienia klawisza. To zapewnia płynne powtórzenia, 

ponieważ ton nie jest całkowicie tłumiony między uderzeniami, 

podobnie jak ma to miejsce podczas gry na fortepianie. Wraz  

z instrumentem dostarczany jest potrójny pedał. Zawiera pedały 

Soft, Sostenuto oraz unikatowy Dynamic Sustain. 

zd
ję

ci
a:

 C
la

vi
a,

 R
M

E

urządzeniami audio AVB dostępnymi na rynku. Oprogramowanie 

dołączone do urządzenia wykrywa wszystkie urządzenia AVB  

i ułatwia zarządzanie strumieniami wychodzącymi i przychodzący-

mi. Interfejs został wyposażony także w cyfrowy mikser TotalMix 

FX, działający w czasie rzeczywistym. Seria Digiface zawiera 

specjalną sekcję Control Room z funkcjami Talkback, Main/Phones, 

grupami suwaków, grupami wyciszenia i pełnym zdalnym sterowa-

niem przez protokół Mackie lub OSC. Nie obsługuje za to efektów 

DSP jak korektor czy reverb. Podobnie jak inne interfejsy tej serii 

za sprawą najnowszego oprogramowania TotalMix Remote inter-

fejs Digiface AVB może być obsługiwany zdalnie  

z urządzeń iOS oraz komputerów Mac i PC.

Podstawowe funkcje

• 256 kanałów: 128 wejściowych 

   /128 wyjściowych

• 16 strumieni wejściowych/ 

   16 strumieni wyjściowych

• Gigabit Ethernet (zgodny z 802.3)

• Wyjście słuchawkowe

• Wejście/wyjście Wordclock

• USB 3

• Zasilany z magistrali

• Stos protokołów AVB zgodny 

  z IEEE 802.1 BA 

• Zgodny z IEEE 1722 AVTP / 

   1722.1 AVDECC

• TotalMix FX 
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MOCNY AKORD

Toontrack 

Dostawa 
dla perkusistów
Posiadacze programu Superior Drummer 3,  

którzy czują niedobór brzmień perkusyj-

nych, mają okazję sięgnąć po nie taniej. 

Do końca lipca wszystkie biblioteki SDX 

kosztują jedynie 370 zł (wcześniej 570 zł).
Oferta obowiązuje do 31.07.2018 lub wyczerpania

egzemplarzy objętych promocją.

Sampler z wtyczkami
Zakup Akai MPC Live lub X daje w najbliż-

szych miesiącach znakomite perspektywy 

twórcze. Przyczyną jest promocja, dzięki 

której przy zakupie samplera od 1.06 do 

31.07.2018 otrzymuje się bezpłatnie pięć 

rozszerzeń MPC z firmy MVP Loops. Znala-

zły się wśród nich: Melodic Horizon, Urban 

Roulette, Sound Mob, Hook City: Trap & 

Sound Edition oraz Hook City: Trap and B 

Edition. By skorzystać z promocji, należy 

zarejestrować zakup na stronie producenta. 

W dodatku sam sampler MPC X do 31.07 

można kupić za 7999 zł (wcześniej 9650 zł).

Sterownik w gratisie
Wszyscy, którzy zakupią interfejs audio 

Fireface UFX+ ze złączami Thunderbolt/

USB 3.0 na pokładzie, otrzymają bezpłatnie 

ARC USB – sterownik do kart współpracu-

jących z TotalMix FX o wartości 555 zł. Ma 

15 dowolnie konfigurowalnych przycisków, 

pokrętło enkodera, wejście TS do przełącz-

nika nożnego, MIDI USB i jest kompatybilny 

z Windows i Mac OS. 
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy 

objętych promocją.

Mikser jak nowy
Jeden z najnowszych produktów PreSo-

nusa, mikser StudioLive 16.0.2 USB  

(16 kanałów wejściowych, w tym 8 mono 

+ 4 stereo wejściowych, interfejs audio 

USB 18x16, 12 preampów XMAX klasa 

A) możemy teraz kupić za 3499 zł  

(wcześniej 4690 zł).
Oferta obowiązuje do 31.08.2018 lub wyczerpania  

egzemplarzy objętych promocją.

Interfejsy taniej
Zwolenników solidnego studyjnego sprzę-

tu powinna ucieszyć wiadomość o promocji 

interfejsów PreSonusa. W promocji można 

kupić zestaw iTwo Studio, który od razu  

pozwoli wyposażyć w podstawowym 

zakresie całe studio (w pakiecie, wbrew 

ilustracji, Studio One 4 Artist). Kosztuje 

on teraz 788 zł (wcześniej 1050 zł). Gdy 

potrzebujemy jedynie interfejsu,  warto 

zwrócić uwagę na AudioBox USB 96. Teraz 

kosztuje on jedynie 399 zł (wcześniej  

419 zł). Można też dostać czterowejściowy 

interfejs AudioBox 44 VSL z Virtual Studio 

Live za 977 zł (wcześniej 1150 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych 

promocją.

Podstaw(k)a lepszego 
brzmienia
Do każdej zakupionej pary monitorów 

ADAM AX3 i ADAM A5X otrzymujemy 

teraz bezpłatnie parę śnieżnobiałych 

podstawek o wartości 240 zł. Minimalizują 

one odbicia, dzięki czemu łatwiej wyłapiemy 

wszystkie szczegóły brzmienia opracowy-

wanych projektów.
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy  

objętych promocją.

Tańszy sprzęt 
plus wtyczki
Każdy, kto między 15.05 a 31.08.2018 za-

kupi interfejs typu M-Track 2X2 lub jedną  

z klawiatur sterujących z serii CODE Black, 

Oxygen MK IV oraz Keystation II (w tym 

Keystation Mini 32), otrzymuje premię  

w postaci dodatkowych wtyczek. Spośród 

pięćdziesięciu należących do zestawu V.I.P. 

Bundle firmy Plug & Mix można przetesto-

wać i wybrać pięć, które najbardziej przy-

padną do gustu. By skorzystać z promocji, 

wystarczy zarejestrować zakupiony sprzęt 

na stronie producenta. W dodatku na 

część klawiatur do końca sierpnia obowią-

zuje niższa cena: Oxygen 49 IV – 555 zł  

(wcześniej 650 zł), Keystation 49 II – 395 zł  

(wcześniej 439 zł), Keystation 61 II – 519 zł  

(wcześniej 610 zł); Keystation 88 II – 729 zł  

(wcześniej 829 zł) i Axiom AIR Mini 32 – 

299 zł (wcześniej 350 zł).
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Akai

RME

PreSonus

PreSonus 

ADAM Audio

M-Audio

Tuż przed premierą
Zapewne w okazji premiery Nord Piano 4  

można w bardzo dobrej cenie kupić po-

przedni model. Nord Piano 3 HA88  

(klawiatura młoteczkowa 88 klawiszy, 

funkcja rezonansu strun, Rhodes,  

Wurlitzer, Clavinet, potrójny pedał forte-

pianowy) kosztuje teraz zaledwie 8950 zł 

(wcześniej 11 990 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych 

promocją.

Nord
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Toontrack 

Dostawa 
dla perkusistów
Posiadacze programu Superior Drummer 3,  

którzy czują niedobór brzmień perkusyj-

nych, mają okazję sięgnąć po nie taniej. 

Do końca lipca wszystkie biblioteki SDX 

kosztują jedynie 370 zł (wcześniej 570 zł).
Oferta obowiązuje do 31.07.2018 lub wyczerpania

egzemplarzy objętych promocją.

Sampler z wtyczkami
Zakup Akai MPC Live lub X daje w najbliż-

szych miesiącach znakomite perspektywy 

twórcze. Przyczyną jest promocja, dzięki 

której przy zakupie samplera od 1.06 do 

31.07.2018 otrzymuje się bezpłatnie pięć 

rozszerzeń MPC z firmy MVP Loops. Znala-

zły się wśród nich: Melodic Horizon, Urban 

Roulette, Sound Mob, Hook City: Trap & 

Sound Edition oraz Hook City: Trap and B 

Edition. By skorzystać z promocji, należy 

zarejestrować zakup na stronie producenta. 

W dodatku sam sampler MPC X do 31.07 

można kupić za 7999 zł (wcześniej 9650 zł).

Sterownik w gratisie
Wszyscy, którzy zakupią interfejs audio 

Fireface UFX+ ze złączami Thunderbolt/

USB 3.0 na pokładzie, otrzymają bezpłatnie 

ARC USB – sterownik do kart współpracu-

jących z TotalMix FX o wartości 555 zł. Ma 

15 dowolnie konfigurowalnych przycisków, 

pokrętło enkodera, wejście TS do przełącz-

nika nożnego, MIDI USB i jest kompatybilny 

z Windows i Mac OS. 
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy 

objętych promocją.

Mikser jak nowy
Jeden z najnowszych produktów PreSo-

nusa, mikser StudioLive 16.0.2 USB  

(16 kanałów wejściowych, w tym 8 mono 

+ 4 stereo wejściowych, interfejs audio 

USB 18x16, 12 preampów XMAX klasa 

A) możemy teraz kupić za 3499 zł  

(wcześniej 4690 zł).
Oferta obowiązuje do 31.08.2018 lub wyczerpania  

egzemplarzy objętych promocją.

Interfejsy taniej
Zwolenników solidnego studyjnego sprzę-

tu powinna ucieszyć wiadomość o promocji 

interfejsów PreSonusa. W promocji można 

kupić zestaw iTwo Studio, który od razu  

pozwoli wyposażyć w podstawowym 

zakresie całe studio (w pakiecie, wbrew 

ilustracji, Studio One 4 Artist). Kosztuje 

on teraz 788 zł (wcześniej 1050 zł). Gdy 

potrzebujemy jedynie interfejsu,  warto 

zwrócić uwagę na AudioBox USB 96. Teraz 

kosztuje on jedynie 399 zł (wcześniej  

419 zł). Można też dostać czterowejściowy 

interfejs AudioBox 44 VSL z Virtual Studio 

Live za 977 zł (wcześniej 1150 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych 

promocją.

Podstaw(k)a lepszego 
brzmienia
Do każdej zakupionej pary monitorów 

ADAM AX3 i ADAM A5X otrzymujemy 

teraz bezpłatnie parę śnieżnobiałych 

podstawek o wartości 240 zł. Minimalizują 

one odbicia, dzięki czemu łatwiej wyłapiemy 

wszystkie szczegóły brzmienia opracowy-

wanych projektów.
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy  

objętych promocją.

Tańszy sprzęt 
plus wtyczki
Każdy, kto między 15.05 a 31.08.2018 za-

kupi interfejs typu M-Track 2X2 lub jedną  

z klawiatur sterujących z serii CODE Black, 

Oxygen MK IV oraz Keystation II (w tym 

Keystation Mini 32), otrzymuje premię  

w postaci dodatkowych wtyczek. Spośród 

pięćdziesięciu należących do zestawu V.I.P. 

Bundle firmy Plug & Mix można przetesto-

wać i wybrać pięć, które najbardziej przy-

padną do gustu. By skorzystać z promocji, 

wystarczy zarejestrować zakupiony sprzęt 

na stronie producenta. W dodatku na 

część klawiatur do końca sierpnia obowią-

zuje niższa cena: Oxygen 49 IV – 555 zł  

(wcześniej 650 zł), Keystation 49 II – 395 zł  

(wcześniej 439 zł), Keystation 61 II – 519 zł  

(wcześniej 610 zł); Keystation 88 II – 729 zł  

(wcześniej 829 zł) i Axiom AIR Mini 32 – 

299 zł (wcześniej 350 zł).
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Akai

RME

PreSonus

PreSonus 

ADAM Audio

M-Audio

Tuż przed premierą
Zapewne w okazji premiery Nord Piano 4  

można w bardzo dobrej cenie kupić po-

przedni model. Nord Piano 3 HA88  

(klawiatura młoteczkowa 88 klawiszy, 

funkcja rezonansu strun, Rhodes,  

Wurlitzer, Clavinet, potrójny pedał forte-

pianowy) kosztuje teraz zaledwie 8950 zł 

(wcześniej 11 990 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych 

promocją.

Nord
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Klawiatura 
z instrumentami
Akai obniża cenę klawiatury sterującej 

Advance 61 (półważona, 5 oktaw, afterto-

uch, kolorowy wyświetlacz, 8 podświetla-

nych padów), która wędruje do użytkownika 

wraz z zestawem instrumentów wirtualnych 

AIR, SONiVOX i Toolroom Records. Teraz 

można ją kupić za 2080 zł (wcześniej 2450 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy  

objętych promocją.

Efekt obniżki
Wszyscy, którzy chcą wzbogacić brzmienie 

swojej gitary, powinni skorzystać z obniżki 

ceny multiefektu HeadRusha. Teraz łatwy 

do konfigurowania zestaw symulujący 

wzmacniacze, kolumny, mikrofony oraz kost-

ki kosztuje 4299 zł (wcześniej 4777 zł).
Oferta obowiązuje do 31.08.2018 lub wyczerpania  

egzemplarzy objętych promocją.

Wybór mikrofonów
Jeśli zastanawiamy się nad solidnym mikro-

fonem, warto skorzystać z oferty australij-

skiej firmy. W letniej promocji przecenione 

zostały jej mikrofony najróżniejszych rodza-

jów. Oto przykłady: uniwersalny mikrofon 

pojemnościowy M3 – 299 zł (wcześniej  

379 zł), pojemnościowy NT-USB – 649 zł  

(wcześniej 765 zł), zestaw z jednym z naj-

cichszych mikrofonów na rynku NT-1A Kit – 

630 zł (wcześniej 809 zł), aktywny mikrofon 

wstęgowy NTR – 1999 zł (wcześniej 2380 zł),  

mikrofon do zastosowań radiowych Broad-

caster – 1355 zł (wcześniej 1599 zł) oraz 

profesjonalny mikrofon do kamer konsu-

menckich VideoMic Pro Rycote –  

670 zł (wcześniej 850 zł). Więcej promocji 

na stronie dystrybutora audiostacja.pl.
Oferta obowiązuje do 31.08.2018 lub wyczerpania  

egzemplarzy objętych promocją.

Akai

HeadRush

RØDE

Kolumna do basu
Poszukiwacze dobrej kolumny basowej po-

winni zainteresować się propozycją Aguila-

ra. Za kolumnę GS112 (moc 300 W przy 8 Ω, 

pasmo przenoszenia 42 Hz – 16 kHz)  

zapłacimy 2799 zł (wcześniej 3499 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych 

promocją.

Aguilar

Artystyczny dół
Bardzo ciekawa oferta pojawiła się na sub- 

woofer ARTist SUB Black o mocy 140/210 W  

z głośnikiem 7”, polecany do monitorów 

ADAM Audio ARTist 3 i ARTist 5. Teraz zapła-

cimy za niego 1299 zł (wcześniej 2199 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy  

objętych promocją.

ADAM Audio 

Tańsze 
zbieranie dźwięku
Spadły ceny wybranych mikrofonów in-

strumentalnych serii d:vote. Za mikrofony 

4099 z mocowaniami do wiolonczeli, gitary  

akustycznej i klasycznej, saksofonu,  

instrumentów dętych i blaszanych oraz 

za mikrofon instrumentalny na gęsiej szyi 

zapłacimy 1799 zł (wcześniej 2150 zł).  

Z kolei para sparowanych mikrofonów 

4099 przeznaczonych do fortepianu kosz-

tuje teraz 3680 zł (wcześniej 4399 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy  

objętych promocją.

DPA

Nagłośnienie do gitar 
W lecie mamy znakomity wybór nagłośnie-

nia gitarowego (i nie tylko) w znakomitych 

cenach. Oto przykłady: akustyczne combo  

gitarowe A-Fresco – 975 zł (wcześniej  

1299 zł), akustyczne combo gitarowe A-Duo 

– 1199 zł (wcześniej 1880 zł), akustyczne 

combo A1+ – 1499 zł (wcześniej 1999 zł), 

lampowy head gitarowy IRT-Studio Special 

Edition – 2399 zł (wcześniej 2999 zł),  

lampowy head gitarowy GH50R – 3399 zł  

(wcześniej 4250 zł), kolumna gitarowa 

GS212VR – 2095 zł (wcześniej 2499 zł),  

lampowe combo gitarowe GH30R-112 – 

3399 zł (wcześniej 4250 zł) i lampowe combo 

gitarowe GH50R-212 – 4870 zł (wcześniej 

6080 zł). Obniżki dotyczą znacznie większej 

liczby modeli. Więcej informacji na stronie 

audiostacja.pl w dziale cenników.
Oferta obowiązuje do 31.08.2018 lub wyczerpania egzemplarzy 

objętych promocją.

Laney

Sitka w przystępnej 
cenie
Zwolennicy niedrogich, ale dobrych mikro-

fonów powinni zwrócić uwagę na urządze-

nia MXL-a. Dynamiczny dwukapsułowy 

mikrofon DX-2 przeznaczony do rejestracji 

pieców gitarowych lub zestawów głośniko-

wych kosztuje 495 zł (wcześniej 635 zł),  

a uniwersalny mikrofon z tłumikiem MXL 

990 kosztuje tylko 395 zł (wcześniej 495 zł).
Oferta obowiązuje do 31.08.2018 lub wyczerpania  

egzemplarzy objętych promocją.

MXL
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O płycie, która zdarzyła się  
(nie do końca) przypadkiem,  
cudownej zamianie fortepianu na 
gitarę i konieczności zachowania 
dystansu do tego, co się robi, mówi 
Magdalena Czwojda

Muzyka 
wymaga 
dystansu

Magdalena Czwojda

Gitarzystka (choć w istocie multiinstrumenta-

listka), kompozytorka, wykładowczyni. Jako 

pierwsza kobieta uzyskała tytuł magistra 

sztuki w klasie gitary elektrycznej na Akademii 

Muzycznej w Katowicach. Grała między innymi 

z Krystyną Prońko, Wojciechem Zielińskim, 

zespołem Tercet, czyli Kwartet, Ich Troje, miała 

udział w oprawie muzycznej programów „Szy-

mon Majewski Show” i „Śpiewające fortepiany”. 

Obecnie gra wraz z ojcem Zbigniewem, bratem 

Michałem i narzeczonym Sławomirem Marcin-

kowskim w rodzinnym zespole Past&Future. 

Współpracuje też z wrocławskim Teatrem 

Muzycznym Capitol. Wykłada we Wrocław-

skiej Szkole Jazzu I Muzyki Rozrywkowej. 

Jesienią ubiegłego roku wydała swoją pierwszą 

autorską płytę „W zależności”.
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Musiałabym sięgnąć do edukacji muzycznej od 

początku, czyli wrócić do przedszkola muzyczne-

go. Pierwszym instrumentem, z którym w ogóle 

miałam styczność jako dziecko, był fortepian. 

Jak trafiłaś do przedszkola muzycznego?

Wydaje mi się, że to całkiem naturalne. Mam tatę 

muzyka i mamę, która absolutnie wspiera to, co robi 

tata. 

Mama też gra na instrumentach?

Nie, mama jest jedyna „normalna” w rodzinie. 

Wszystkich nas trzyma w ryzach i jest głową rodziny 

od tej strony racjonalnej, a my trochę bujamy  

w obłokach. (śmiech) Wspierała nas w działaniach 

muzycznych, bo mój straszy brat, obecnie perkusista, 

jako pierwszy do tego przedszkola zawitał. A ja 

poszłam w jego ślady i stąd ten fortepian. W szkole 

I stopnia kontynuowałam fortepian. Po kilku latach 

stwierdziłam jednak, że ten instrument nie do końca 

mi leży. Gdy trzeba było wybrać instrument dodat-

kowy, zdecydowałam się na gitarę. Powodów było 

kilka. Po pierwsze były wyobrażenia 10-latki: wezmę 

instrument na ognisko, pogram, pośpiewam. Po dru-

gie u mnie w domu było dużo różnorodnej muzyki,  

w tym wiele jazzu i z pogranicza jazzu. Dlatego wie-

działam, jaką rolę odgrywa w niej gitara. Po trzecie 

byłam wtedy fanką Michaela Jacksona. U niego na 

gitarze grała Jennifer Batten. Ostatecznie dostałam 

się na tę gitarę do świetnego pedagoga Marka Zieliń-

skiego i bardzo dużo mu zawdzięczam. 

Nim gitara stała się twoim pierwszym instru-

mentem musiałaś nadgonić cztery lata, które 

mieli już w palcach inni uczniowie tej klasy. Jak 

się nadrabia zaległości ze złamaną ręką?

Po roku nauki gitary, czyli w piątej klasie, biegłam 

za ukochanym cocker-spanielem, żeby nie uciekł, 

przewróciłam się i złamałam rękę. Był to komplet-

ny dramat, bo nie mogłam ćwiczyć przez półtora 

miesiąca. Jak zakładali mi gips na ostrym dyżurze, 

płakałam wniebogłosy i krzyczałam: „Jak ja ich do-

gonię?!”. Mój profesor nie dopuścił, żebym zupeł-

nie straciła kontakt z gitarą. Chodziłam na zajęcia 

i cały czas ćwiczyłam prawą rękę. To właśnie jest 

Marek Zieliński: zawsze wie jak pomóc, najlepiej 

ustawia prawą rękę – i nie tylko – gitarzystom  

w szkołach muzycznych I i II stopnia! 

Nie bardzo wiem, jak udało ci się nadgonić,  

skoro normalnie uczniowie ćwiczą po szkole,  

a ty musiałaś jeszcze nadganiać materiał  

z czterech lat. Siedziałaś nocami?

Rzeczywiście w tamtym okresie bardzo dużo 

ćwiczyłam.  

O ludziach

W tym zawodzie ogromnie istotni są ludzie, z którymi się przeby-

wa. Ważne jest też doświadczenie i umiejętność współpracy  

z nimi. Od początku trzeba być czynnym muzykiem. Już w trakcie 

studiów należy grać. Wtedy ma się szansę gdzieś zahaczyć po 

studiach. Znajomości nawiązane podczas studiów do dzisiaj mi 

procentują. Koleżanki i koledzy są czynni w branży. Wiemy  

o sobie i korzystamy z tego, że się znamy.

Twoje podejście do tego wydawnictwa jest o tyle dziwne, że 

dla większości artystów płyta jest czymś istotnym, podsu-

mowaniem pewnego okresu życia. Mimo to coraz częściej 

zastanawiają się, czy to opłacalna inwestycja. Znacznie taniej 

publikuje się w internecie.

Też się zastanawiałam, czy w dzisiejszych czasach ma sens 

wydanie płyty. Pewien mój znajomy powiedział, że wydawanie 

płyt stanowi teraz działalność tylko i wyłącznie kolekcjonerską. 

Coś w tym jest. Z drugiej strony to zamknięcie pewnego etapu 

i mój pierwszy solowy krążek. Coś, co wnukom kiedyś pokażę. 

(śmiech) Dlatego ostatecznie zdecydowałam się na płytę. Zdaję 

sobie jednak sprawę, jaką popularnością cieszy się muzyka 

instrumentalna, muzyka gitarowa i jest to raczej nisza. Spełniam 

swoje marzenia, ale nie uważam, żeby to było coś nadzwyczaj-

nego. Podchodzę do tego z dystansem. Wokół mnie dzieją się 

cudowne rzeczy, ale gdyby się nie działy, też byłoby dobrze. 

Na płycie grasz na wielu instrumentach, ale generalnie panuje 

na niej podział: gitara elektryczna i gitara akustyczna. Naukę 

na jednym z nich wymusiły na tobie okoliczności. Możesz 

powiedzieć, jak do tego doszło?

W listopadzie ubiegłego roku wydałaś swoją autorską płytę. 

Wytłumaczyłaś na niej tytuł „W zależności”. Jednak po 

sprawdzeniu twojego wkładu w krążek stanowi on raczej 

manifestację niezależności twórczej. Niemal wszystko  

zrobiłaś tam sama. Łącznie z chórkami. Zaplanowana  

przewrotność?

Właśnie nie do końca zaplanowana. To, że wszystkie rzeczy 

zrobiłam sama, wydarzyło się przez przypadek. Podobnie jak 

cała płyta. Nie było tak, że pewnego dnia usiadłam i stwierdzi-

łam: teraz będę pracować na swoje nazwisko jako gitarzystka 

i zrobię płytę stricte gitarową. Raczej stwierdziłam, że chcę 

robić gitarowe utwory, bo zwykle dotąd pisałam piosenki sama 

lub we współautorstwie z różnymi przyjaciółmi. Najprościej mi 

było sięgnąć po ścieżki perkusyjne nagrane przez mojego brata. 

Do nich nagrałam, co mi w duszy grało: gitarę, bas, klawisze. 

Powstało ileś utworów i znajomi namówili mnie, żeby pomyśleć 

o płycie. Stąd moja współpraca z Luną Music, która tę płytę 

wydała. Z moją menedżer Kasią Krzysztyniak poszłyśmy do nich  

i tak się to wszystko samo potoczyło. To nie jest płyta koncep-

cyjna. Jednego dnia powstał utwór taki, innego inny i ostatecz-

nie wszystkie znalazły się na krążku.
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Z początku była to walka, by gitara stała się moim instrumen-

tem głównym. Musiałam poświęcić mnóstwo czasu, by pokazać 

profesorowi, że może mi zaufać, a ja cały program nadgonię  

i wyrównam poziom z innymi uczniami. Dlatego w tamtym okre-

sie to były grube godziny spędzone przy instrumencie. 

Ciężkie roboty na własne życzenie?

Gitara klasyczna tak „zapaliła”, że nie widziałam świata poza nią. 

Zawładnęła moim życiem kompletnie. I towarzystwo młodych gita-

rzystów, w które wpadłam. Byli w nim także muzycy starsi o 10 lat. 

Chodziliśmy wspólnie na koncerty gitarowe, których było wówczas 

we Wrocławiu mnóstwo. Jeden koncert integrował różne style 

muzyczne i odbywał się cyklicznie co miesiąc. W pierwszej części 

była gitara klasyczna, w drugiej jazz, a w ostatniej flamenco. Tak 

mnie wciągnęło życie towarzyskie, koncerty i udział w konkursach, 

że nie sądziłam, że kiedykolwiek tknę gitarę elektryczną.

Zatem jak doszło do tego, że poszłaś z prądem?

W którymś momencie trzeba było zadecydować, co dalej. 

Repertuar na gitarę klasyczną ma wpływy muzyki latynoame-

rykańskiej, bossa novy i trochę jazzu. Czułam, że fajniej byłoby 

pójść w tym kierunku, a nie w Bacha. Na jednym z koncertów 

poznałam Marka Napiórkowskiego, który wówczas mieszkał  

we Wrocławiu. Porozmawialiśmy i namówił mnie na udział  

w warsztatach jazzowych w Puławach. Gdy miałam 16 lat, poje-

chałam do Puław wraz z przyjaciółką, z którą tworzyłyśmy duet 

gitar klasycznych. A tam…

…wszyscy z elektrycznymi?

Oczywiście! Świat był zupełnie inny, niż nam się wydawało. Ma-

rek, znając nas wcześniej, utworzył specjalną klasę dla naszego 

duetu. Grałyśmy mu te bossa novy, które miałyśmy w repertu-

arze, a on nas doszkalał od strony jazzmana. Wtedy też po raz 

pierwszy zaimprowizowałam przy użyciu pentatoniki molowej  

w bluesie w tonacji G i pamiętam jak dziś, jak z budki telefonicznej 

pod Domem Chemika w Puławach dzwoniłam do taty, żeby mu tę 

nowinę oznajmić: po raz pierwszy w życiu wydałam swoje dźwięki 

indywidualne, takie naprawdę moje. I tata mówi: „Dziecko, jaki 

ja jestem ciebie dumny! I co czułaś?”. „To jest niesamowite, że 

grałam to, co nie było zapisane w nutach, tylko coś swojego”. Bo 

dotąd grałam tylko to, co było w nutach. 

Przełom w myśleniu o grze?

Jak wróciłam z warsztatów, wiedziałam, że chcę kontynuować 

naukę muzyki rozrywkowej. Natomiast wtedy nie byłam jeszcze >>

Jeżeli w dzisiejszych czasach ktoś mówi,  
że nie potrafi, to po prostu mu się nie chce. 
Jest mnóstwo możliwości nauczenia się: 
dzięki internetowi, ale też na jednym  
z wielu przeróżnych kursów 
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zapalona w stu procentach. Marek Napiórkowski udzielał 

mi konsultacji, ale nie ćwiczyłam obsesyjnie rzeczy, które mi 

zadawał, bo miałam do realizacji swój repertuar w szkole, często 

trudny. Ciągnięcie dwóch szkół naraz w liceum muzycznym  

i jeżdżenie na konkursy nie jest sprawą łatwą. Więc aż do matu-

ry interesowałam się tym cały czas, ale nie miałam czasu, by się 

temu całkowicie poświecić. Ale w klasie maturalnej wiedziałam 

także, że nie chcę iść na studia klasyczne. Dlatego pojechałam 

do Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie był wtedy jedyny 

w Polsce wydział jazzu i muzyki rozrywkowej. Trafiłam do pana 

Karola Ferfeckiego i zagrałam mu bossa novy w nowych aran-

żacjach i etiudy jazzowe. Powiedział, że bardzo ładnie, ale jeśli 

myślę, żeby zdawać na ten wydział, muszę umieć grać na gitarze 

elektrycznej. Dlatego po skończeniu szkoły II stopnia musiałam 

sobie zrobić przerwę na naukę gitary elektrycznej.  

W tym samym okresie dostałam propozycję grania w girlsban-

dzie tworzonym w Warszawie przez Pomaton. Wymogiem 

także była gra na gitarze elektrycznej. Połączenie tych dwóch 

elementów sprawiało, że ostatecznie na niej właśnie gram. 

Pewne nawyki z gry na gitarze klasycznej trzeba zmienić po 

przejściu na gitarę elektryczną. Jakie elementy kosztowały 

cię najwięcej wysiłku?

Podczas przejścia z gitary klasycznej na elektryczną nie miałam 

nauczyciela, który by mnie poprowadził. Nikt mi nie mówił, 

co mam robić prawą i lewą ręką, a nie było YouTube’a, żeby 

sprawdzić. W przypadku prawej ręki największą różnicą była 

technika gry. Wiadomo, że kostkowanie charakterystyczne dla 

gitary elektrycznej jest czymś zupełnie innym niż granie palca-

mi. Kolejną różnicą było to, że na gitarze klasycznej wszystko 

gra się z powietrza, czyli ręka o nic się nie opiera. Nie występuje 

też problem z tłumieniem brzmiących pustych strun, bo dźwięk 

szybko zanika i po prostu się tego nie robi. Dlatego nie słychać 

nakładania się na siebie poszczególnych strun, które już nie po-

winny brzmieć lub się same wzbudziły. Na gitarze elektrycznej 

to wszystko jest bardzo słyszalne. Trochę czasu mi zajęło dojście 

do tego, co trzeba zrobić, żeby tłumić puste struny.

Teraz już przełączasz się z automatu?

Tak. Obecnie raczej korzystam z gitary akustycznej, choć ostatni 

tydzień spędziłam właśnie z nylonem. Było to bardzo fajne 

doświadczenie, bo pewnych rzeczy się nie zapomina. Nie jestem 

już gitarzystką klasyczną, nie mam pięknego okrągłego dźwięku. 

Mój sposób myślenia o muzyce też się różni. Nie mogę się równać 

z moimi przyjaciółmi muzykami, którzy kształcili się w tym kie-

runku, ale absolutnie człowiek się przełącza. Zmienia się sposób 

myślenia, inne pomysły wpadają do głowy, bo też prawa ręka  

>>
inaczej pracuje. Tak samo jest z bandżo, gitarą elektryczną, ukule-

le. Każdy instrument ma swoje prawa i inspiruje do innego grania.

Skąd się wzięło to twoje granie na niemal każdym

 instrumencie strunowym?

Raczej próby grania, bo nie nazwałabym siebie świetną band-

żystką. A opanowanie innych instrumentów wynikło z potrzeby 

chwili. Na bandżo zaczęłam grać, gdy dostałam propozycję  

z Teatru Muzycznego Capitol, w który wówczas przekształciła 

się operetka. Pierwszą wystawianą w nim sztuką była „Opera 

za 3 grosze”, gdzie było potrzebne bandżo i gitara akustycz-

na. Piotrek Dziubek, ówczesny kierownik muzyczny teatru, 

zaproponował mi i Arturowi Lesieckiemu, żebyśmy grali w niej 

wymiennie i tak zaczęłam się uczyć gry na bandżo. Poszerzanie 

horyzontów jest ważną sprawą.

Poszerzasz je jednak nie tylko na instrumenty. Swobodnie 

poruszasz się w studiu, dzięki czemu większość swoich partii 

na płytę nagrałaś w domu. Skąd to zainteresowanie studiem, 

które kłóci się z wizerunkiem stereotypowego gitarzysty,  

żyjącego tylko efektami, które może wpiąć do swojej podłogi? 

Zaczęłam wchodzić w ten świat na długo przed powstaniem 

płyty. Miałam z nim kontakt jako muzyk sesyjny, kiedy trzeba 

było nagrać gitarę, dograć do jakiejś piosenki, na demo albo 

płytę. Uważałam, że brak umiejętności posługiwania się inter-

fejsem czy komputerem, nagrywania śladów, nieznajomość 

programów do nagrywania mnie ogranicza. Podczas współpracy 

z innymi artystami miałam okazję zobaczyć, co robi inżynier 

dźwięku czy realizator, dopytać. Zawsze mnie to ciekawiło.  

A potem miałam wielką frajdę z wysłyszenia rzeczy, które oni 

robią. I tak dłubałam w domu, aż wydłubałam tę płytę. (śmiech)

O ile jednak poruszanie się w programie do miksu muzykom 

się zdarza, to umiejętność omikrofonowania występuje  

rzadziej. Natomiast twoje nazwisko znalazłem także  

w podpisach do montażu jednego z klipów, co wydaje się już 

umiejętnością zdecydowanie spoza zainteresowań  

standardowego muzyka.

Ja jestem Zosia Samosia. To wynika nawet nie z oszczędności, ale 

poczucia, że jeśli mogę coś zrobić sama i będzie to na poziomie, 

który mnie w danym momencie zadowala, to czemu nie spróbo-

wać.  Pracuję we Wrocławskiej Szkole Jazzu, którą prowadzą moi 

rodzice. Jestem tam pedagogiem, ale także pomagam im w tym, 

co oni robią. Pracy w szkole jest mnóstwo, a szkoły nie stać, by 

zatrudnić specjalistów z każdej dziedziny.  Wiele z tych rzeczy, 

jak omikrofonowania czy montażu, również uczę się w szkole. Bo 

montuję wszystkie filmy szkolne i nagrywam wszystkie koncerty. 

Oczywiście jakbym miała porównać klip, który zrobiłam do utwo-

ru „Wyznanie”,a zawodowy klip do „Najlepszego miejsca przy 

oknie”, zrobiony przez kolegów z 4Soul Media, to ich obrazek jest 

zawodowy, a mój amatorski. Ale w jakimś względzie sobie z tym 

radzę. Nie jest to nieosiągalne. Jeżeli w dzisiejszych czasach ktoś 

mówi, że nie potrafi, to po prostu mu się nie chce. Jest mnóstwo 

możliwości nauczenia się: dzięki internetowi, ale też na jednym  

z wielu przeróżnych kursów. 

Ważne, by zachować do muzyki 
odpowiedni dystans. Jest cudowna 
i bardzo istotna, ale najistotniejsza 
pozostaje rodzina
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Stosunkowo niedawno zaczęłaś korzystać na multiefektu 

HeadRush. Pytanie, co ci ułatwił, a co ci skomplikował?

Ułatwił mi wiele, bo takiego sprzętu szukałam akurat wtedy, 

kiedy HeadRush wyszedł na rynek. W dzisiejszych czasach kon-

certy grywa się na uszach. Nie ma się odsłuchów typu wedge. To 

powoduje, że nawet jeśli wożę sprzęt taki jak czterogłośnikowa 

paczka Marshalla plus głowa, nie do końca z niego korzystam.  

I tak mam to w uszach. Poza tym jestem dziewczynką, więc nie 

chciałabym targać. 

A kiedyś zdarzało się?

Nosiłam taką kolumnę Marshalla z głową i denerwowałam 

się, jak mi panowie chcieli pomagać.

Konsekwencja postawy: „Skoro mogę zrobić sama…”?

Robiłam to sama, bo miałam wrażenie, że oni się nade mną 

litują, a ja tego nie chciałam. Przecież jak oni mogą nosić, to ja 

też mogę! Jednak ten etap już minął. Zaczęłam trochę bardziej 

o siebie dbać i nie chcę już nikomu nic udowadniać. Zwłaszcza 

czy coś mogę podnieść, czy nie. Lata mijają i kręgosłup swoje 

mówi, więc szukałam rozwiązania, które nie będzie dużo wa-

żyło i ładnie zabrzmi, kiedy używam ucha. Wtedy pojawił się 

HeadRush, którego przetestowałam i w tej dziedzinie spełniał 

moje oczekiwania. Rzecz się zmienia, gdy uszu nie ma.

Wtedy multiefekt raczej się nie przydaje…

Wożę swój mikserek i próbuję sobie to ucho zrobić sama. Jed-

nak zdarzają się sytuacje, gdy to rozwiązanie się nie przydaje. 

Ostatnio grałam koncert w Narodowym Forum Muzyki we 

Wrocławiu z naszą Wrocławską Orkiestrą Symfoniczną. Nie 

mogłam grać na uchu, bo dyrygent by mnie nie słyszał, więc 

musiałam mieć wzmacniacz, który byłby słyszalny tak jak każdy 

inny instrument. Wiem, że HeadRush wprowadza teraz jakąś 

kolumnę, więc może ona byłaby rozwiązaniem w takiej sytuacji. 

Oprócz HeadRusha jest jeszcze parę podobnych  

multiefektów. Czy testowałaś inne rozwiązania?

Testowałam Fractala 1 i 2, Line6 – to taka podstawa, od której 

się wszystko zaczęło, bo oni byli prekursorami w dziedzinie sy-

mulacji wzmacniaczy i kolumn gitarowych. HeadRush przewyż-

szał je pod względem łatwości edycji. Brzmienie jest oczywiście 

ważne, ale w HeadRushu dodatkowo wszystko widać czarno na 

białym. Można przekładać i ustawiać klocki, tworzyć pętle. 

Uczysz we Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki rozrywkowej, 

gdzie pracujesz z młodymi gitarzystami. Czy cały ten sprzęt – 

coraz doskonalszy i łatwiejszy w użyciu – nie zabija moty-

wacji do nauki? Bo wydaje się, że dzięki niemu wystarczy coś 

brzdęknąć i wyjdzie z tego zawodowe brzmienie.

Dobry sprzęt i dobrą grę należy rozdzielić. Niekoniecznie dobry 

sprzęt zabrzmi dobrze początkującemu gitarzyście, a ktoś, kto gra 

świetnie, może zabrzmieć dobrze na dużo gorszym sprzęcie niż ten 

z najwyższej półki. Na egzaminach wstępnych do szkoły zazna-

czamy, by nie przychodzić z multiefektami czy podłogami. Ma być 

>>

O wizji kobiety na scenie

Ta branża wcale nie jest łatwa. Mnóstwo stresu, nieprzespanych 

nocy, przeróżne towarzystwo. Przeszłam przez bardzo różne 

sytuacje. Na przykład zagrałam z Ich Troje 43 koncerty co dzień. Już 

takie granie dzień po dniu nie jest łatwe. Oprócz tego wymaga się, że 

ponieważ jestem dziewczyną, muszę nie tylko zagrać swoje dźwięki, 

ale też wyglądać: choćby zrobić makijaż i założyć te szpilki.

czysta barwa i co najwyżej jakiś distortion czy delikatny overdrive, 

żeby usłyszeć, co artykulacyjnie kandydat ma do zaproponowania. 

Za pomocą efektów możemy rzeczywiście bardzo dużo ukryć. Póź-

niej okazuje się, że ktoś nie potrafi zagrać legato na czystej barwie, 

bo każdy dźwięk jest portato. Jemu się wydaje, że to jest legato, 

bo jak włączył efekty, wszystko łączyło się w całość. Ale młodzi 

ludzie, którzy wiążą swoją przyszłość z instrumentem, rozumieją 

to. Większość zdaje sobie sprawę, że sprzęt nie jest kluczem do 

sukcesu, aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, że ktoś kupuje 

sobie świetny instrument za grube pieniądze, a mu nie brzmi. I nie 

wie, dlaczego tak jest. Nie rozumie, że to jest kwestia godzin spę-

dzonych z instrumentem, żeby ten instrument poznać, a poza tym 

znaleźć swoje brzmienie, swój sposób na to brzmienie. Obojętnie 

czy mamy instrument najlepszy, czy trochę gorszy. To brzmienie 

mamy ostatecznie w palcach. 

Sprzęt jednak nieco dodaje.

Trzeba jednak umieć to wykorzystać. Miałam kilka razy  

w życiu taką sytuację, że ktoś grał na gitarze czy wzmacniaczu 
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mulacji wzmacniaczy i kolumn gitarowych. HeadRush przewyż-

szał je pod względem łatwości edycji. Brzmienie jest oczywiście 

ważne, ale w HeadRushu dodatkowo wszystko widać czarno na 

białym. Można przekładać i ustawiać klocki, tworzyć pętle. 

Uczysz we Wrocławskiej Szkole Jazzu i Muzyki rozrywkowej, 

gdzie pracujesz z młodymi gitarzystami. Czy cały ten sprzęt – 

coraz doskonalszy i łatwiejszy w użyciu – nie zabija moty-

wacji do nauki? Bo wydaje się, że dzięki niemu wystarczy coś 

brzdęknąć i wyjdzie z tego zawodowe brzmienie.

Dobry sprzęt i dobrą grę należy rozdzielić. Niekoniecznie dobry 

sprzęt zabrzmi dobrze początkującemu gitarzyście, a ktoś, kto gra 

świetnie, może zabrzmieć dobrze na dużo gorszym sprzęcie niż ten 

z najwyższej półki. Na egzaminach wstępnych do szkoły zazna-

czamy, by nie przychodzić z multiefektami czy podłogami. Ma być 

>>

O wizji kobiety na scenie

Ta branża wcale nie jest łatwa. Mnóstwo stresu, nieprzespanych 

nocy, przeróżne towarzystwo. Przeszłam przez bardzo różne 

sytuacje. Na przykład zagrałam z Ich Troje 43 koncerty co dzień. Już 

takie granie dzień po dniu nie jest łatwe. Oprócz tego wymaga się, że 

ponieważ jestem dziewczyną, muszę nie tylko zagrać swoje dźwięki, 

ale też wyglądać: choćby zrobić makijaż i założyć te szpilki.

czysta barwa i co najwyżej jakiś distortion czy delikatny overdrive, 

żeby usłyszeć, co artykulacyjnie kandydat ma do zaproponowania. 

Za pomocą efektów możemy rzeczywiście bardzo dużo ukryć. Póź-

niej okazuje się, że ktoś nie potrafi zagrać legato na czystej barwie, 

bo każdy dźwięk jest portato. Jemu się wydaje, że to jest legato, 

bo jak włączył efekty, wszystko łączyło się w całość. Ale młodzi 

ludzie, którzy wiążą swoją przyszłość z instrumentem, rozumieją 

to. Większość zdaje sobie sprawę, że sprzęt nie jest kluczem do 

sukcesu, aczkolwiek zdarzają się takie sytuacje, że ktoś kupuje 

sobie świetny instrument za grube pieniądze, a mu nie brzmi. I nie 

wie, dlaczego tak jest. Nie rozumie, że to jest kwestia godzin spę-

dzonych z instrumentem, żeby ten instrument poznać, a poza tym 

znaleźć swoje brzmienie, swój sposób na to brzmienie. Obojętnie 

czy mamy instrument najlepszy, czy trochę gorszy. To brzmienie 

mamy ostatecznie w palcach. 

Sprzęt jednak nieco dodaje.

Trzeba jednak umieć to wykorzystać. Miałam kilka razy  

w życiu taką sytuację, że ktoś grał na gitarze czy wzmacniaczu 
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wydawałoby się średniej klasy, a potem brał je gitarzysta, który 

gra świetnie. Temu drugiemu w ogóle nie przeszkadzała klasa 

sprzętu. Wszystko mu brzmiało, bo umiał grać. Wiedział, co  

z tym zrobić. Wiedział, jak ustawić. Bardzo ważna jest umiejęt-

ność ustawienia wzmacniacza, by dobrze zabrzmiał. Wydobycie 

z niego tego, co najlepsze.

Tego też uczycie w szkole?

Staram się przekazywać uczniom każdą wiedzę, którą mam. 

Uważam, że po to jestem. Pytania uczniów bywają zaskakujące. 

Przy okazji wiele rzeczy sobie uświadamiam i muszę zastanowić 

się, jak coś robię, żeby wytłumaczyć. 

Na przykład?

Ostatnio improwizowałam z moim uczniem w duecie i zagrałam 

dwa razy jakąś frazę. Uczeń do mnie: „A co pani zagrała takie 

fajne, rozłożony akord w górę?”. Okazało się, że była to fraza 

łącząca technikę naprzemienną grania kostką ze sweepem. 

Sweep pojawia się tam tylko na moment do rozłożenia trzech 

dźwięków akordowych. To dość efektowna fraza, więc uczeń od 

razu ją podłapał i zapytał, jak to się robi. Jak to gram, to się nie 

zastanawiam. A teraz musiałam: aha, tam jest ten sweep,  

a ja zaczynam w górę, a potem robię w dół trzy dźwięki, a potem 

znów w górę, a w międzyczasie rozkładam ten akord w lewej 

ręce – musiałam to wytłumaczyć. Staram się tłumaczyć jak naj-

lepiej, bo naprawdę nie ma nic fajniejszego niż słuchać swoich 

uczniów, którzy zaczynają grać bardzo dobrze. To jest ogromna 

radość. Przeżywam wszystko, co oni robią: ich porażki i sukcesy, 

przynoszę to wszystko do domu…

To chyba bywa bolesne?

Szczególnie gdy ktoś nie robi postępów takich, jakie mógłby ro-

bić. Nie takich, jakich oczekuję, bo to jest nieważne. Jakie mógł-

by robić, bo jest zdolny, ale z pewnych powodów nie ćwiczy. Cza-

sem mu się nie chce, a czasem nie ma czasu, bo szkoła muzyczna 

nie jest traktowana przez jego rodziców jako priorytet. Wtedy 

łapie mnie frustracja i zdenerwowanie, że tych postępów nie 

ma. Jak ktoś jest wrażliwy i robi coś pełnym sercem, by komuś 

innemu pomóc, to przeżywa. I ja tak mam. 

Wydawało mi się, że test na wrażliwość 

przeszłaś na studiach. W końcu jako pierwsza 

kobieta uzyskałaś tytuł magistra sztuki z gitary 

elektrycznej. Czy kiedy korzystasz z multiefektu 

czy efektów podłogowych w kozakach, budzi to 

jeszcze zdziwienie?

Bardzo często się to zdarza. Oczywiście moi kole-

dzy i koleżanki muzycy – umówmy się, ta branża 

nie jest jakaś duża w Polsce – mnie znają. Nawet 

jeśli nie osobiście, to gdzieś tam kojarzą. Dlatego 

muzyków to nie dziwi. Jest kilka dziewczyn  

w Polsce grających na gitarach. Natomiast prze-

ciętny widz nadal odczuwa emocje: „O dziewczyna 

z gitarą! Ciekawe, czy umie grać?”. Jak patrzy na 

gitarzystę, to wiadomo, że będzie grał. Jak trzyma 

ją dziewczyna, to zapewne jest modelką, która zo-

stała wynajęta do trzymania. Nawet na FB dostaję 

wiele zapytań: „Czy tę gitarę masz tylko do zdjęcia, 

czy rzeczywiście na niej grasz?”. Jest jednak dużo 

lepiej, niż było na początku, ale też chyba mój 

sposób myślenia się zmienił. Na początku nie było 

łatwo. Moje pierwsze dni na akademii w Katowi-

cach też nie należały do najłatwiejszych. Musiałam 

się wkupić w łaski kolegów z wydziału instrumen-

talnego.

Byłaś jedyna na roku?

Wśród instrumentalistek była chyba jeszcze 

pianistka. Poza tym dziewczyny były na wydzia-

łach wokalistyki i aranżacji. Jak zdałam egzaminy 

wstępne, poszliśmy grupą do klubu zaprzyjaźnio-

nego z Akademią Muzyczną, by się zapoznać. Sie-

dzieliśmy przy wielkim stole i każdy się przedsta-

wiał. Wreszcie doszło do mnie: „Jestem Magda”, 

a oni: „Wokalistka?”, ja: „Nie.”. „Na aranżu jesteś?”, 

„Nie.”, „To ty jesteś tą gitarzystką?!”. Bo przeczytali 

na liście, że jest jedna gitarzystka. „No ja”.

Miałaś poczucie wyjątkowości?

Byłam przerażona, że jestem jedyną dziewczyną. 

Nie należałam i nie należę do najśmielszych osób, 

choć sporo się zmieniło. W końcu minęło od tego 

czasu sporo lat. Wtedy czułam, że chłopaki roz-

mawiają ze sobą, mają swoje tematy. Z pozosta-

łymi grupami mieliśmy niewiele zajęć wspólnych, 

więc na początku, zanim się wszyscy poznaliśmy, 

nie miałam koleżanek, z którymi mogłabym się 

zaprzyjaźnić. Pamiętam, że wspomniałam o tym 

mojemu profesorowi. Powiedział: „Zagraj na 

estradzie studenckiej. Wszystko się zmieni”. Tam 

były takie popisy. Zagrałam na tej estradzie za 

namową profesora. Pokazałam, że jednak coś 

umiem. I rzeczywiście to był dla mnie moment 

przełomowy, coś się zmieniło też w moim spo-

sobie myślenia. Odtąd wszystko się polepszyło 

>>

O ostatecznej decyzji

Nie jestem gitarzystką, która śledzi nowości i wiecznie poszu-

kuje. Jak potrzebuję nową gitarę czy efekt, często proszę  

o opinię Artura Lesieckiego. On jest zorientowany. Między 

innymi dzięki niemu mam znakomitą gitarę akustyczną. 

Wiedział, że szukam takiego instrumentu, zadzwonił do mnie 

i mówi: „Magda, bierz, bo super!”. I rzeczywiście totalna pereł-

ka! Co prawda przed zakupem pytam bliskich mi gitarzystów 

o zdanie, ale ostatecznie moje jest najważniejsze. Ono czasem 

nie do końca zgadza się ze zdaniem innych, ale na szczęście 

nie musi. Bo, jak wiadomo, gitarzyście dogodzić nie jest łatwo. 

(śmiech)
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i było cudownie. Miałam świetnych kolegów, którzy o mnie 

dbali jak o perełkę. 

Co byś poradziła dziewczynie, która chciałaby zostać  

gitarzystką? 

Chyba to, żeby nie przejmowała się wszystkim, co się dzieje 

dookoła. Mogę dać przykład jedynie samej siebie. W pewnym 

momencie dojrzałam do myśli, że robię to przede wszystkim dla 

siebie: kocham grać i chcę to robić. I oczywiście robię to najlepiej 

jak potrafię: ćwiczyłam i ćwiczę nadal, żeby rozwijać swoje 

umiejętności. Trzeba być konsekwentnym w tej swojej pracy. 

Miałam marzenie, by grać muzykę różnorodną gatunkowo i sty-

listycznie. Stąd gra na bandżo, ukulele i basie. I teraz za każdym 

razem, gdy gram w teatrze, na koncercie czy przedstawiam swój 

materiał z płyty, myślę sobie: „Boże, jaka ja jestem szczęśliwa, że 

mogę grać tak różne rzeczy!”. I mogę się przy tym zmieniać: tu 

się tak przebiorę, a tu tak. Dlatego warto było ćwiczyć. Wia-

domo, że każdy na drodze spotyka przeszkody, które trzeba 

pokonywać. Ale właśnie jasny cel, do którego dążymy, powinien 

w tym pomagać. A z pokonywania przeszkód i popełnionych 

błędów należy wyciągać pozytywne wnioski.

Czy możesz wymienić jakiś błąd, który stał się dla  

ciebie nauką?

W większości przypadków są to błędy czy przeszkody pozamu-

zyczne, które mnie dużo nauczyły i ukształtowały. Ich pokona-

nie wpłynęło na to, co robię, tworzę, gram, jak do tego podcho-

dzę. A wniosek? Ważne, by zachować do muzyki odpowiedni 

dystans. Jest cudowna i bardzo istotna, ale najistotniejsza 

pozostaje rodzina. I tyle w tym temacie. Każdy muzyk ma taki 

moment, gdy mu się wydaje, że to muzyka jest najważniejsza. 

Gotów jest dla niej wszystko poświęcić, by mu się udało, obojęt-

nie co uważamy za sukces: karierę, nagranie swojej płyty czy coś 

innego. Jak się ma ten zdrowy dystans, to okazuje się, że wszyst-

ko wychodzi niemal samo. Oczywiście można powiedzieć, że się 

staram, bo ćwiczę. Jednak nie robię nic na siłę, a się dzieje. Tak 

jest w moim przypadku: płyty i obecnych wydarzeń  

w moim życiu. Co chwila dostaję zupełnie zaskakujące pro-

pozycje i fajne muzyczne sytuacje, z których mogę skorzystać 

bądź nie, bo jestem na takim etapie. Dlatego uczmy się życia, 

korzystajmy z tego, co nam przynosi i jak nas doświadcza, ale też 

miejmy w głowie coś, co jest dla nas najważniejsze.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Nie jestem już gitarzystką klasyczną,  
nie mam pięknego okrągłego dźwięku. 
Jednak gdy wracam do gitary klasycznej, 
zmienia się sposób myślenia, inne  
pomysły wpadają do głowy, bo też prawa 
ręka inaczej pracuje
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O apetycie na monitory różnych  
rozmiarów, kompozycji, która niespodziewanie 

okazała się disco polo, oraz zaletach pracy  
zespołowej mówi Rafał Bień

Utwór 
na 600 
tysięcy

Rafał Bień

Muzyk, DJ, aranżer i producent muzyczny znany pod pseudonimem Bass 

Fun. Ma na swoim koncie ponad 300 aranżacji i remiksów wykonanych  

głównie dla artystów współpracujących z Universal Music, wśród których 

znaleźli się między innymi: Kombii, De Mono, Blue Cafe, K.A.S.A., Stachursky, 

Rafał Brzozowski, Martin Solveig czy SASH!. Komponuje także utwory pop, 

dance, muzykę klasyczną i dziecięcą.

Ostatnio twoje studio przeszło duże zmiany. Co cię skłoniło to  

wybudowania go niemal od nowa?

Zawsze chciałem mieć studio z prawdziwego zdarzenia. Nawet nie planowa-

łem, że zrobię je właśnie teraz. Chciałem je przygotować w bliżej nieokreślonej 

przyszłości i wybrałem dwie firmy z Polski, które robią adaptacje. Przyjechały, 

zrobiliśmy wstępne oględziny, pomiary. Przedstawiciele Natural Acoustic Space 

mi się spodobali. Przygotowali projekt graficzny w kilku opcjach od najtańszej 

do najdroższej i to oni mnie zachęcili.  

Nic tak nie działa na wyobraźnię, jak wizja nowego studia?

Rzeczywiście decyzję podjąłem spontanicznie. (śmiech) Obejrzałem jednak ich 

realizacje w innych studiach: u Bartka Zielonego i Przemka Puka, znanych produ-

centów popu. U nich się sprawdziły, więc byłem przekonany, że tak będzie  

i u mnie. Zgodnie z projektem podłoga została zerwana i położona od nowa wie-

lowarstwowa pływająca, powstał nowy sufit i wszystkie ściany zyskały izolację.

Niektóre rzeczy  
od razu są dobrze nagrane 
i nie trzeba ich poprawiać. 
Przy słabym odsłuchu  
można je wręcz zepsuć 
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Napotkaliście jakieś problemy? W końcu budynek jest objęty 

nadzorem konserwatora zabytków.

Z dokumentami nie mieliśmy kłopotu, ale pojawiło się  

kilka problemów. Szczególne wyzwanie stanowiła ściana  

frontowa, która została zaprojektowana specjalnie pod 

zabudowę głównych monitorów. Posadowienie monitorów 

ADAM S5V było sporym wyzwaniem, bo jeden waży ponad 

50 kg. Zastanawialiśmy się nad budową słupów murowanych 

lub stalowych, ale w końcu zrobiliśmy to w drewnie. Monitory 

umieściliśmy na kotwach z gumami, co zapewnia stabilność 

oraz zapobiega drganiom i rezonansom. Należało przy tynkach 

zrobić specjalne izolacje, bo choć mury są solidne, chciałem 

się odizolować od sąsiadów. W tym budynku podłogi zostały 

wyłożone drewnianymi parkietami, które znakomicie  

przenoszą dźwięk.

S5V nie są jedynymi monitorami w studiu. Masz ich cztery 

pary. Po co ci aż tyle?

Każda ma swoje zastosowanie. Na co dzień pracuję na średnich 

ADAM S3a. Reszta służy do sprawdzania miksów, a robię to na 

wszystkim, na czym się da. Również w samochodzie. 

Ostatnio kupiłem sobie głośniki Dynaudio LYD5, na których 

odsłuchuję selektywność poszczególnych  grup wokali. Spraw-

dzam również dźwięk na iPhonie. Jeśli na małych LYD-ach brzmi 

świetnie, przełączam się na monitory średniego pola. Na nich 

zdarza się zauważyć, że coś nie gada. Z kolei S5V służą do symu-

lacji odsłuchu, jaki jest w klubie, na imprezie i do wysterowania 

niskich basów, ponieważ te kolumny schodzą do 26 Hz. Z kolei 

najmniejsze mahoniowe Schweitzery stanowią imitację głośni-

ków komputerowych. Zaskoczę cię, ale w kwestii monitorów nie 

powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. >>
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Studio wygląda na gotowe, chociaż podobno jest jeszcze  

w trakcie powstawania. Co zamierzasz dodać?

Mam komputer i wtyczki, więc studio już działa. Przybędzie kilka 

nowych syntezatorów. Interfejs RME Fireface UFX II jest wykorzy-

stany w stu procentach, więc dokupiłem przetwornik, który trzeba 

zamontować, kable domówić i rozprowadzić. Chcę mieć kilka 

dodatkowych wejść analogowych, by wszystkiego nie przepinać, 

jak wezmę analogowe instrumenty na testy. Trzeba też zamon-

tować mikrofon. Na razie będzie w tym pomieszczeniu. Z czasem 

znajdzie się w sąsiednim pokoju, bo planuję zrobić tam live room do 

nagrywania wokali i instrumentów łącznie z perkusją. 

Poza live roomem to raczej szczegóły. Jak ci się teraz pracuje?

Przesiadka ze skody na mercedesa. (śmiech) Poprzednie studio 

nie było złe, ale to jest zawodowo zrobione pod względem aku-

stycznym. Cisza, spokój, komfort pracy. Dźwięk trafia dokładnie 

tu, gdzie siedzę, i kawałek za mną na kanapę klienta. (śmiech) 

Nie chodzi, nie odbija się, nie powstają rezonanse czy jakieś 

banie. Przy tym pozostaje surowy, czytelny i szczegółowy, żeby 

można było wysłyszeć wszystkie niuanse, które są do popra-

wienia. Niektóre rzeczy od razu są dobrze nagrane i nie trzeba 

ich poprawiać. Przy słabym odsłuchu można je wręcz zepsuć. 

Wtedy nawrzuca się pluginów, kompresorów, bo wydaje się, że 

zapięcie kompresora albo i trzech coś poprawi. To jest mylące. 

Można zapędzić się w kozi róg. 

Masz nowe studio, a przy tym jesteś kompozytorem,  

producentem, aranżerem, mikserem, DJ-em i remikserem, 

czyli człowiekiem renesansu doby postmodermizmu.  

W zasadzie możesz sam zrobić utwór od A do Z chyba  

z wyjątkiem wokalu. Nic tylko tworzyć!

Samodzielne tworzenie jest ciekawe i daje satysfakcję, dopóki 

nie dojdzie się do wniosku, że chce się czegoś więcej. Mnie 

indywidualizm już znudził, dlatego zmieniam styl pracy na 

zespołowy. Takie podejście sprawdza się w USA, Szwecji czy 

Wielkiej Brytanii. Tam każdy specjalista odpowiada za swoją 

działkę: kompozycję, tekst, aranżację, wokale, klimat, miks, 

mastering. Są nawet osoby z boku, które nie grają, ale dobrze 

słyszą – ludzie od klimatu. Mogą coś wyłapać i podpowiedzieć. 

Do tego dążę. Mam kilka osób, z którymi próbuję to zrobić. 

O grupowaniu ścieżek

Zawsze w DAW-ie mam mnóstwo grup, ponieważ oprócz ob-

róbki każdej ścieżki osobno dzielę je na instrumenty strunowe, 

klawiszowe, pady, basy, drumsy. Każda z grup jest osobno 

obrabiana i mam nad nimi kontrolę. Mogę odsłuchiwać grupę, 

dodać do niej efekty, w przypadku wokali sklejać je odpowied-

nimi wtyczkami. Przykładowo chcę podciąć dół gitarom, to pod-

cinam wszystkim. Robię także podgrupy z danym efektem. Gdy 

chce się mieć wokal suchy i wokal z efektem, można to zrobić 

na dwa sposoby: a) wrzucić efekt na jedną ścieżkę i ten efekt 

włączać i wyłączać; b) oprócz tracku bez efektu dodać kolejne  

z różnymi efektami. Jestem zwolennikiem drugiego rozwiąza-

nia. Efekt jest rozkręcony na całość, a ścieżka z nim dodawana 

do smaku. Na przykład obróbka wokalu kompresorami: główny 

ślad jest naturalny lub z małą kompresją, a dodatkowe ślady 

mają silniejszą kompresję, a ich udział w miksie reguluję pozio-

mem sygnału. Fajnie jest też minimalnie opóźnić track  

z kompresorem. To jest kompresja równoległa zwana też nowo-

jorską. Grupowanie stanowi dla mnie ułatwienie, bo choć mam 

dużo grup, zapewnia mi lepszą przejrzystość miksu i kontrolę 

nad nim.

>>

Praca w zespole jest korzystniejsza. Powstają naprawdę fajne 

rzeczy, a przy okazji łamie się pewne swoje nawyki brzmienio-

we brzmieniowe czy zagrywkowe, które każdy ma. Obecnie 

przesyt muzyki jest tak wielki, jest ona do sobie tak podobna, 

że poszukuje się nowych pomysłów. Nawet wielcy producenci 

ich potrzebują, by zaciekawić ludzi, dlatego zatrudniają zdol-

nych chłopaków i dziewczyny. Na przykład Max Martin w ten 

sposób wprowadził do zawodu Benny’ego Blanco, wówczas 

dwudziestolatka.

Praca w zespole jest  
korzystniejsza. Powstają  
naprawdę fajne rzeczy, a przy  
okazji łamie się pewne swoje  
nawyki brzmieniowe czy  
zagrywkowe, które każdy ma
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Studio wygląda na gotowe, chociaż podobno jest jeszcze  
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Nie chodzi, nie odbija się, nie powstają rezonanse czy jakieś 

banie. Przy tym pozostaje surowy, czytelny i szczegółowy, żeby 

można było wysłyszeć wszystkie niuanse, które są do popra-

wienia. Niektóre rzeczy od razu są dobrze nagrane i nie trzeba 

ich poprawiać. Przy słabym odsłuchu można je wręcz zepsuć. 

Wtedy nawrzuca się pluginów, kompresorów, bo wydaje się, że 

zapięcie kompresora albo i trzech coś poprawi. To jest mylące. 

Można zapędzić się w kozi róg. 

Masz nowe studio, a przy tym jesteś kompozytorem,  

producentem, aranżerem, mikserem, DJ-em i remikserem, 

czyli człowiekiem renesansu doby postmodermizmu.  

W zasadzie możesz sam zrobić utwór od A do Z chyba  

z wyjątkiem wokalu. Nic tylko tworzyć!

Samodzielne tworzenie jest ciekawe i daje satysfakcję, dopóki 

nie dojdzie się do wniosku, że chce się czegoś więcej. Mnie 

indywidualizm już znudził, dlatego zmieniam styl pracy na 

zespołowy. Takie podejście sprawdza się w USA, Szwecji czy 

Wielkiej Brytanii. Tam każdy specjalista odpowiada za swoją 

działkę: kompozycję, tekst, aranżację, wokale, klimat, miks, 

mastering. Są nawet osoby z boku, które nie grają, ale dobrze 

słyszą – ludzie od klimatu. Mogą coś wyłapać i podpowiedzieć. 

Do tego dążę. Mam kilka osób, z którymi próbuję to zrobić. 

O grupowaniu ścieżek

Zawsze w DAW-ie mam mnóstwo grup, ponieważ oprócz ob-

róbki każdej ścieżki osobno dzielę je na instrumenty strunowe, 

klawiszowe, pady, basy, drumsy. Każda z grup jest osobno 

obrabiana i mam nad nimi kontrolę. Mogę odsłuchiwać grupę, 

dodać do niej efekty, w przypadku wokali sklejać je odpowied-

nimi wtyczkami. Przykładowo chcę podciąć dół gitarom, to pod-

cinam wszystkim. Robię także podgrupy z danym efektem. Gdy 

chce się mieć wokal suchy i wokal z efektem, można to zrobić 

na dwa sposoby: a) wrzucić efekt na jedną ścieżkę i ten efekt 

włączać i wyłączać; b) oprócz tracku bez efektu dodać kolejne  

z różnymi efektami. Jestem zwolennikiem drugiego rozwiąza-

nia. Efekt jest rozkręcony na całość, a ścieżka z nim dodawana 

do smaku. Na przykład obróbka wokalu kompresorami: główny 

ślad jest naturalny lub z małą kompresją, a dodatkowe ślady 

mają silniejszą kompresję, a ich udział w miksie reguluję pozio-

mem sygnału. Fajnie jest też minimalnie opóźnić track  

z kompresorem. To jest kompresja równoległa zwana też nowo-

jorską. Grupowanie stanowi dla mnie ułatwienie, bo choć mam 

dużo grup, zapewnia mi lepszą przejrzystość miksu i kontrolę 

nad nim.

>>

Praca w zespole jest korzystniejsza. Powstają naprawdę fajne 

rzeczy, a przy okazji łamie się pewne swoje nawyki brzmienio-

we brzmieniowe czy zagrywkowe, które każdy ma. Obecnie 

przesyt muzyki jest tak wielki, jest ona do sobie tak podobna, 

że poszukuje się nowych pomysłów. Nawet wielcy producenci 

ich potrzebują, by zaciekawić ludzi, dlatego zatrudniają zdol-

nych chłopaków i dziewczyny. Na przykład Max Martin w ten 

sposób wprowadził do zawodu Benny’ego Blanco, wówczas 

dwudziestolatka.

Praca w zespole jest  
korzystniejsza. Powstają  
naprawdę fajne rzeczy, a przy  
okazji łamie się pewne swoje  
nawyki brzmieniowe czy  
zagrywkowe, które każdy ma
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Czy masz już jakiś projekt przygotowany zespołowo?

W czteroosobowym zespole zrobiliśmy dla kolegi wolny, na-

strojowy utwór. Ktoś napisał muzykę, ktoś napisał tekst, ktoś 

zaśpiewał, ktoś nagrał wokale, ktoś zaaranżował i ktoś to zmik-

sował. Potem razem wsłuchiwaliśmy się, analizowaliśmy utwór, 

porównywaliśmy z czymś i zastanawialiśmy się, co jeszcze można 

poprawić. 

Mówisz: porównywaliśmy. Do czego? Masz jakieś utwory 

referencyjne?

Mam ulubionych wykonawców, ale książkowego brzmienia nie. 

Jeżeli już inspiruję się piosenkami innych wykonawców, zwracam 

uwagę na poszczególne elementy: zagrywkę, FX, przejście perku-

syjne czy smaczki wokalne, które bym powtórzył.

Kompozycja powstała z jakimś konkretnym zamierzeniem?

Została napisana przez kolegę bez żadnego przeznaczenia i pięć 

lat przeleżała w szufladzie. Potem zapoznał się z nią Krzysztof, 

śpiewający disco polo. Spodobała mu się i zechciał z niej sko-

rzystać. Z kompozytorem i wokalistą wspólnie ustaliliśmy styl – 

organizowaliśmy sesje telefoniczne. Dobrałem instrumentarium  

i zaaranżowałem utwór, nagrywając elektryczne gitary  

i pianino. Smyki i perkusja zostały zagrane z ręki bez kwantyzacji 

z użyciem Roland Integra 7 oraz Akai MPC X. Bawiliśmy się tym 

trochę, więc dopracowanie utworu zajęło dwa miesiące. Na tym 

etapie chcieliśmy już, by była to piosenka nadająca się na otwar-

cie wesela, ale pasująca też do innych imprez. Kolegę piszącego 

tekst naprowadziliśmy: daliśmy mu przykłady piosenek co do 

tekstu i klimatu. By nie okazało się, że tekst jest o gruszkach na 

wierzbie. (śmiech) Słowa powstały w ubiegłym roku. Krzysiek 

nagrał u siebie w domu wokal, bo ma świetnie wyposażone stu-

dio, a potem przygotował profesjonalny teledysk. I tak powstało 

„Odnalazłem ciebie”. Pod tym względem dzisiejsze czasy są 

wspaniałe: nie trzeba się spotykać, by wspólnie pracować nad 

O wersjach

W internecie można często znaleźć dwie wersje moich utwo-

rów: radiową i klubową. Wersja radiowa jest krótka, aranżacyj-

nie minimalistyczna i zawiera inne ustawienia pasm niż wersja 

klubowa. Z kolei w wersji klubowej jest bardziej uwypuklony 

bas, żeby sprawdzała się w klubach. W każdej z wersji mogą być 

użyte inne instrumenty: stopa, hi-haty. Inaczej jest miksowany 

wokal: w radiówce głośniejszy, w klubówce bardziej wtopiony. 

W klubówce trafiają się głośne solówki, których w radiówce 

może w ogóle nie być. Każda z tych wersji ma w trakcie produk-

cji kilkadziesiąt wersji roboczych, dlatego obie traktuję jako 

osobne projekty. Wersje robocze powstają, by można było  

testować różne rzeczy, ale też ze względów bezpieczeństwa. 

Gdy plik z ostatnią wersją zostanie uszkodzony i nie da się 

otworzyć, mogę wrócić do poprzedniej i nie muszę robić  

utworu od nowa.

jest coraz bardziej rozbudowana. Jeżeli stwierdzimy, że podo-

ba nam się jednak wersja przedostatnia, a nie ostatnia, jedno 

kliknięcie i mamy wszystko.

Po miesiącu piosenka ma ponad 600 tysięcy wyświetleń.  

Czytasz komentarze pod swoimi utworami?

Nie zwracam na nie uwagi. Szkoda czasu, ponieważ każdy je może 

napisać. W tym frustraci i hejterzy. Jeżeli mamy dobrą piosenkę  

i ktoś ją krytykuje, a wiemy, że jest dobra, zwracanie uwagi na 

takie wpisy nie ma sensu.

Akurat tej prawie nikt nie krytykuje. Ponieważ jednak nie 

czytasz wpisów, nie wiesz, czy w piosence komuś czegoś nie 

brakuje. 

Sam to stwierdzam przed jej publikacją. Skoro pracujemy  

w zespole, to także wszyscy jej słuchamy wszędzie i na wszyst-

kim. Słuchają jej nasze rodziny. Radzimy się także kilku zaufanych 

osób z zewnątrz, również specjalistów od klimatu. Po badaniach 

na takiej próbie i uwagach od kilkudziesięciu osób późniejsze 

wpisy w internecie nie mają znaczenia.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

utworem. Wystarczy przesłać na-

grane ścieżki. Przygotowaliśmy też 

podkłady dla zespołów weselnych, 

by wypromować piosenkę.

Cześć instrumentalna nie kojarzy 

się z disco polo… 

Rzeczywiście sugeruje to trochę 

wokal i tekst. Krzysiek śpiewa  

w charakterystyczny sposób. Publicz-

ność zna go z innych piosenek, więc 

kojarzy z tym gatunkiem.

Sugerujesz wokalistom, jak mają 

śpiewać, czy starasz się być  

przezroczysty?

Krzysiek co prawda radził się mnie  

i kompozytora, ale miał pomysł jak to 

zaśpiewać. Z naszej strony nie było 

dużej ingerencji. Zaśpiewał po swoje-

mu tak, jak ma być. 

Zawsze się zgadzasz na wizję wokalisty? 

Tym razem idealnie się wstrzelił. Natomiast jeśli coś mi nie pasuje, 

zwracam uwagę: „Ja bym inaczej to zaśpiewał”, „Może trzeba 

zmienić tekst, zmienić melodię”… Podczas nagrywania wychodzą 

różne rzeczy. Na przykład mamy już skończony utwór, a okazuje 

się, że melodia schodzi za nisko. Ona tam ginie i lepiej zaśpiewać 

parę nut wyżej. 

Z tego, co mówisz, to zmiany bywają duże.

Lepiej to poprawić, a przynajmniej spróbować to zrobić, niż 

powiedzieć: „A niech idzie!”. Próbujemy. Nieraz próbujemy 

zmienić i utwór idzie w złą stronę, więc wracamy. Dlatego  

w każdym projekcie mam kilkadziesiąt wersji. Każda kolejna 
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S
tudio One 4 to nowa wersja cy-

frowej stacji roboczej PreSonusa. 

Poprzednia ugruntowała pozycję 

producenta na rynku narzędzi do 

produkcji i miksowania muzyki. Nowator-

skie narzędzia w postaci padów Scratch, 

ścieżki aranżera, multiinstrumentów, 

rozbudowanych łańcuchów efektów 

przekonały do siebie wielu producentów 

i realizatorów. Pomogły w tym z pewno-

ścią darmowe aktualizacje zawierające 

nowe funkcje. Przykładem może być wer-

sja Studio One 3.5, która zawierała ich 60, 

w tym integrację z mikserami StudioLive 

trzeciej generacji czy interfejsami amery-

kańskiego producenta wyposażonymi  

w złącza USB 3.0/Thunderbolt 2. To 

jednak już przeszłość. Oto co twórcy 

przygotowali dla użytkowników w nowej 

odsłonie.

PreSonus Studio One 4

Nowa wersja 
klucza francuskiego
Amerykanie słusznie uznali, że kolejna wersja DAW-a nie wymaga rewolucji. 
Wsłuchali się w głosy użytkowników, rozbudowali pewne narzędzia i dodali 
nowe funkcje. Dzięki temu wzrosły możliwości, ale szybkość realizacji  
pomysłów i intuicyjność obsługi pozostały na wysokim poziomie

Wygląd do skonfigurowania

PreSonus Studio One 4 został tak za-

projektowany, by połączyć model pracy 

tradycyjnego studia nagraniowego  

z tworzeniem muzyki opartym na 

beatach i loopach. Muzycy poruszają-

cy się w najróżniejszych stylach mogą 

teraz szybko i łatwo urzeczywistnić 

swoje pomysły. Studio One nie narzuca 

sposobu pracy. Sami go wybieramy. Efek-

tywny graficzny interfejs użytkownika 

z pojedynczym ekranem mieszczącym 

nieograniczoną liczbę ścieżek pozostał 

praktycznie bez zmian. Po urucho-

mieniu programu wyskakuje strona 

startowa, która zapewnia wszystko, 

czego potrzebujemy do tworzenia. 

Strona pozwala zacząć nowy projekt lub 

dokończyć istniejący, ustawić parametry 

oraz sprawdzić dostępne aktualizacje 

czy nowe dodatki do programu. Wśród 

nich loopy, brzmienia, wtyczki, które 

można zainstalować lub odblokować. 

W menu konfiguracyjnym wskazujemy 

z listy bądź dodajemy dowolny interfejs 

audio/MIDI. To samo tyczy się urządzeń 

peryferyjnych takich jak kontrolery 

MIDI. W tym samym miejscu dosto-

sowujemy wygląd i układ ekranu do 

własnych potrzeb i różnych warunków 

pracy. Wybieramy język, sposób, w jaki 

aplikacja ma się zachowywać po starcie, 

wygląd okien, włączamy obsługę ekra-

nów dotykowych, zezwalamy na zdalną 

kontrolę i wybieramy folder dla naszych 

VST. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do 

obsługi innych DAW-ów, wybieramy 

skróty klawiszowe znane z programów 

Pro Tools, Cubase lub Logic. Możemy też 

skonfigurować własne. Ważna uwaga: 
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polski pakiet językowy jest w przygoto-

waniu i zostanie dodany przez PreSonus 

Exchange jesienią bieżącego roku.  

Płynnie przechodzimy do strony utwo-

ru. Song Page zawiera wszystko, co wiąże 

się z nagrywaniem, aranżowaniem, edycją  

i miksowaniem muzyki z pełnym zestawem 

instrumentów wirtualnych, efektów i no-

wych narzędzi aranżacyjnych. Montaż  

i mastering muzyki odbywa się tradycyjnie 

na stronie projektu (Project Page). Wszyst-

kie narzędzia na czele z analizatorem 

widma i miernikiem wysterowania znaj-

dziemy na pokładzie. Strony Project i Song 

są ze sobą połączone, więc jeśli chcemy 

wprowadzić tylko jedną zmianę w masterze 

lub w stemie, przechodzimy do strony Song, 

wprowadzamy zmianę, a po powrocie na 

stronę Project zostaje ona automatycznie 

uwzględniona. Płynność przechodzenia 

między jednym a drugim trybem zdecydo-

wanie wyróżnia Studio One spośród innych 

programów typu DAW.  

Aranż z szybkością kliknięcia

Poprzez tryb Song mamy dostęp do typo-

wego liniowego sekwencera DAW. Ścieżka 

funkcji Undo. Edytujemy i eksperymentu-

jemy w oknie Scratch Pad bez wpływu na 

główny aranż. Jeśli jesteśmy zadowoleni 

z rezultatu, wystarczy przeciągnąć całą 

zawartość z powrotem do okna aranżacji. 

Możemy stworzyć wiele Scratch Padów 

dla każdego utworu, a cała ich zawartość 

zostanie zapisana razem z nim. Od tej pory 

tworzenie wielu wersji lub kopiowanie 

elementów utworu gdzieś daleko na linii 

czasu mija się z celem. 

Edycja harmoniczna

W nowym Studio One aranżowanie 

utworów osiąga jeszcze wyższy poziom 

dzięki innowacyjnej edycji harmonicznej. >>

Jak to działa? Podłączamy instrument 

i zaczynamy grać. Gdy zagramy coś, co 

nam się podoba, przeciągamy „pomysł” do 

ścieżki akordowej (Chord Track). Zabieg 

spowoduje automatyczne wykrycie i po-

kazanie akordów, które zagraliśmy. Teraz 

możemy dostosować kolejne partie do 

ścieżki Chord Track lub w dowolnej chwili 

zmienić tę ścieżkę. Reszta aranżacji podą-

ży za zmianą. Możemy przeciągać akordy 

w różne miejsca, zastępować akordy 

innymi, bardziej złożonymi harmonicznie, 

sprawdzając czy brzmią lepiej. Program 

pozwala testować, jak starsze partie do-

pasowałyby się do nowej, lepszej progresji 

akordów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby 

zmieniać akordy w czasie rzeczywistym, 

korzystając z zewnętrznego kontro-

lera MIDI do wypróbowania progresji 

akordów w locie. Możemy również 

wyodrębniać dźwięki basowe z akordów 

czy eksportować akordy za pomocą opcji 

Create Lead Sheet do siostrzanej aplikacji 

Notion 6, która upraszcza drukowanie 

standardowej notacji muzycznej. 

Chord Track to coś więcej niż prosta 

ścieżka z akordami do danych dźwięko-

wych. Działa zarówno ze ścieżkami instru-

mentów, jak i ścieżkami audio, zapewnia-

jąc szybkie, efektywne i wielowymiarowe 

aranżowanie oraz transponowanie. Nowa 

funkcjonalność otwiera świat harmonii  

i struktur akordów dla wszystkich muzy-

ków bez względu na to, czy piszemy swój 

pierwszy utwór, czy właśnie tworzymy 

orkiestrację do filmu. 

Kompletne środowisko produkcyjne

Dzięki długiej liście wtyczek natywnych 

Studio One zyskało opinię kompletnego 

pakietu do produkcji muzyki. Najnowsza 

generacja instrumentów wirtualnych tyl-

ko ją utrwala. Zacznijmy od Impact, który 

w poprzedniej wersji był przydatnym, 

uniwersalnym modułem perkusyjnym. 

Przekształcony w Impact XT, z nowymi 

motywami i opcjami kolorystycznymi 

padów, zyskał ponad 20 pożądanych 

funkcji. W ten sposób stał się pełnym 

środowiskiem do produkcji beatów i lo-

opów. Nawet jedna instancja może mieć 

wystarczającą moc do stworzenia pełnej 

aranżacji utworu! Wystarczy załadować 

partie do padów, następnie wyzwalać 

je z kwantyzacją beatu, dopasowaniem 

Łatwa współpraca

PreSonus zapewnia wymianę utworów 

i sesji z tymi, którzy pracują w innych 

programach. Aby ułatwić ten proces, 

Studio One 4 obsługuje teraz AAF 

(Advanced Authoring Format) do wy-

miany danych m.in. z Pro Tools, Logic, 

Nuendo, Final Cut Pro czy Premiere. 

aranżacji umożliwia szybkie i intuicyjne 

zaaranżowanie utworu. Po prostu kopiu-

jemy i przesuwamy całe sekcje utworu 

metodą przeciągnij-i-upuść. Dokładnie tak 

jakbyśmy przenosili pojedyncze partie.  

W ten sposób wypróbowujemy różne 

aranżacje, zamieniamy miejscami sekcje, 

wydłużamy lub skracamy solo – kształ-

tujemy utwór, jak chcemy. Aranżowanie 

zostało również ulepszone o edycję „rip-

ple”, czyli technikę zapożyczoną ze świata 

edycji wideo. Gdy wstawiamy nową sekcję 

w środku utworu, Studio One 4 automa-

tycznie robi miejsce na nowy materiał 

i „domyka” aranżacje po obu stronach. 

Gdy z kolei wycinamy fragment utworu, 

nie musimy wycinać, kopiować i wklejać. 

Usuwamy region, a Studio One 4 auto-

matycznie usunie puste miejsce. Nie tylko 

oszczędzamy czas, ale nasza praca staje się 

płynna i znacznie dokładniejsza.

Czeka na nas również funkcja padów 

Scratch, pozwalająca testować zmiany bez 

zaburzenia istniejącej aranżacji ani ścieżek 

utworów. Nie musimy zapisywać kopii pro-

jektu albo przywracać ustawień za pomocą 
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 Studio One  Studio One 4 Studio One 4
 4 Prime Artist Professional
Strona startowa   
Strona utworu   
Strona projektu (Mastering, DDP, Red Book, cyfrowe wydanie)   
Efektywny interfejs użytkownika z pojedynczym ekranem    
Wygodna obsługa metodą przeciągnij-i-upuść   
Konfigurowalny interfejs z grafiką o wysokiej rozdzielczości i obsługą wielodotykową 

do systemów Windows i Mac   
Nielimitowa liczba ścieżek, ślady MIDI, instrumenty wirtualne, szyny FX   
Zintegrowana aplikacja do korekcji wysokości dźwięku, Melodyne  wersja Trial 
Pojedyncze i wielościeżkowe komponowanie śladów (comping)   
Ścieżka Arranger   
Ścieżka Arranger ze Scratch Padami    
Nowość: Chord Track z funkcją edycji harmonicznej   
Edytowalne ścieżki folderów (Folder Track)    
Lista ścieżek (Track List) z presetami, połączona z konsoletą   
Przeglądarka Browser z funkcją wyszukiwania, zakładkami użytkownika 

i odtwarzaczem Preview   
Detekcja transjentów z opcją markerów   
Wykrywanie transjentów z edycją znaczników   
Wielościeżkowa edycja MIDI   
Nowość! Instrument/Drum Edytor   
Nowość! Patterny do komponowania perkusji i melodii    
Wielośladowe, zaawansowane zamrażanie ścieżek - Track Transform   
Efekty przypisane do zdarzeń (Event)   
Sekcja Macro (tworzenie i używanie sekwencji poleceń)   
Automatyczna kompensacja opóźnienia   
Ochrona przed przerwami w odczycie danych/sygnale podczas odtwarzania   
Zaawansowana automatyka   
Suwaki VCA   
Przetwarzanie sygnału audio (rozdzielczość) 32 bity 32 bity 64 bity

Łatwa konfiguracja side-chain   
Instrumenty wirtualne Presence XT 5 5

Nowość! Sampler z prostą obsługą przeciągnij i upuść (Sample One XT)   
Import brzmień do samplera w wielu formatach (EXS, GigaSampler, Kontakt, SoundFont)   
Multiinstrumenty   
Channel Editor z kontrolerami Macro   
Rozszerzone łańcuchy efektów (FX Chains) z przetwarzaniem równoległym   
Control Link (najbardziej intuicyjny system mapowania MIDI)   
Zmiana długości dźwięków (time stretching), resampling i normalizacja w czasie rzeczywistym   
Kompatybilność z każdym interfejsem audio, obsługującym sterowniki ASIO, 

Windows Audio lub Core Audio   
Obsługa skrótów klawiszowych z Pro Tools, Cubase i Logic oraz własnych skrótów 

klawiszowych użytkownika   
Zintegrowany zestaw masteringowy z automatyczną aktualizacją miksu, DDP, funkcją 

wypalania płyt Red Book CD i publikacją cyfrową   
Wysyłanie zawartości strony Song bądź indywidualnych tracków do Notion (audio + notacja)   
Eksport i import plików na/z SoundCloud   
Nowość! Obsługa AAF do wymiany danych z m.in.: Pro Tools, Logic, Nuendo, Final Cut Pro, 

Premiere   
Import danych utworu (zdarzenia, warstwy, automatyka, opcje konsoli, punkty insertowe, 

wysyłki, instrumenty)   
Odtwarzanie i synchronizacja plików wideo   
Kodowanie i dekodowanie plików MP3   
Obsługa wtyczek innych producentów (wtyczki AU, VST2, VST3 i aplikacji ReWire)  (dostępna jako dodatek) 
Liczba wtyczek Native Effects 9 30 41

Cena bezpłatny	 375	zł	 1495	zł

Różnice	 
pomiędzy	wersjami	 
Studio One 4
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>> ich długości w czasie rzeczywistym (time 

stretching) i synchronizacją start/stop. 

Nie musimy marnować czasu na ma-

powanie dźwięków do bębnów. Impact 

XT automatycznie wypełnia nowe pat-

terny w Studio One 4 instrumentami do 

natychmiastowego tworzenia beatów. 

Nakładanie sampli w padach, automa-

tyczne cięcie próbek przy imporcie, 

odtwarzanie próbki od tyłu, ładowanie 

maksymalnie ośmiu banków, edycja pa-

dów lub samych próbek to tylko ułamek 

tego, co nowy Impact XT wniesie do 

naszych produkcji. 

Otrzymujemy również nowy filtr  

z trybem clippingu oraz regulacją Drive  

i Punch, by uzyskać dodatkową uniwersal-

ność brzmieniową. Możemy normalizo-

wać, odwracać i transponować sample  

w zakresie ośmiu oktaw. Nowy instrument 

jest w pełni zgodny z poprzednią wersją 

Impact i oferuje 32 wyjścia: 16 stereo  

i 16 mono. Dostępne są także 32 grupy 

wyciszania. Z Impact XT przy tworzeniu 

aranżacji bazujących na beatach możemy 

zrobić, co tylko chcemy, by następnie jesz-

cze bardziej rozbudować utwór za pomocą 

zwykłych, liniowych ścieżek. 

Więcej niż sampler 

W przypadku wielu programów „sampler” 

oznacza „odtwarzacz próbek”. Z kolei Sam-

ple One XT ma funkcje edycyjne, które 

kojarzą się z samodzielnymi samplerami 

sprzętowymi lub programowymi. Możemy 

nagrywać próbki z prawie każdego miejsca 

w programie, by później komunikować 

się ze światem zewnętrznym dzięki 

importowi i eksportowi multisampli oraz 

kontenerów .soundx. (format plików sam-

plera). Strona nagrywania do samplingu 

live rejestruje dźwięk z każdego wejścia 

sprzętowego, szyny, wyjścia czy innego 

instrumentu. Możemy tworzyć crossfade’y 

i przycinać sample, ciąć je automatycznie 

z regulacją bramki, przyciągać do przejścia 

przez zero (snap to zero crossing), rozcią-

gać próbkę, aby dopasować ją do tempa 

utworu, ciąć i odwracać próbki oraz dużo, 

dużo więcej. Sample edytujemy globalnie 

lub pojedynczo. Wyzwalamy je w trybie 

normalnym, one-shot lub przełączanym 

(toggle). W celu rozszerzenia długości 

sampla czy możliwości wykonawczych 

– na przykład stworzenia efektu jąkania – 

możemy zapętlać próbki w jednym  

z trzech trybów: sample sustain, release 

i forward/backward („ping-pong”). Uff, to 

wszystko tu jest!

Sample One XT zawiera również 

funkcje syntezatorowe. Nowy filtr ma te 

same opcje Punch, Drive i Clip, co Impact 

XT. Możemy dodać graficzne obwiednie 

syntezatora z regulowanymi kształtami faz 

Attack, Decay i Release w celu regulacji dy-

namiki i filtrowania. Śmiało wykorzystujmy 

zakres ośmiu oktaw obwiedni wysokości 

dźwięku. Jest nawet losowy tryb LFO do 

efektów typu sample-and-hold oraz pełna 

sekcja efektów: modulacja, delay, reverb, 

gater, EQ, distortion i panning. Wisienkę na 

torcie stanowi przeciąganie i upuszczanie 

sampli pomiędzy Sample One XT i Impact 

XT. Dzięki temu nagrywanie i samplowanie 

dźwięków i wykorzystanie ich w Impact XT 

(i vice versa) staje się bajecznie proste. 

Przyspieszona edycja bębnów

W Studio One 4 nie tylko dodano wysokiej 

klasy instrument perkusyjny. Do współ-

pracy z nim oddelegowano innowacyjny, 

usprawniony Drum Editor, który pozwala 

na szybką edycję zagrywek perkusyjnych. 

Dzięki dostępności na PreSonus Exchan-

ge setek darmowych skonfigurowanych 

skryptów mapowania nowy Drum Editor 

działa niczym akcelerator edycji perkusji. 

Edytor z dostępnymi patternami przenosi 

sekwencer krokowy i tworzenie muzyki 

na automatach perkusyjnych w XXI wiek. 

Patterny oferują ścisłą integrację  

z partiami instrumentów, automatyką  

i oczywiście Impact XT, wraz ze zmiennymi 

długościami sekwencji i możliwością 

tworzenia zarówno melodii, jak i bębnów. 

Mogą istnieć obok zwykłych partii 

instrumentów na tej samej ścieżce, więc 

nie musimy tworzyć osobnych ścieżek ani 

wtyczek. Możemy je tam edytować z taką 

samą łatwością, jak zdarzenia dźwiękowe 

i audio. Co więcej, nasze wzorce mają 

nieograniczoną liczbę wariacji, które 

możemy nazywać, kopiować, zmieniać  

ich kolejność i otwierać bezpośrednio  

z aranżacji. Nie musimy nawet otwierać 

edytora patternów! 

Zyskujemy również o wiele więcej 

możliwości ekspresji niż w typowych 

sekwencerach krokowych. Ustawienia 

poszczególnych kroków obejmują velocity, 

10 poziomów powtarzania dla uzyskania 

efektu jąkania, algorytm prawdopodo-

bieństwa, który zwiększa różnorodność 

przez selektywne odrzucanie dźwięków, 

a nawet automatykę każdego kroku dla 

wszystkich automatyzowanych parame-

trów. A co najlepsze, możemy dodać tory 

dla tych wszystkich parametrów i odtwa-

rzać je w czasie rzeczywistym, co skutkuje 

instrumentalnymi właściwościami. Jeśli 

chcemy, żeby nasz pattern się powtarzał, 

przeciągamy jego koniec i duplikujemy tyle 

razy, ile dusza zapragnie, nawet do pełne-

go czasu trwania ścieżki. Do dyspozycji 

mamy również nową inspirującą kolekcję 

Musicloops z patternami i wariacjami. 

Wystarczy ją załadować, aby uruchomić 

drzemiące w nas pokłady kreatywności. 

Elastyczny mastering

Utwory i stemy (częściowe miksy) nie żyją 

w izolacji. Są one zbierane w albumach 

(lub ścieżkach w przypadku stemów), >>



lipiec–sierpień 2018lipiec–sierpień 2018 2928

NAGRAJ MUZĘ

rozprowadzane online jako kolekcja plików, 

publikowane jako płyty CD lub ułożone 

w sekwencji jako set DJ-a. We wszystkich 

powyższych przypadkach utwory powinny 

mieć spójne poziomy i właściwości brzmie-

niowe, a finalne miksy muszą mieć poziomy 

wymagane przez nadawców. Studio One 4 

w wersji profesjonalnej traktuje nagrywanie 

wielościeżkowe i mastering jako osobne 

procesy – realizatorzy kiwają głową ze 

zrozumieniem – ale z drugiej strony łączy 

te dwa procesy w taki sposób, że zmia-

ny wprowadzone na stronie Song mają 

automatyczne odzwierciedlenie na stronie 

masteringowej Project. I to jest podejście, 

które zdecydowanie wyróżnia Studio One 4 

spośród innych programów. 

Załóżmy, że przygotowujemy album  

z 12 utworami i okazuje się, że poziomy 

się różnią. Żaden problem: zawsze mo-

żemy je wyregulować. Ale idźmy dalej. 

Teraz słyszymy, że wokale w trzecim na-

graniu są cichsze od pozostałych ścieżek 

i niewystarczająco jasne. W typowych 

warunkach musielibyśmy otworzyć 

utwór, wprowadzić zmiany, wyeksporto-

wać miks, zaimportować go do programu 

masteringowego, zremasterować go 

ponownie i mieć nadzieję, że będzie on 

brzmiał dobrze w kontekście pozosta-

łych nagrań. Jest na to lepszy sposób.  

W Studio One 4 w trybie Project otwie-

ramy stronę Song, wprowadzamy zmiany, 

następie nakazujemy programowi, żeby 

wprowadził te zmiany, gdy przełącza-

my się z powrotem na stronę projektu. 

Zrobione! Teraz usłyszymy zmiany w 

kontekście pozostałych ścieżek.

Wtyczki Studio One 4 zapewniają kon-

trolę nad końcową korekcją, dynamiką  

Mac

  macOS® 10.11 lub nowszy 

 (tylko 64-bitowy)

  procesor Intel® Core™ 2 Duo (zalecany 

 Intel Core i3 lub lepszy)

Windows

  Windows 7 (SP1 + aktualizacja platformy, 

 Windows 8.1 lub Windows 10 x64

  procesor Intel Core Duo lub AMD® 

 Athlon™ X2 (zalecany Intel Core 2 Duo 

 lub AMD Athlon X4 lub lepszy) 

Systemy Mac i Windows

  4 GB RAM (zalecane min. 8 GB)

  połączenie z internetem (wymagane 

 do instalacji i aktywacji)

  monitor o rozdzielczości 1366 x 768 

 (zalecany monitor high-dpi)

  do obsługi dotykowej wymagany monitor 

 z multi-touch i obsługą TUIO

  40 GB wolnego miejsca na dysku

Studio One Remote for iPad®

  iPad Pro®, iPad 2, iPad mini® i nowsze 

 modele

  iOS 8 lub nowszy

Studio One Remote for Windows

  zgodny z Microsoft Surface 3 (i wyższym) 

 oraz Surface Pro 2 (i wyższym)

  Windows 8.1, Windows 10 lub nowszy 

 (brak obsługi Windows RT)

  minimum 2 GB RAM (zalecane min.

 4 GB RAM)

  tablet musi być zgodny z x86 (niebazujący 

 na ARM)

WYMAGANIA 
SPRZĘTOWE

i obrazem stereo. Pomagają w dopieszczeniu 

i przygotowaniu projektów na najlepszy czas 

antenowy. Znajdziemy tu również niezbęd-

ne narzędzia analityczne, w tym analizator 

widma, mierniki K-System i EBU, miernik 

fazy, rozszerzalny miernik poziomu oraz 

oscyloskop, słowem wszystko, co zapewnia 

wizualne potwierdzenie tego, co słyszymy. 

Narzędzia te pomagają w dostosowaniu 

naszych projektów do standardów nadaw-

czych i rozpowszechniania dźwięku. 

Studio One 4 umożliwia też każdy 

rodzaj publikacji. Niezależnie od tego, czy 

chodzi o nagrywanie płyt zgodne z Red 

Book, przygotowywanie publikacji cyfro-

wych do streamingu, tworzenie setów 

i playlist dla DJ-ów, czy import/eksport 

profesjonalnego DDP dla tłoczni. 

Gotowi na ARA 2.0

PreSonus współpracował z Celemony przy 

tworzeniu pierwszej wersji specyfikacji Au-

dio Random Access (ARA), która pozwalała 

na płynną integrację z Melodyne. Nadcho-

dzi ARA 2.0. Producenci innych wtyczek 

mają już dostęp do danych Chord Track  

i Key Signature wykorzystywanych  

w funkcji Harmonic Editing (już tej jesieni 

należy spodziewać się darmowej aktualiza-

cji Melodyne z obsługą Chord Track). ARA 

2.0 będzie miała dostęp nawet do danych  

z kilku ścieżek naraz. 

Najnowsza odsłona Studio One nie 

narzuca użytkownikom sposobu pracy. 

Program zapewnia narzędzia, które 

umożliwiają podążanie własną drogą. 

Podczas tworzenia szkiców utworów  

na uwagę zasługują funkcje edycji  

harmonicznej, pełna integracja  

z Notion do uzyskania najlepszej notacji, 

ponad 20 GB starannie przygotowanych 

brzmień, symulacja analogowej konsole-

ty, zaawansowany sekwencer krokowy 

czy ujednolicona kontrola sprzętowa  

z wykorzystaniem powierzchni sterującej 

mikserów StudioLive III lub kontrolerów 

FaderPort. Instrumenty wirtualne nowej 

generacji Impact XT i Sample One XT 

stanowią kompletne środowiska produk-

cyjne. Funkcje Auto-slice, Dice, Sample, 

De-construct oraz wyzwalanie zsynchro-

nizowanych sampli z intuicyjną obsługą 

zapewniają wolność tworzenia potężnych 

beatów. Drum Editor i nowe patterny do-

starczają nieograniczonej liczby wariacji 

brzmień. Nie zapominajmy, że program 

daje również kompletne rozwiązania po 

stronie masteringu z przetwarzaniem 

pojedynczych ścieżek lub całych kolekcji. 

Wygląda na to, że dostawca Studio One 4 

pod względem implementowania techno-

logii służącej muzykalności programów 

ściga się sam ze sobą.

Patryk Korzonkowski

>>
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Świeża 
dostawa wtyczek
Po wydaniu trzeciego zestawu emulacji korektorów i kompresorów PreSonus 
połączył wszystkie płatne pakiety w jeden megazestaw. Sprawdzamy,  
co można w nim znaleźć, nie pomijając pluginów bezpłatnych

Ś
wiat audio to świat wtyczek. 

Ale nie tylko wkładanych do 

kontaktu. Również tych wir-

tualnych, które pozwalają na 

rozbudowę już posiadanych systemów 

DAW o dodatkowe funkcje i możliwości. 

Korektory, kompresory, efekty, instru-

menty – możemy mieć wszystko  

i stopniowo zaspokajać manię zbierac-

twa, a nasz Studio One, Logic czy Live 

staje się coraz mocniejszy. Wraz z roz-

wojem technologii i stopniowym zdoby-

waniem przez cyfrę nowych terytoriów 

pluginy przestały być jedynie domeną 

aplikacji studyjnych i coraz śmielej radzą 

sobie w świecie nagłośnienia. Mamy 

Waves Soundgrid, mamy Universal Audio 

Apollo Rack, w końcu mamy PreSonusa 

i jego system StudioLive składający się 

z mikserów, stageboxów czy systemów 

odsłuchu osobistego. StudioLive jest 

szczególnie interesujący, ponieważ stanowi 

jeden ekosystem z innymi rozwiązaniami 

PreSonusa (Studio One, interfejsy audio) 

i dzieli z nimi cechy, które umożliwiają 

wymienność procesów między platfor-

mami. I właśnie dzisiaj porozmawiamy 

o pluginach, które są takie sprytne, że 

działają na Studio One i na StudioLive. 

Już od dłuższego czasu możliwe 

było rozpoczęcie pracy na mikserze  

i kontynuowanie jej w komputerze. Na 

początku służyła do tego aplikacja Cap-

ture, prosty rejestrator wielościeżkowy, 

którego sesje mogły być otwarte na 

Studio One. Potem doszedł Fat Channel 

– channel strip wbudowany w mikser 

StudioLive, którego kopię dostaliśmy 

w Studio One, więc ustawienia miksera 

automatycznie przechodziły do DAW-u. 

Pozwalało to zarejestrować i wstępnie 

obrobić materiał na mikserze, a następ-

nie kontynuować produkcję w kompu-

terze aż do publikacji utworu.

Wprowadzenie do sprzedaży 

najnowszej serii mikserów StudioLive III 

zmieniło zasady gry jeszcze bardziej, 

ponieważ tak naprawdę nowe miksery 

to całkiem mocne komputery mogące 

obsługiwać dziesiątki kanałów wraz 

z wieloma procesorami dźwięku. 

Wspomniany Fat Channel stał się na-

prawdę „gruby” i oferuje niespotykaną 

wcześniej jakość i „głębokość” obróbki. 

PreSonus Fat Channel Collection

Szczególnie interesujące są jego skład-

niki w postaci korekcji i kompresji, gdyż 

użytkownik może wybrać… wtyczki, 

czyli pracuje jak w komputerze. Łatwo 

się domyślić, że przeniesienie takiej se-

sji do Studio One jest prawdziwą przy-

jemnością, ponieważ te same wtyczki 

działają w komputerze. To sprawia, że 

granica między sprzętem a oprogramo-

waniem praktycznie znika. A jakież to 

pluginy oferuje PreSonus? Przyjrzyjmy 

się najnowszemu pakietowi pod nazwą 

Fat Channel Collection. 

Fat Channel Collection to zbiór 

trzech pakietów: Classic Studio, Mo-

dern Classics oraz Vintage Channel 

Strips. Łącznie z darmowym pakietem 

PreSonus Bundle do dyspozycji mamy 

15 procesorów: siedem korektorów 

(EQ) i osiem kompresorów, większość 

modelowanych na klasycznych rozwią-

zaniach. Każdy plugin działa oczywiście 

na mikserze StudioLive III (klasycznym 

lub rackowym) i w aplikacji DAW Studio 

One. Oto pełna lista.
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Classic Studio Bundle

 FC-670 Compressor

Zaczyna się z grubej (i ciężkiej) rury, czyli emulacji superkultowe-

go i superdrogiego kompresora lampowego Fairchild. Skonstru-

owany w latach pięćdziesiątych składał się z absurdalnej liczby 

lamp i transformatorów, był ciężki jak mały samochód i pobierał 

energię w ilości wystarczającej do zasilenia szkoły z internatem, 

ale brzmiał jak milion dolarów i wciąż jest obiektem niezdrowego 

pożądania. Jeśli jednak nie mamy na podorędziu kilkunastu tysię-

cy dolarów i cierpliwości do poszukiwań, skorzystajmy z emulacji. 

FC-670 działa na niemal wszystkim, ale najlepiej wychodzi mu 

kompresja wokalu i bębnów w starym stylu.

 Brit Comp

Już krótki rzut oka na panel kontrolny mówi nam, że mamy do 

czynienia z odpowiednikiem Buss Compressora (zwanego czasem 

G-Compressor) firmy SSL. Ten niepozorny element konsolet SSL-a 

osiągnął status kultowy dzięki unikatowej zdolności „sklejania” mik-

su w brzmieniową całość. Już niewielka ilość kompresji powoduje, 

że miks brzmi bardziej spójnie i „jak płyta”. Słowem kluczem jest 

umiar. Poza całym miksem można go stosować na grupie bębnów. 

 Alpine EQ-550

Korekcja według Petera Baxandalla i jego prostego w konstrukcji, 

lecz świetnie brzmiącego układu EQ stosowanego w sprzęcie hi-fi 

oraz studyjnym. Wygląd pokręteł sugeruje podobieństwo do BAX 

EQ firmy Dangerous Audio, ale to nic dziwnego, bo BAX EQ jest 

właśnie rozwinięciem koncepcji pana Baxandalla. Alpine EQ-550 

sprawdzi się we wszelkich pracach porządkowych typu eliminacja 

niepożądanych zjawisk w górze i dole. 

 Solar 69 EQ

To oczywiście emulacja korektora z konsolety Helios 69, która 

odpowiada za sound wielu gwiazd lat sześćdziesiątych. The Beatles, 

NAGRAJ MUZĘ

PreSonus Bundle

 Compressor

Kompresor wzięty z popularnego channel stripa PreSonusa, 

który składa się z tranzystorowego przedwzmacniacza z emu-

lacją lampy, korektora i kompresora w topologii FET, czyli coś 

na kształt 1176. A jeśli 1176, to możemy zapodać mu bardzo 

szybki atak, co znajdzie zastosowanie w bardziej kreatywnych 

zadaniach bądź przy kompresji wybranych elementów zestawu 

bębnów (np. Room, Overheads). 

 RC-500 EQ

To oczywiście sekcja korekcji z powyższego procesora 

sprzętowego. Tak się jakoś złożyło, że – pomimo stosunko-

wo niskiej ceny, co sugeruje w najlepszym razie przeciętną 

korekcję – ta z RC-500 okazała się bardzo dobra i na swój 

sposób dojrzała. Trzy pasma załatwiają sprawę, przy czym 

skrajne mogą pracować w trybie filtrów rezonansowych lub 

półkowych.

 VT-1 Compressor

Trochę dziwne, że PreSonus nie chwali się, kto stoi za tym 

kompresorem. A jest to własna konstrukcja PreSonusa, ADL-

700, butikowy channel strip skonstruowany we współpracy 

z prawdziwym guru sprzętu audio, którym bez wątpienia jest 

Anthony DeMaria. VT-1 to podobnie jak RC-500 konstrukcja 

FET, więc można poszaleć, choć trzeba przyznać, że rezul-

taty będą trochę różnić się od RC-500, co jest bardzo mile 

widziane.

 VT-1 EQ

Jak wyżej, sekcja korekcji. W zasadzie nie ma co pisać: 

bardzo przyzwoity i uniwersalny korektor czteropasmowy, 

więc bardziej uniwersalny niż RC-500 EQ. Porządny 

standard.
>>
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>>
Led Zeppelin czy Jimi Hendrix – mocno wysterowane rockowe 

brzmienie to jej wizytówka, a korektor umożliwia bezproblemowe 

podkreślenie wybranych pasm bębnów czy gitar. A więc mówimy 

tu raczej o podbijaniu i swoistej asertywności bardziej niż o pracach 

typowo korekcyjnych. Czyli zabawa na całego.

Modern Classics Bundle

 Baxandall EQ

Tym razem PreSonus nazywa rzeczy po imieniu. Baxandall EQ 

to praca z dolnymi i górnymi częstotliwościami, rodzaj szybkiej 

pomocy w stylu hi-fi umożliwiającej uzyskanie „uśmiechu dyskote-

ki”, czyli podbicia góry i dołu jednocześnie. Z bardziej poważnych 

zastosowań możemy wymienić podbudowanie słabiej brzmiących, 

cichszych elementów bez manipulowania suwakiem poziomu. Bar-

dzo czysto brzmiący, bez wyraźnego charakteru brzmieniowego, 

co jest czasem tym, czego nam trzeba.

 Comp 160 Compressor

Kolejny klasyk, czyli kompresor wzorowany na dbx 160, jest 

jednym z bardziej charakternych ograniczników dynamiki. 

Wyglądający jak stare radyjko, oparty na topologii VCA, pełny 

niedoskonałości i nieliniowości, dbx 160 osiągnął niespodzie-

wany status jako kreator brzmienia bębnów czy gitary basowej. 

Prosty w obsłudze, lecz bardzo trudny w emulacji. Czasem nawet 

wystarczy przez niego przepuścić sygnał, bez kompresji, a efekt 

wywołuje uśmiech na twarzy. Poza tym to świetna alternatywa 

dla LA-2A czy LA-3A.

 Everest C100A Compressor

Jest doprawdy wzruszające, jak kreatywni potrafią być twórcy 

emulacji, gdy nie mogą posłużyć się zastrzeżoną nazwą produk-

tu. Everest to rzecz jasna odpowiednik kompresora TLA-100A 

firmy Summit Audio (Summit to po angielsku „szczyt”, a Eve-

rest… wiadomo). Jest to konstrukcja hybrydowa (lampowo-tran-

zystorowa) z kompresją optyczną, czyli coś na kształt klasyka 

spod znaku LA-2A. Efekt łatwo przewidzieć: miękka praca, 

często wręcz niewidoczna, delikatne wzbogacenie harmonicz-

nych, zdolność do sklejania miksu lub grupy  

(np. bębnów). Bardzo ważnym elementem jest pokrętło Key Fil-

ter, czyli korekcja sygnału wyzwalającego kompresor, co umożli-

wia łatwe zniwelowanie efektu pompowania przy źródłach  

z dużą ilością niskich częstotliwości.

Vintage Channel Strips Bundle

 Classic Compressor

W tym zestawie mamy samych mocarzy. Na początek coś na-

prawdę klasycznego, czyli presonusowa wersja kompresora Neve 

33609. Trudno znaleźć bardziej popularny kompresor w starym 

stylu, który tak dobrze sprawdzi się na niemal każdym źródle. Naj-

częściej stosuje się go na sumie lub grupach, a jego charakter ma 

wiele twarzy: może być niemal przeźroczysty albo całkiem słyszal-

ny. Bardziej zaawansowani użytkownicy potrafią za jego pomocą 

podkreślić dynamikę sekcji rytmicznej (słynny „punch”) lub dodać 

koloru do wybranych elementów miksu. Warto go dobrze poznać.

 Vintage 3-band EQ

Panel kontrolny sugeruje, że mamy do czynienia z emulacją 

korektora typu 31102 z konsol Neve 8068. Jest to aktywna 

konstrukcja, bardzo uniwersalna (co nie dziwi, skoro pochodzi 

z konsolety) i pełna charakteru innych produktów firmy Neve. 

To jeden z tych procesorów, gdzie bez obawy można dodawać 

góry i dołu i nie narazić się na ból uszu. Nie jest ani trochę 

neutralny, co docenią wszyscy poszukiwacze klasycznego 

BRZMIENIA konsolety.

 Tube P1B Compressor

Jeden z niewielu kompresorów określanych terminem „mo-

dern classic”. Wygląd i nazwa nie pozostawiają wątpliwości, 

że chodzi o CL 1B firmy Tubetech. Początkowo był określany 

jako nowoczesna wersja LA-2A, ponieważ jest oparty na 

optycznym elemencie odpowiedzialnym za ograniczanie 

poziomu. Szybko zyskał opinię bardzo wszechstronnego na-

rzędzia, które z jednej strony podobnie ociepla i ukulturalnia 

sygnał, a z drugiej oferuje o wiele większą uniwersalność.  

W odróżnieniu od typowego LA-2A mamy tu do dyspozy-

cji regulowanie czasu ataku i wybrzmiewania, co poszerza 

Dzięki nowemu opływowemu kształtowi i potężnej technologii CORE opracowanej przez DPA 
mikrofon instrumentalny d:voteTM 4099 to coś więcej niż wszystko, co dotąd słyszałeś.
Skorzystaj z jednego z licznych klipsów montażowych i pozwól swoim słuchaczom 
doświadczyć prawdziwego brzmienia swojego instrumentu.

Wyprodukowany w Danii.

NAJLEPSZY MIKROFON INSTRUMENTALNY 
STAŁ SIĘ JESZCZE LEPSZY
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zakres typowych zastosowań kompresora optycznego takich 

jak wokal czy bas. W zasadzie nie ma źródła, które zabrzmia-

łoby źle potraktowane P1B.

 Tube Midrange EQ

Znowu na niebiesko, czyli pewnie znów Tubetech. W rzeczy samej 

mamy tutaj wirtualny odpowiednik korektora ME 1B, który stano-

wi uzupełnienie innego produktu tej firmy, PE 1C (który  

z kolei wzorowany jest na słynnym Pultecu). Ot, taki klon klona. 

Tak czy siak, Midrange EQ to lampowy korektor o dość specjalnym 

zastosowaniu. Skupia się na średnim zakresie częstotliwości, gdzie 

jednak bardzo wiele się dzieje: gitary, bębny, czasem wokal.  

W dodatku ten właśnie zakres jest najbardziej słyszalny na sprzę-

cie przenośnym typu smartfon czy laptop, więc jest o co walczyć.

  

Jak widać z powyższego zestawienia firma PreSonus wykonała 

dużą robotę, przygotowując i udostępniając kolekcję klasycznych 

urządzeń do nagłośnienia i miksu. Ich wszechstronność jest pod-

kreślana faktem, że działają zarówno w komputerze, jak i mikserze, 

co czyni pracę z nimi bardzo wygodną. Po pierwszych testach 

możemy stwierdzić, że emulacje są na najwyższym światowym 

poziomie. Dlatego możemy spać spokojnie uzbrojeni w wiedzę, 

że którykolwiek z procesorów PreSonusa wybierzemy, jesteśmy 

„tam”, czyli w wirtualnym świecie z przeszłości.

Piotr Dygasiewicz

Podstawowe informacje o zestawach

  współpraca z PreSonus Studio One w wersjach Artist 

 i Professional (wersja 3.5.6 lub nowsza) oraz mikserami StudioLive III 

 i ich wersjami rackowymi

  działają jak dodatkowe kompresory/korektory w pluginie 

 Fat Channel XT w Studio One

  wymagają procesora minimum Intel Core 2 Duo (zalecany co najmniej i3) 

 i systemu Mac OS X 10.8.5 lub Windows 7 SP1 lub nowszego

PRESONUS BUNDLE
Oferowany bezpłatnie zestaw dwóch kompresorów (RC500, VT1) 

i dwóch korektorów (RC500, VT1)

Cena  0 zł

CLASSIC STUDIO BUNDLE
Zestaw dwóch kompresorów (FC-670, Brit) i dwóch korektorów 

(Alpine EQ-550, Solar 69)

Cena  1040 zł

MODERN CLASSICS BUNDLE
Zestaw dwóch kompresorów (Comp 160, Everest C100A) 

i korektora (Baxandall)

Cena  620 zł

VINTAGE CHANNEL STRIPS BUNDLE
Zestaw dwóch kompresorów (Classic, Tube P1B) i dwóch korektorów 

(Vintage 3-Band, Tube Midrange)

Cena  1040 zł

PRESONUS FAT CHANNEL COLLECTION
Połączenie zestawów Classic Studio, Modern Classics, Vintage Channel Strips, 

czyli 5 korektorów i 6 kompresorów

Cena  2080 zł

Dzięki nowemu opływowemu kształtowi i potężnej technologii CORE opracowanej przez DPA 
mikrofon instrumentalny d:voteTM 4099 to coś więcej niż wszystko, co dotąd słyszałeś.
Skorzystaj z jednego z licznych klipsów montażowych i pozwól swoim słuchaczom 
doświadczyć prawdziwego brzmienia swojego instrumentu.

Wyprodukowany w Danii.
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zakres typowych zastosowań kompresora optycznego takich 

jak wokal czy bas. W zasadzie nie ma źródła, które zabrzmia-

łoby źle potraktowane P1B.

 Tube Midrange EQ

Znowu na niebiesko, czyli pewnie znów Tubetech. W rzeczy samej 

mamy tutaj wirtualny odpowiednik korektora ME 1B, który stano-

wi uzupełnienie innego produktu tej firmy, PE 1C (który  

z kolei wzorowany jest na słynnym Pultecu). Ot, taki klon klona. 

Tak czy siak, Midrange EQ to lampowy korektor o dość specjalnym 

zastosowaniu. Skupia się na średnim zakresie częstotliwości, gdzie 

jednak bardzo wiele się dzieje: gitary, bębny, czasem wokal.  

W dodatku ten właśnie zakres jest najbardziej słyszalny na sprzę-

cie przenośnym typu smartfon czy laptop, więc jest o co walczyć.

  

Jak widać z powyższego zestawienia firma PreSonus wykonała 

dużą robotę, przygotowując i udostępniając kolekcję klasycznych 

urządzeń do nagłośnienia i miksu. Ich wszechstronność jest pod-

kreślana faktem, że działają zarówno w komputerze, jak i mikserze, 

co czyni pracę z nimi bardzo wygodną. Po pierwszych testach 

możemy stwierdzić, że emulacje są na najwyższym światowym 

poziomie. Dlatego możemy spać spokojnie uzbrojeni w wiedzę, 

że którykolwiek z procesorów PreSonusa wybierzemy, jesteśmy 

„tam”, czyli w wirtualnym świecie z przeszłości.

Piotr Dygasiewicz

Podstawowe informacje o zestawach

  współpraca z PreSonus Studio One w wersjach Artist 

 i Professional (wersja 3.5.6 lub nowsza) oraz mikserami StudioLive III 

 i ich wersjami rackowymi

  działają jak dodatkowe kompresory/korektory w pluginie 

 Fat Channel XT w Studio One

  wymagają procesora minimum Intel Core 2 Duo (zalecany co najmniej i3) 

 i systemu Mac OS X 10.8.5 lub Windows 7 SP1 lub nowszego

PRESONUS BUNDLE
Oferowany bezpłatnie zestaw dwóch kompresorów (RC500, VT1) 

i dwóch korektorów (RC500, VT1)

Cena  0 zł

CLASSIC STUDIO BUNDLE
Zestaw dwóch kompresorów (FC-670, Brit) i dwóch korektorów 

(Alpine EQ-550, Solar 69)

Cena  1040 zł

MODERN CLASSICS BUNDLE
Zestaw dwóch kompresorów (Comp 160, Everest C100A) 

i korektora (Baxandall)

Cena  620 zł

VINTAGE CHANNEL STRIPS BUNDLE
Zestaw dwóch kompresorów (Classic, Tube P1B) i dwóch korektorów 

(Vintage 3-Band, Tube Midrange)

Cena  1040 zł

PRESONUS FAT CHANNEL COLLECTION
Połączenie zestawów Classic Studio, Modern Classics, Vintage Channel Strips, 

czyli 5 korektorów i 6 kompresorów

Cena  2080 zł
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W
ymagających profesjona-

listów, DJ-ów, producen-

tów EDM, hip-hopu czy 

wielu innych gatunków 

muzycznych łączy chęć posiadania wyso-

kiej jakości karty dźwiękowej z najlepszymi 

preampami i przetwornikami cyfrowymi, 

dodatkowo dostarczającej uniwersalnych 

narzędzi produkcyjnych. Przyjrzyjmy się 

nowym kartom i sprawdźmy, w jaki sposób 

realizują zadania stawiane współczesnym 

technikom tworzenia muzyki czy wystę-

pom live. 

Rzut oka

Zarówno Studio 1810, jak i 1824 prezen-

tują się niezwykle solidnie. Mocna stalowa 

obudowa, utrzymana w typowej dla serii 

Studio kolorystyce, jest w stanie przyjmo-

wać silne ciosy. To duża zaleta, jeśli zapra-

gniemy używać interfejsów do mobilnej 

rejestracji w studyjnej jakości. Studio 1824 

jest przeznaczony do montażu w szafie 

rackowej 19” (wysokość 1U). Jednak oba 

modele ze względu na wyprowadzenie 

zasilacza sieciowego na zewnątrz odzna-

czają się niewielką wagą.

Wszystkie regulatory osadzone są 

nienagannie, a dostępne gniazda trzymają 

się pewnie. Na panelu przednim urządzeń 

PreSonus Studio 1810 i 1824

Nadejście braci        większych
Do kompaktowych kart Studio 26 i Studio 68 dołączyły właśnie bardziej  

rozbudowane urządzenia Studio 1810 i 1824. Nowe interfejsy audio USB  
o wiele więcej łączy niż dzieli, ale to właśnie drobne różnice sprawiają, że stano-

wią znakomity wybór do różnych środowisk nagrywania 

znajdują się manipulatory czułości wszyst-

kich wejść analogowych, duży potencjo-

metr regulacji głośności oraz iluminowany 

przycisk On/Off. Diody LED na wyświetla-

czu pozwalają śledzić poziomy sygnałów 

wejść analogowych i wyjść monitorowych 

Main. Obok znajdują się przyciski, którymi 

aktywujemy zasilanie Phantom +48 V, 

przełączymy wejścia 1–2 z trybu instru-

mentalnego w liniowy, a także wyciszymy 

bądź zmonofonizujemy sygnał kierowany 

na wyjście Main. W Studio 1810 zamiast 

przycisku Mono znajdziemy przycisk A/B, 

o którym opowiem więcej za chwilę. Dwa 

ostatnie pokrętła ulokowane na płycie 

czołowej interfejsów regulują poziom 

wyjść słuchawkowych. Resztę stanowią 

gniazda wejść i wyjść dostępne we wszyst-

kich niezbędnych formatach. 

Co na pokładzie?

Studio 1810 może obsłużyć maksymalnie 

18 wejść i osiem wyjść. Z kolei Studio 1824 

może obsłużyć po 18 torów sygnałowych. 

Przy częstotliwości próbkowania 192 kHz 

Studio 1810 obsługuje osiem kanałów 

wejściowych i sześć wyjściowych, a Studio 

1824 po osiem. Na pokładzie Studio 1810 

znajdziemy cztery, z kolei w Studio 1824 

osiem przedwzmacniaczy mikrofonowych, 

wszystkie z zasilaniem fantomowym  

+48 V załączanym globalnie. Studio 1810 

jest wyposażony w cztery analogowe 

wejścia combo (XLR/TRS), które obsługują 

sygnały o poziomie mikrofonowym i linio-

wym. Na pokładzie Studio 1824 znajdzie-

my osiem takich wejść. 

W obu modelach dwa pierwsze 

wejścia oprócz preampów mikrofonowych 

zapewniają również przedwzmacniacze 

instrumentalne. Podłączamy gitarę lub bas 

i nie przejmujemy się użyciem opcjonal-

nych DI-boxów. 

W Studio 1810 cztery symetryczne 

wejścia liniowe TRS prowadzą bezpośred-

nio do przetwornika ADC i są idealne do 

podłączania syntezatorów, zewnętrznych 

przedwzmacniaczy i torów sygnałowych. 

Gniazda typu combo w obu interfejsach 

zapewniają wejścia liniowe z 40-decybelo-

wym wzmocnieniem do urządzeń o niskim, 

liniowym poziomie sygnału, na przykład 

automatów perkusyjnych. 

Ponadto interfejsy wyposażono w dwa 

wyjścia główne L/R z regulacją pozio-

mu, cztery (1810) i osiem (1824) wyjść 

liniowych do miksów odsłuchowych oraz 

stereofoniczne, cyfrowe wejście/wyjście 

S/PDIF. Interfejsy udostępniają również 

wejścia cyfrowe przez ADAT. Studio 1824 

lipiec–sierpień 2018lipiec–sierpień 2018 3534

NAGRAJ MUZĘ

ma także wyjście ADAT. Osiem kanałów 

optycznego wejścia (cztery kanały przy  

96 kHz) umożliwia rozszerzenie liczby 

wejść za pomocą 8-kanałowego prze-

twornika, na przykład wysokiej jakości 

konwertera DigiMax DP88. Taki system 

ma szansę dotrzymać kroku na przykład 

stale powiększanej kolekcji syntezatorów. 

Z przodu każdego z interfejsów znajdzie-

my również dwa wyjścia słuchawkowe 

z niezależną regulacją głośności. Z tyłu 

wejście i wyjście MIDI (DIN-5), które po-

zwala na podłączenie klawiatury, modułu 

brzmieniowego lub powierzchni sterują-

cej, czyniąc z interfejsów prawdziwe serce 

naszego studia. W Studio 1824 znajdzie-

my również wyjście Word Clock (BNC).

W celu zapewnienia wysokiej 

rozdzielczości miksowania i nagrywania 

oba interfejsy działają z maksymalną 

częstotliwością próbkowania 192 kHz. 

Wysokiej klasy przetworniki cyfrowe AC/

CA, zegar o bardzo niskim poziomie jittera 

i przedwzmacniacze XMAX pracujące 

w klasie A decydują o czystym i transpa-

rentnym brzmieniu. Preampy zapewniają 

duży headroom, głębokie basy, gładką 

górę – słowem bogate brzmienie, które 

pozwala usłyszeć każdy oddech, transjent 

i szczegół w nagraniach. Wysokiej jakości 

przetworniki na każdym wejściu i wyjściu 

mają dynamikę do 115 dB i umożliwia-

ją naturalne uchwycenie złożonych 

składów harmonicznych bez słyszalnych 

zniekształceń. Ponadprzeciętna funk-

cjonalność (o której za chwilę) i wysoka 

jakość dźwięku okazują się nie do prze-

cenienia zarówno podczas produkcji, jak 

i samplingu.

W studiu i na scenie

Jedną z głównych różnic między mniej-

szymi a większymi kartami serii Studio 

jest zastosowanie DSP realizującego 

funkcję miksera odsłuchowego.  

W przypadku Studio 1810 i Studio 1824 

mikser odpowiednio 18x6 i 18x8 pozwala 

na tworzenie trzech i czterech stereofo-

nicznych miksów odsłuchowych o prawie 

zerowej latencji. 

Ze względu na liczbę obsługiwanych 

kanałów Studio 1824 to prawdziwy kom-

bajn dedykowany do pracy w studiach 

nastawionych na obsługę wielu torów 

jednocześnie, ale również w zastosowa-

niach live, przy których wskazana jest >>

Nadejście braci        większych
wielokanałowa rejestracja lub odtwarza-

nie dźwięku. Ponadto dzięki obecności 

gniazda Word Clock łatwo zsynchronizu-

jemy się z innymi urządzeniami cyfrowy-

mi. Wzmacniacze słuchawkowe zasto-

sowane w interfejsach są bardzo dobrej 

jakości i oferują potężny sygnał.  

W przypadku Studio 1810 pierwsze  

z dwóch wyjść słuchawkowych ma 

funkcję Cue Mix A/B, która pozwala jed-

nym przyciskiem przełączać się między 

dwoma różnymi miksami. To elastyczne 

rozwiązanie docenią  wszyscy DJ-e wy-

stępujący na żywo. 

W obu modelach wszystkie wyjścia  

o poziomie liniowym są sprzężone stałoprą-

dowo. Takie rozwiązanie umożliwia wysy-

łanie przez wyjścia napięcia sterującego 

do zewnętrznych urządzeń analogowych 

takich jak syntezatory, którymi możemy 

sterować przez wtyczkę w DAW. To rzadko 

spotykana funkcja w interfejsach audio. 

Tutaj jest obsługiwana z poziomu cyfrowej 

stacji roboczej Studio One 4.

Oprogramowanie w pakiecie

Nowe interfejsy współpracują z prak-

tycznie każdym oprogramowaniem do 

NAGRAJ MUZĘ

 PreSonus Studio 1824 
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ma także wyjście ADAT. Osiem kanałów 

optycznego wejścia (cztery kanały przy  

96 kHz) umożliwia rozszerzenie liczby 

wejść za pomocą 8-kanałowego prze-

twornika, na przykład wysokiej jakości 

konwertera DigiMax DP88. Taki system 

ma szansę dotrzymać kroku na przykład 

stale powiększanej kolekcji syntezatorów. 

Z przodu każdego z interfejsów znajdzie-

my również dwa wyjścia słuchawkowe 

z niezależną regulacją głośności. Z tyłu 

wejście i wyjście MIDI (DIN-5), które po-

zwala na podłączenie klawiatury, modułu 

brzmieniowego lub powierzchni sterują-

cej, czyniąc z interfejsów prawdziwe serce 

naszego studia. W Studio 1824 znajdzie-

my również wyjście Word Clock (BNC).

W celu zapewnienia wysokiej 

rozdzielczości miksowania i nagrywania 

oba interfejsy działają z maksymalną 

częstotliwością próbkowania 192 kHz. 

Wysokiej klasy przetworniki cyfrowe AC/

CA, zegar o bardzo niskim poziomie jittera 

i przedwzmacniacze XMAX pracujące 

w klasie A decydują o czystym i transpa-

rentnym brzmieniu. Preampy zapewniają 

duży headroom, głębokie basy, gładką 

górę – słowem bogate brzmienie, które 

pozwala usłyszeć każdy oddech, transjent 

i szczegół w nagraniach. Wysokiej jakości 

przetworniki na każdym wejściu i wyjściu 

mają dynamikę do 115 dB i umożliwia-

ją naturalne uchwycenie złożonych 

składów harmonicznych bez słyszalnych 

zniekształceń. Ponadprzeciętna funk-

cjonalność (o której za chwilę) i wysoka 

jakość dźwięku okazują się nie do prze-

cenienia zarówno podczas produkcji, jak 

i samplingu.

W studiu i na scenie

Jedną z głównych różnic między mniej-

szymi a większymi kartami serii Studio 

jest zastosowanie DSP realizującego 

funkcję miksera odsłuchowego.  

W przypadku Studio 1810 i Studio 1824 

mikser odpowiednio 18x6 i 18x8 pozwala 

na tworzenie trzech i czterech stereofo-

nicznych miksów odsłuchowych o prawie 

zerowej latencji. 

Ze względu na liczbę obsługiwanych 

kanałów Studio 1824 to prawdziwy kom-

bajn dedykowany do pracy w studiach 

nastawionych na obsługę wielu torów 

jednocześnie, ale również w zastosowa-

niach live, przy których wskazana jest >>

Nadejście braci        większych
wielokanałowa rejestracja lub odtwarza-

nie dźwięku. Ponadto dzięki obecności 

gniazda Word Clock łatwo zsynchronizu-

jemy się z innymi urządzeniami cyfrowy-

mi. Wzmacniacze słuchawkowe zasto-

sowane w interfejsach są bardzo dobrej 

jakości i oferują potężny sygnał.  

W przypadku Studio 1810 pierwsze  

z dwóch wyjść słuchawkowych ma 

funkcję Cue Mix A/B, która pozwala jed-

nym przyciskiem przełączać się między 

dwoma różnymi miksami. To elastyczne 

rozwiązanie docenią  wszyscy DJ-e wy-

stępujący na żywo. 

W obu modelach wszystkie wyjścia  

o poziomie liniowym są sprzężone stałoprą-

dowo. Takie rozwiązanie umożliwia wysy-

łanie przez wyjścia napięcia sterującego 

do zewnętrznych urządzeń analogowych 

takich jak syntezatory, którymi możemy 

sterować przez wtyczkę w DAW. To rzadko 

spotykana funkcja w interfejsach audio. 

Tutaj jest obsługiwana z poziomu cyfrowej 

stacji roboczej Studio One 4.

Oprogramowanie w pakiecie

Nowe interfejsy współpracują z prak-

tycznie każdym oprogramowaniem do 

NAGRAJ MUZĘ

 PreSonus Studio 1824 
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>> nagrywania dźwięku na komputery  

z systemami Mac i Windows. Pełnię 

możliwości pokazują jednak ze Studio 

One 4, najnowszą wersją DAW-u od 

PreSonusa. Program zapewnia intuicyj-

ne środowisko pracy z jednym oknem 

oraz szybką i łatwą obsługą typu prze-

ciągnij-i-upuść. Regulatory pokładowe-

go miksera odsłuchowego Studio 1810  

i 1824 są płynnie zintegrowane  

ze Studio One. Przy użyciu funkcji 

Z-Mix w programie możemy tworzyć 

miksy odsłuchowe o prawie zerowej 

latencji bez opuszczania środowiska 

nagrywania. Dla tej funkcjonalności 

musimy pamiętać o uruchomieniu w tle 

panelu sterowania Universal Control. 

To wyjątkowo sprytny i przejrzysty pro-

gram do zarządzania pracą interfejsu.

Wykorzystując wirtualny mikser apli-

kacji dla każdej z dostępnych par wyjść, 

tworzymy niezależny miks ze wszystkich 

fizycznych i wirtualnych wlotów, a wszyst-

kie utworzone miksy mogą funkcjonować 

obok siebie równolegle. Funkcja Copy 

Mix pozwala kopiować miksy pomiędzy 

poszczególnymi parami wyjść, z kolei za 

sprawą opcji Mirror Main szybko prze-

niesiemy miks na wybraną parę wyjść, na 

przykład tych realizowanych na złączach 

S/PDIF. Na tym nie koniec! Miksy odsłu-

chowe możemy zdalnie regulować przy 

użyciu darmowego oprogramowania 

PreSonus UC Surface przeznaczonego 

na systemy Mac,  Windows, iOS  

i Android.

Nowe interfejsy sprawdzają się  

w wielu różnych środowiskach nagrywa-

nia. Przetworniki 24 bity/192 kHz  

Porównanie kart serii Studio

 Studio 26 Studio 68 Studio 1810 Studio 1824
Preampy mikrofonowe 2x XMAX-L 4x XMAX (klasa A) 4x XMAX (klasa A) 8x XMAX (klasa A)

Wejścia analogowe (XLR/TRS) 2x combo mikrofonowo- 2x combo mikrofonowo- 2x combo mikrofonowo- 2x combo mikrofonowo-

 -liniowo-instrumentalne  -liniowo-instrumentalne  -liniowo-instrumentalne;  -liniowo-instrumentalne;

   2x combo mikrofonowo-liniowe;  6x combo mikrofonowo-

   4x 1/4” TRS -liniowe 

ADAT In     8 kanałów (4 przy 96 kHz) 8 kanałów (4 przy 96 kHz) 

Wyjścia analogowe (1/4” TRS) 2x 1/4” TRS (Main Out);  2x 1/4” TRS (Main Out); 2x 1/4” TRS (Main Out); 2x 1/4” TRS (Main Out); 

 2x 1/4” TRS   2x 1/4” TRS 4x 1/4” TRS 8x 1/4” TRS

Wyjście słuchawkowe 1/4” jack stereo 1/4” jack stereo 2x 1/4” jack stereo  2x 1/4” jack stereo 

   (Cue Mix na 1 wyjściu)  (2 niezależne miksy) 

ADAT Out       8 kanałów (4 przy 96 kHz)

S/PDIF In/Out     
MIDI In/Out    
Word Clock Out       
Zasilanie Phantom +48 V 

(załączane globalnie)    
Wskaźniki poziomu sygnału  4x LED (wejścia analogowe;  4x LED (wejścia analogowe;  8x LED (wejścia analogowe; 8x LED (wejścia analogowe; 

 Main out) Main out) Main out) Main out)

Konwertery (zakres dynamiki) 115 dB (AC/CA) 115 dB (AC/CA) 115 dB (AC/CA) 115 dB (AC/CA)

Zasilanie szyna USB zewnętrzny zasilacz sieciowy  zewnętrzny zasilacz sieciowy zewnętrzny zasilacz sieciowy

  w zestawie w zestawie w zestawie

USB 2.0 2.0 2.0 2.0

Rozdzielczość bitowa/

częstotliwość próbkowania 24 bit/192 kHz 24 bit/192 kHz 24 bit/192 kHz 24 bit/192 kHz

Opcja montażu w racku       
Oprogramowanie w zestawie Studio One 4 Artist;  Studio One 4 Artist;  Studio One 4 Artist; Studio One 4 Artist; 

 pakiet wtyczek Studio pakiet wtyczek Studio pakiet wtyczek Studio pakiet wtyczek Studio

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

Cena 830 zł 1199 zł 1660 zł 2080 zł

z zakresem dynamiki 115 dB i przed-

wzmacniacze mikrofonowe XMAX zapew-

niają świetną jakość dźwięku. Pożądane 

funkcje w postaci monitorowania Cue 

Mix, pokładowy mikser DSP, bezpośred-

nie wejścia liniowe do syntezatorów, 

możliwości rozbudowy, integracja ze 

Studio One 4, zdalna obsługa przez UC 

Surface oraz darmowy pakiet Studio 

Magic Suite z wtyczkami takich produ-

centów jak SPL, Mäag Audio, Lexicon, 

Brainworx czy Arturia czynią z inter-

fejsów propozycję, obok której trudno 

przejść obojętnie.

Patryk Korzonkowski

 PreSonus Studio 1810 
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O
statnio modne i pożądane sta-

ło się  przenoszenie brzmienia 

ze studia nagrań do świata 

koncertów. Dzieła studyjne 

artystów są mocno przetworzone. Świat 

cyfrowy pozwala w zasadzie na dowolną 

kreację brzmienia po nagraniu instru-

mentu. Zespoły często starają się, aby 

ich materiał na koncertach nie odbiegał 

drastycznie od studyjnego. I tak Univer-

sal Audio wyszło naprzeciw potrzebom 

realizatorów live, tworząc zewnętrzny 

procesor pozwalający w czasie rzeczywi-

stym insertować wszystkie wtyczki UAD 

podczas realizacji koncertów.

UAD Live Rack ma na pokładzie 

cztery procesory Shark, umożliwiające 

zapięcie do ośmiu wtyczek na każdy  

z 16 kanałów. Urządzenie wykonano  

w rozmiarze 1U, co sugeruje, że zostało 

przeznaczone do montażu w racku. 

Procesor wyposażono w optyczne 

wejście i wyjście MADI do łączenia się  

z konsoletą live oraz dwa złącza Thun-

derbolt 3 do współpracy z komputerem 

Mac. Konfiguracja jest dziecinnie prosta. 

Wystarczy zarejestrować urządzenie na 

swoim koncie UA. Działa ono w zasadzie 

ze wszystkimi typami konsolet, choć 

oczywiście najprościej podłączyć je do 

stołów z wbudowanymi optycznymi złą-

czami MADI. Producent przewiduje łą-

czenie w łańcuchu do czterech urządzeń, 

co pozwala na zainsertowanie do 64 

UAD Live Rack

Wejście na scenę
Dotąd sprzęt amerykańskiego producenta projektowano raczej z myślą  
o studyjnym zaciszu. Teraz przygotowano procesor wtyczek przeznaczony 
na sceniczne deski

kanałów w rozdzielczości 48 kHz. Warto 

zwrócić uwagę, że wtyczki zakupione do 

studyjnych procesorów Universal Audio 

działają bez przeszkód także na UAD 

Live Rack. 

Urządzenie działa bardzo stabilnie, 

ale wyposażono je w szereg zabezpieczeń 

niezbędnych przy obsłudze imprez live. 

Dlatego w odróżnieniu od pozostałych 

procesorów UA ma redundantne zasila-

nie. Nawet po przypadkowym odłączeniu 

kabla Thunderbolt z gniazda komputera 

nieprzerwalnie przetwarza sygnał  

z ostatnim znanym stanem wtyczek. Live 

Rack ma także tryb Safe, w którym bloku-

je wszelkie destrukcyjne zmiany ustawień 

podczas realizacji koncertu.

Do obsługi procesora służy aplikacja 

Live Rack. Interfejs jest prosty. Moż-

na dopasować poszczególne funkcje 

i widoki do własnych upodobań. Do 

obsługi programu korzystamy z techniki 

przeciągnij-i-upuść, choć można także 

korzystać z klawiatury. Aplikacja pozwa-

la na zoomowanie wtyczek, zapisywanie 

i przywoływanie presetów pojedynczych 

kanałów lub pełnej konfiguracji snap-

shotów, a także wywoływanie ich przez 

MIDI. 

Z jednej strony mamy solidny ka-

wałek hardware’u wsparty emulacjami 

sprzętu cenionego przez realizatorów, 

jak na przykład klasyczny preamp  

z najwyższej półki typu Neve 1073 czy 

lampowy UA 610. Dzięki współpra-

cy z producentami sprzętu i emulacji 

własnych konstrukcji odwzorowanie 

charakterystycznych brzmień udaje się 

w zasadzie w stu procentach. Z drugiej 

rynek live, na którym Universal Audio 

wchodzi jako nowy gracz. Bardzo jestem 

ciekawy, jak zostanie przyjęty.

Konrad Majchrowski

PODSTAWOWE FUNKCJE

  16-kanałowy procesor efektów MADI 

  wykorzystanie renomowanych wtyczek UAD 

 Powered Plug-Ins do miksowania dźwięku 

 live – w tym korekcja wysokości dźwięku bez 

 latencji za pomocy Antares Auto-Tune 

 Realtime

  zawiera zestaw wtyczek UAD (wersja Core –

  8 wtyczek, wersja Ultimate – 90 wtyczek)

  wykorzystanie każdej licencjonowanej 

 wtyczki UAD z konta użytkownika UAD*

  połączenie maksymalnie 4 urządzeń, 

 by uzyskać do 64 kanałów MADI

  zapisywanie plików z konfiguracją 

 (snapshotów) do łatwego przywoływania 

 wszystkich ustawień

  ładowanie konfiguracji (snapshotów) 

 przez MIDI lub przy pomocy funkcji 

 Soundcraft Vi CUE

  łączenie z konsoletami Soundcraft Vi przez 

 Ethernet w celu obsługi Snapshot CUE

  złącze Thunderbolt 3 do komputerów Mac 

 (tylko do kontroli/regulacji ustawień wtyczek).

Cena wersji CORE  12 599 zł
Cena wersji Ultimate  25 199 zł
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Lampa 
z transformatorem
Mikrofon podpięty do zewnętrznego transformatora? To chyba niewygodne. 
Okazuje się, że po usłyszeniu go w akcji transformator przestaje przeszkadzać

F
irma sE Electronics to ciekawy 

przypadek w świecie mikrofo-

nów. Powstała na przełomie 

wieków jako „jedna  z wielu”, czyli 

producent standardowych mikrofonów 

pojemnościowych o niewyróżniającym 

się brzmieniu. W pewnym momencie 

postanowiła pójść nieco inną drogą.

Sojusz weteranów

Około 2005 roku sE przebudowało swoją 

ofertę, zindywidualizowało i zunifikowało 

wygląd produktów, a także rozpoczęło 

poważne badania konstrukcyjne, odrzuca-

jąc gotowe rozwiązania stosowane przez 

dziesiątki firm z Dalekiego Wschodu. 

Powstałe wtedy modele 2200a, 5600a 

czy Gemini (prawdopodobnie pierwszy 

mikrofon z dwoma lampami) odróżniały 

się od konkurencji wyjątkowo starannym 

wykonaniem, bardzo dobrym brzmieniem 

i dużą powtarzalnością uzyskiwanych 

rezultatów brzmieniowych. sE weszło do 

grupy szanowanych producentów, a ich 

mikrofony są obecne u największych.

Za sukcesem firmy stoi przede 

wszystkim Siwei Zou, charyzmatyczny 

muzyk i inżynier o złotych uszach. Do 

tego bardzo otwarty człowiek niestro-

niący od pracy z innymi konstruktorami. 

Oczywiście najbardziej spektakularnym 

sojuszem Siwei jest duża zażyłość  

z samym Rupertem Neve, przez wielu 

uważanym za ojca współczesnej techniki 

nagraniowej. W każdym razie za jednego 

z nich. Każdy przecież zna przedwzmac-

niacze czy konsolety Neve powstające 

od lat sześćdziesiątych i choć Rupert 

sprzedał firmę wiele lat temu, wciąż 

pozostaje aktywny i konstruuje nowe 

rozwiązania pod szyldem Rupert Neve 

Designs (RND). 

Neve to przede wszystkim transfor-

matory. Ich brzmienie to swoisty znak ja-

kości, który dziesiątki naśladowców stara 

się odtworzyć – z różnym skutkiem. Więc 

jeśli bierzemy do ręki coś od pana Neve, 

to na pewno będzie ciężkie, ponieważ  

w środku znajdziemy przynajmniej jeden 

transformator. 

Niezwykły dźwięk

Wróćmy jednak do mikrofonów. Sojusz 

sE–Neve zaowocował już dwoma kon-

strukcjami, czyli wstęgowym RNR1  

i paluszkowym RN17. Nietanie (ale  

i nieprzesadnie drogie), bardzo inne  

i bardzo dobre. Oczywiście z transforma-

torami. Od kilku lat firma przebąkiwała 

o flagowcu, ale dopiero w ubiegłym roku 
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sE RNT

dane nam było zobaczyć prototyp, a po 

kolejnych miesiącach światło dzienne 

ujrzał ON, czyli sE RNT.

Rozszyfrowując skrót, łatwo stwier-

dzić, że mamy do czynienia z mikrofonem 

lampowym (Rupert Neve Tube). Na razie 

standard, ale przy obecnej konkurencji 

lepiej zaproponować coś wyjątkowego, 

jeśli chce się sprzedać mikrofon za 3000 

euro. Zacznijmy od samego mikrofonu.

Firma sE twierdzi, że zastosowała 

najlepszą kapsułę, jaką do tej pory  

zrobiła. Czyli? Kapsuła wykonana jest 

ręcznie, ma dwie membrany i jest wielo-

krotnie testowana podczas procesu pro-

dukcji mikrofonu. Oczywiście postarano 

się o właściwą charakterystykę często-

tliwościową. Właściwą, czyli wcale nie 

liniową, ale dającą profesjonalne i łatwe  

w obróbce brzmienie, co jest podstawą  

w dalszej części produkcji dźwięku.  

W obudowie mikrofonu znajduje się 

wstępny przedwzmacniacz oparty na 

lampie ECC82, która charakteryzuje się 

między innymi bardzo niskim poziomem 

szumu. Jest to szczególnie ważne  

w przypadku mikrofonów lampowych  

(i w ogóle pojemnościowych), gdzie operu-

je się na niezwykle niskich napięciach, co 

naraża konstrukcje na zakłócenia i szumy 
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właśnie. Zaraz za przedwzmacniaczem 

jest – jakżeby inaczej – transformator 

zaprojektowany przez Ruperta Neve. Po 

co? Podstawowym zadaniem transforma-

tora jest dopasowanie impedancji wejść 

i wyjść w kolejnych stopniach łańcucha 

wzmacniającego i miksującego. Efektem 

ubocznym jest dość magiczny wpływ na 

brzmienie, który, mimo że niewielki, za-

mienia dźwięk zwykły na dość niezwykły. 

A takie są właśnie transformatory Neve. 

Sygnał z mikrofonu trafia do kolejne-

go stopnia umieszczonego w mocarnej  

i ciężkiej obudowie. W przypadku mikro-

fonów lampowych to standard, ponieważ 

obudowa zawiera zasilacz potrzebny do 

prawidłowego napędzenia lampy  

w mikrofonie. Lampy wymagają wyższe-

go napięcia (ponad 100 V), więc zasilanie 

Phantom +48 V odpada, nie mówiąc już 

o tym, że nie dałoby rady prądowo. Więc 

mamy oczywiście zasilacz z porządnym 

transformatorem, przez który nie płynie 

dźwięk, oraz układem polaryzującym 

membrany, co pozwala na uzyskanie dzie-

więciu różnych charakterystyk kierunko-

wych, od dookolnej przez ósemkową po 

kardioidalną. Ale to nie koniec.

Sygnał nie przechodzi prosto do 

wyjścia układu, lecz trafia do kolejnego 

stopnia wzmacniającego opartego  

o wzmacniacz operacyjny wyjęty prosto  

z flagowej konsolety Rupert Neve Design 

5088. Co więcej, dalej jest kolejny trans-

formator odpowiadający za jeszcze głęb-

szą ingerencję w brzmienie i nadający 

mu ostateczny szlif. Pozostałe elementy 

zasilacza/przedwzmacniacza to standar-

dowy filtr górnoprzepustowy (40/80 Hz) 

i całkiem niestandardowy przełącznik 

Gain, który pozwala na obniżenie lub 

podbicie sygnału o 12 dB. Dwanaście de-

cybeli to dość sporo, a powodem dodania 

tej funkcji nie jest jedynie zwiększenie 

zakresu poziomu sygnału biegną-

cego do miksera lub 

preampu. Oczy-

wiście możliwość 

zmiany poziomu 

jest bardzo mile 

widziana, bo sta-

nowi rozwinię-

cie idei tłumika 

(zwanego naj-

częściej Pad), 

powstała emulacja idealna, 

w dodatku żadna z nich nie 

oferuje tak ciekawych funk-

cji. Choć trzeba przyznać, że 

biorąc pod uwagę cenę, jest 

to rozsądny kompromis.

Czy sE RNT jest dla 

Ciebie? Jeśli dużo nagrywasz 

z różnych źródeł, jeśli pociąga 

Cię „gotowe” brzmienie  

i jeśli zawsze chciałeś  

mieć coś z logiem Rupert 

Neve, to warto posłuchać 

tego mikrofonu. Połączenie 

doświadczenia Siwei  

Zou w konstruowaniu 

mikrofonów oraz Ruperta 

Neve w… prawie  

wszystkim gwarantuje,  

że będzie to dobra inwestycja 

na wiele lat.

Piotr Dygasiewicz
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który włączamy przy rejestracji głośnych 

sygnałów (instrumenty dęte, kolumna 

gitarowa czy kibice na Mundialu). Jednak 

podbicie o 12 dB to świetny sposób na 

dalszą ingerencję w brzmienie, ponieważ 

wszystko odbywa się na aktywnym stop-

niu wzmacniającym pana Neve’a, czyli 

takim malutkim Channel Stripie  

z konsolety 5088. Dodatkowo możemy 

manipulować pokrętłem Gain w mikse-

rze/preampie, co otwiera wiele nowych 

możliwości wynikających z kombinacji 

stopni mikrofon–przedwzmacniacz.

Stempel brzmieniowy

W efekcie użytkownik otrzymuje 

niezwykle uniwersalne narzędzie, które 

będzie mógł stosować w zasadzie na 

każdym źródle. sE RNT ma niewątpli-

wie wyraźny „stempel” brzmieniowy, 

ale po pierwsze jest on cudowny, a po 

drugie jego moc można w dużym stop-

niu regulować dzięki sprytnej koncepcji 

drugiego stopnia wzmocnienia. Dlatego 

nie jest to jedynie mikrofon do woka-

lu, co sprawia, że cena nie wydaje się 

wysoka. Oczywiście na rynku znaj-

dziemy mnóstwo tańszych konstrukcji, 

lampowych lub nie, ale żadna z nich 

nie będzie mogła pochwalić się TYM 

współkonstruktorem.

Dzięki współpracy obu nobliwych 

panów powstał interesujący i dość nie-

powtarzalny mikrofon. Można po-

kusić się o stwierdzenie, że jest 

on inteligentną odpowiedzią na 

tanie konstrukcje oraz powsta-

jące w coraz większej liczbie 

mikrofony hybrydy oparte  

o kombinację sprzętu i oprogra-

mowania i potrafiące emulować 

wiele różnych konstrukcji.  

Na razie jednak 

nie 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

Kapsuła 

  wykonana ręcznie 1” pojemnościowa

Lampa 

  1x 12AU7/ECC82

Charakterystyka kierunkowa 

  9 (dookolna, kardioidalna, ósemkowa 

 i po 3 stopnie między każdą z nich)

Pasmo przenoszenia 

  20 Hz – 20 kHz

Czułość 

  16 mV/Pa (-36 dB)

Tłumik 

  -12 / 0 / +12 dB, przełączalne

Maks. SPL

  151 dB

Ekwiwalentny poziom szumów

  18 dB (A-ważone)

Dynamika

  133 dB

Odstęp sygnału od szumu

  76 dB

Częstotliwość odcięcia

  40 / 80 Hz, 12 dB/okt., przełączalna

Impedancja

  30 Ω

Zalecana impedancja obciążenia

  > 2 kΩ

Złącze

  3-pinowe męskie XLR (skrzynka podłogowa)

Wymiary

średnica: 62 mm, długość: 240 mm

Waga

989 g 

Cena  12 500 zł
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Moog Grandmother

Modular dla 
leniwych
Nie wiemy do końca, o co chodzi  
marketingowcom z Mooga,  
jeśli chodzi o nazewnictwo  
kolejnych modeli. Ale  
w sumie nie musimy. 
Ważne, że nowe  
instrumenty tego  
legendarnego  
producenta  
trzymają niezmiennie  
wysoki poziom

P
o krótkiej serii maluchów 

(Mother-32, Drummer from 

Another Mother) przechodzimy 

do klasy średniej. Oto Grand-

mother, zabawna gra słów nawiązująca 

do „matczynej” serii, ale sugerująca też, że 

zmieniamy skalę na coś bardziej „grand”. 

Po dłuższej przerwie mamy „prawdziwy” 

syntezator z normalnej wielkości gałkami 

i klawiszami. Ale żeby nie było zbyt nudno, 

znajdziemy w nim (poza psychodeliczną 

kolorystyką panelu czołowego) gniazda 

napięciowe do zabawy kabelkami i inte-

gracji z innymi modułami analogowymi od 

innych producentów.

Grandmother to klasyczny sub-

traktywny syntezator analogowy 

wyposażony w dwa napięciowo ste-

rowane oscylatory (VCO), które mogą 

być synchronizowane, klasyczny filtr 

drabinkowy (VCF), sekcję obwiedni 

(ADSR) i generator wolnych przebiegów 

(LFO). Na razie spokój. Jednak dodatko-

wo otrzymujemy drugi filtr, tym razem zd
ję
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górnoprzepustowy, oraz gwóźdź pro-

gramu w postaci autentycznego pogłosu 

sprężynowego. Tak, tak, to nie emulacja, 

ale prawdziwa sprężyna, która „gra” też 

po poklepaniu obudowy instrumentu 

– jak za starych dobrych czasów – co 

wzbogaca zakres doznań dotykowo-

-dźwiękowych. 

Kolorowy panel to nie tylko fanaberia, 

ale też wyraźne podkreślenie modułowo-

ści syntezatora. Każdy kolor oznacza inną 

sekcję, co ułatwia zrozumienie i progra-

mowanie instrumentu. To taki sprzęt 

modularny z umieszczonymi na stałe mo-

dułami, które możemy dowolnie łączyć 

za pomocą kabli. Ważna informacja dla 

początkujących (lub leniwych): moduły są 

wstępnie połączone pod maską, więc po 

wyjęciu z pudełka Grandmother od razu 

funkcjonuje jako klasyczny analog Mooga, 

a zabawa z modularnością dodaje mu 

wszechstronności. Co ciekawe, wszystkie 

fabryczne połączenia mogą zostać mody-

fikowane przez użytkownika, a – jak już 

wspomniałem – gniazda napięciowe  

w liczbie 41 mogą służyć też do zintegro-

wania naszego cacka z innymi modułami 

systemu Eurorack. Można więc powie-

dzieć, że rodzinna tradycja serii  

z „Mother” w nazwie została zachowana, 

gdyż wciąż możemy współpracować ze 

światem zewnętrznym. 

Możemy też potraktować naszą Bab-

cię jako szefa wszystkich szefów dzięki 

znakomitej klawiaturze firmy Fatar, która 

jest dynamiczna, a instrument został 

wyposażony w bardziej cyfrowe aspekty 

muzyczne w postaci interfejsu MIDI  

i gniazda USB. Dlatego poza funkcją ste-

rującą Grandmother może być pomostem 

między komputerowym DAW-em  

a w pełni analogowym systemem modu-

larnym. A poza funkcją typowo sterującą 

możemy też używać Grandmothera jako 

procesora efektów dzięki wejściu audio. 

Pogłos sprężynowy i audio – piękne!

Dla wszystkich miłośników „automa-

tycznego” grania przygotowano co  
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prawda prosty, ale też niezwykle łatwy  

w obsłudze arpeggiator oraz sekwen-

cer. Przy czym sekwencer nie jest 

wariacją na temat tego zastosowanego 

w Mother-32, który opiera się na idei 

sekwencera krokowego. To raczej „reje-

strator” przebiegów melodycznych  

o pojemności do 256 nut. Takich se-

kwencji możemy zapisać maksymalnie 

trzy. Wielkość nie powala, ale jest bar-

dziej niż wystarczająca do kreatywnych 

zastosowań, bądź po prostu do uwolnie-

nia drugiej ręki i skupienia się na stronie 

brzmieniowej syntezatora lub całego 

układu modularnego. 

Warto też zamknąć usta wszystkim, 

którzy mogą narzekać na „znów to samo” 

w postaci tradycyjnego układu modułów. 

W końcu ile można zbudować klasycz-

nych Moogów? Jednak w tym przypadku 

same moduły różnią się od wcześniej-

szych premier Mooga, ponieważ zostały 

zbudowane  w oparciu o inne specyfika-

cje. Tak jak oscylatory pochodzą  

z Minimooga, to już filtr, obwiednia czy 

nawet mikser i wzmacniacz (VCA) są 

konstrukcjami z dużych systemów mo-

dularnych końca lat sześćdziesiątych XX 

wieku. Nawet pogłos to układ z Mooga 

Modulara. Dzięki postępowi elektroniki 

zbudowanie tych przepięknie brzmią-

cych układów jest możliwe w rozsąd-

nej cenie, a moc i bogactwo dźwięku 

wydobywającego się z tego niedużego 

syntezatora wzbudzają niezwykle ciepłe 

uczucia. 

A skoro mowa o cenie. Grandmother 

kosztuje około 4000 złotych, co należy 

uznać za propozycję znakomitą. Jakość 

wykonania, wszechstronność zastosowań 

NAJWAŻNIEJSZE 
CECHY

O POCHODZENIU 
MODUŁÓW

czy po prostu superbrzmienie jeszcze ni-

gdy nie były dostępne tak tanio. Zapomnij 

o emulacjach. Pora na Real Deal.

Piotr Dygasiewicz

PS Sugestia dla ludzi odpowiedzialnych  

za nowe produkty w firmie Moog. Proponuję 

zbudowanie sekwencera krokowego  

i nazwanie go Step-Mother…

  Sprzętowy pogłos sprężynowy może być 

 używany do przetwarzania zewnętrznych 

 dźwięków

  Zewnętrzne wejście audio ¼”  do gitar, 

 automatów perkusyjnych itp.

  Semi-modular – nie wymaga przełączania

  Łatwy w użyciu arpeggiator i sekwencer

  Przechowuje do 3 sekwencji z maksymalnie

  256 nutami każda

  2 oscylatory analogowe z wybieralnym

  kształtem fali i twardą synchronizacją

  Klasyczny 4-biegunowy filtr drabinkowy 

 10 Hz – 20 kHz

  Przełączany 1-polowy filtr 

 górnoprzepustowy

  Analogowy generator obwiedni ADSR

  Analogowy LFO z funkcjami audio-rate

  32-klawiszowa klawiatura Fatar z velocity

  Wszystkie znormalizowane połączenia mogą

 zostać zmienione, by zyskać pełną 

 modułowość

  DIN MIDI we / wy / prze i USB MIDI

  Przełączalny tłumik bipolarny

  Współpraca z systemami modularnymi

 Mother-32, DFAM, Eurorack i wieloma 

 innymi

  41 punktów przełączania z 21 wejściami, 

 16 wyjściami i 4-wtykowym przewodem 

 równoległym Multi

Cena  4199 zł

  Oscylatory z Moog Minimoog

  Mikser z Moog CP3

  Filtr z Moogie 904

  Generator obwiedni z Moog 911

  VCA z Moog 902

  Spring Reverb z Moog 905
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Moog Grandmother

Modular dla 
leniwych
Nie wiemy do końca, o co chodzi  
marketingowcom z Mooga,  
jeśli chodzi o nazewnictwo  
kolejnych modeli. Ale  
w sumie nie musimy. 
Ważne, że nowe  
instrumenty tego  
legendarnego  
producenta  
trzymają niezmiennie  
wysoki poziom

P
o krótkiej serii maluchów 

(Mother-32, Drummer from 

Another Mother) przechodzimy 

do klasy średniej. Oto Grand-

mother, zabawna gra słów nawiązująca 

do „matczynej” serii, ale sugerująca też, że 

zmieniamy skalę na coś bardziej „grand”. 

Po dłuższej przerwie mamy „prawdziwy” 

syntezator z normalnej wielkości gałkami 

i klawiszami. Ale żeby nie było zbyt nudno, 

znajdziemy w nim (poza psychodeliczną 

kolorystyką panelu czołowego) gniazda 

napięciowe do zabawy kabelkami i inte-

gracji z innymi modułami analogowymi od 

innych producentów.

Grandmother to klasyczny sub-

traktywny syntezator analogowy 

wyposażony w dwa napięciowo ste-

rowane oscylatory (VCO), które mogą 

być synchronizowane, klasyczny filtr 

drabinkowy (VCF), sekcję obwiedni 

(ADSR) i generator wolnych przebiegów 

(LFO). Na razie spokój. Jednak dodatko-

wo otrzymujemy drugi filtr, tym razem zd
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górnoprzepustowy, oraz gwóźdź pro-

gramu w postaci autentycznego pogłosu 

sprężynowego. Tak, tak, to nie emulacja, 

ale prawdziwa sprężyna, która „gra” też 

po poklepaniu obudowy instrumentu 

– jak za starych dobrych czasów – co 

wzbogaca zakres doznań dotykowo-

-dźwiękowych. 

Kolorowy panel to nie tylko fanaberia, 

ale też wyraźne podkreślenie modułowo-

ści syntezatora. Każdy kolor oznacza inną 

sekcję, co ułatwia zrozumienie i progra-

mowanie instrumentu. To taki sprzęt 

modularny z umieszczonymi na stałe mo-

dułami, które możemy dowolnie łączyć 

za pomocą kabli. Ważna informacja dla 

początkujących (lub leniwych): moduły są 

wstępnie połączone pod maską, więc po 

wyjęciu z pudełka Grandmother od razu 

funkcjonuje jako klasyczny analog Mooga, 

a zabawa z modularnością dodaje mu 

wszechstronności. Co ciekawe, wszystkie 

fabryczne połączenia mogą zostać mody-

fikowane przez użytkownika, a – jak już 

wspomniałem – gniazda napięciowe  

w liczbie 41 mogą służyć też do zintegro-

wania naszego cacka z innymi modułami 

systemu Eurorack. Można więc powie-

dzieć, że rodzinna tradycja serii  

z „Mother” w nazwie została zachowana, 

gdyż wciąż możemy współpracować ze 

światem zewnętrznym. 

Możemy też potraktować naszą Bab-

cię jako szefa wszystkich szefów dzięki 

znakomitej klawiaturze firmy Fatar, która 

jest dynamiczna, a instrument został 

wyposażony w bardziej cyfrowe aspekty 

muzyczne w postaci interfejsu MIDI  

i gniazda USB. Dlatego poza funkcją ste-

rującą Grandmother może być pomostem 

między komputerowym DAW-em  

a w pełni analogowym systemem modu-

larnym. A poza funkcją typowo sterującą 

możemy też używać Grandmothera jako 

procesora efektów dzięki wejściu audio. 

Pogłos sprężynowy i audio – piękne!

Dla wszystkich miłośników „automa-

tycznego” grania przygotowano co  
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prawda prosty, ale też niezwykle łatwy  

w obsłudze arpeggiator oraz sekwen-

cer. Przy czym sekwencer nie jest 

wariacją na temat tego zastosowanego 

w Mother-32, który opiera się na idei 

sekwencera krokowego. To raczej „reje-

strator” przebiegów melodycznych  

o pojemności do 256 nut. Takich se-

kwencji możemy zapisać maksymalnie 

trzy. Wielkość nie powala, ale jest bar-

dziej niż wystarczająca do kreatywnych 

zastosowań, bądź po prostu do uwolnie-

nia drugiej ręki i skupienia się na stronie 

brzmieniowej syntezatora lub całego 

układu modularnego. 

Warto też zamknąć usta wszystkim, 

którzy mogą narzekać na „znów to samo” 

w postaci tradycyjnego układu modułów. 

W końcu ile można zbudować klasycz-

nych Moogów? Jednak w tym przypadku 

same moduły różnią się od wcześniej-

szych premier Mooga, ponieważ zostały 

zbudowane  w oparciu o inne specyfika-

cje. Tak jak oscylatory pochodzą  

z Minimooga, to już filtr, obwiednia czy 

nawet mikser i wzmacniacz (VCA) są 

konstrukcjami z dużych systemów mo-

dularnych końca lat sześćdziesiątych XX 

wieku. Nawet pogłos to układ z Mooga 

Modulara. Dzięki postępowi elektroniki 

zbudowanie tych przepięknie brzmią-

cych układów jest możliwe w rozsąd-

nej cenie, a moc i bogactwo dźwięku 

wydobywającego się z tego niedużego 

syntezatora wzbudzają niezwykle ciepłe 

uczucia. 

A skoro mowa o cenie. Grandmother 

kosztuje około 4000 złotych, co należy 

uznać za propozycję znakomitą. Jakość 

wykonania, wszechstronność zastosowań 
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Kompaktowy analog
IK Multimedia przyzwyczaiło nas do sprzętów  
niewielkich rozmiarów. Taki jest także nowy  
przenośny, monofoniczny syntezator analogowy. 
Jednak jak na swoje rozmiary wiele umie

I
nstrument powstał dzięki specjalistycz-

nej wiedzy producenta syntezatorów 

Sound Machines, zaangażowaniu Erika 

Norlandera, który ma na swoim koncie 

choćby syntezator Alesis Andromeda, oraz 

doświadczeniu IK Multimedia w tworze-

niu oprogramowania. W założeniu z tego 

miksu miał wyjść syntezator przenośny, 

łatwy w obsłudze dla początkujących, ale 

też dający duże możliwości zaawansowa-

nym użytkownikom. I do tego jeszcze  

w miarę tani. 

UNO Synth jest monofoniczny, ale 

jego dwa niezależne oscylatory mogą być 

dowolnie strojone. Dzięki temu wygeneru-

jemy na nim nawet „quasi pady”. Modulacja 

szerokości impulsów każdego oscylatora 

zapewnia uzyskanie mocniejszego brzmie-

nia tak z jednego oscylatora, jak i z dwóch. 

Jeśli drugi oscylator nastroimy w oktawie 

lub innym interwale, uzyskamy zaawanso-

wane barwy jak z klasycznego syntezatora 

pracującego w systemie modularnym. Ana-

logowy filtr zapewnia ciepło i głębię, której 

oczekuje się od prawdziwego analoga,  

a wielotrybowy filtr rezonansowy może 

być używany do subtelnej modyfikacji bar-

wy lub krzykliwego, agresywnego przemia-

tania. Za sprawą obwodu przesterowania 

łatwo ustawiamy nowoczesne, nasycone 

brzmienia. Oczywiście można modulować 

filtr za pomocą obwiedni filtra, LFO  

i przycisków, jak również automatyzować 

to w sekwencerze i za pomocą zewnętrz-

nych kontrolerów MIDI. Kolejnych opcji 

brzmieniowych dostarcza wbudowany 

delay, synchronizowany z ustawieniami 

tempa UNO Synth. Dodaje głębi powtarza-

nemu arpeggio lub sekwencji, podczas gdy 

parametry filtra i oscylatora są modulowa-

ne i ustawiane w locie. Syntezator zapew-

nia też wygodne automatyczne strojenie 

(bardzo ważne w każdym prawdziwym 

analogu), więc jest zawsze gotowy do gry.

Godzenie ognia z wodą

Powiązanie łatwości obsługi z dużymi 

możliwościami brzmieniowymi stanowi 

spore wyzwanie. Twórcy UNO Synth wy-

brnęli z tego w następujący sposób. Instru-

ment ma 100 gotowych presetów, przy 

czym 80 możemy zapisać jako własne. To 

powoduje, że jest gotowy do zabawy zaraz 

po wyjęciu z pudełka. Każdy preset zawie-

ra nie tylko zaprogramowane brzmienie, 

lecz także powiązane arpeggio i sekwen-

cję. W ten sposób osoby początkujące nie 

muszą zagłębiać się w konfigurowanie,  

a zaawansowane zyskują inspirujące 

punkty wyjścia do własnych poszukiwań. 

Tworzenie presetów wspomaga edytor 

pracujący z komputerami Mac/PC, który 

pozwala przechowywać ich nieograniczo-

ną liczbę, a także nimi zarządzać.

W poszukiwaniach własnego brzmienia 

pomagają kontrolery na panelu instru-

mentu. Dają bezpośredni dostęp w czasie 

rzeczywistym do parametrów silnika 

syntezatora, zapewniając natychmiastowe 

kształtowanie brzmienia bez wchodzenia 

głęboko w menu. 

Z kolei 27-dźwiękowa, „wielodoty-

kowa” klawiatura UNO Synth zapewnia 

kontrolę nad dźwiękami w zakresie ponad 

dwóch oktaw zarówno jako klawiatura 

chromatyczna, jak i z ustawioną skalą, którą 

wybieramy spośród 13. Wbudowany ar-

peggiator z 10 różnymi trybami i zakresem 

czterech oktaw sprawia, że instrument 

daje radość z gry i klawiszowcom, i osobom, 
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które dotąd nie grały na tego typu instru-

mentach. 

Klawiatura UNO Synth służy również 

jako kontroler do edycji kroków wbudowa-

nego sekwencera. Sekwencje programuje-

my zarówno w czasie rzeczywistym, jak  

i krokowo. Zawierają maksymalnie 20 (!)  

parametrów syntezatora dla każdego 

kroku, co czyni UNO Synth jednym z najpo-

tężniejszych sekwencerów w swojej klasie. 

Twórcy oddali nam także pięć modulacji 

(nazwanych Dive, Scoop, Vibrato, Wah  

i Tremolo), które jeszcze bardziej zwięk-

szają możliwości UNO Synth. Dzięki nim 

nawet początkujący muzycy mają szansę 

zagrać z ekspresją zbliżoną do zaawanso-

wanych instrumentalistów.

Dowolny sposób pracy

Miłośnicy muzyki elektronicznej lub DJ-e 

mają z UNO najłatwiej. Jeśli używają ze-

wnętrznych urządzeń audio (na przykład 

automatów perkusyjnych), połączą je 

bezpośrednio do wejścia audio. Taka konfi-

guracja nie wymaga dodatkowego miksera 

i zapewnia wygodę w transporcie.

Z kolei klawiszowcy i producenci mogą 

podłączyć syntezator do klawiatur sterują-

cych lub dowolnego innego sprzętu MIDI 

przez wejście/wyjście MIDI i korzystać  

z UNO Synth jako uniwersalnego modułu 

brzmieniowego syntezatora analogowego 

przy zachowaniu swoich konfiguracji sprzę-

towych do pracy w studiu i na scenie. Port 

USB MIDI łączy instrument bezpośrednio 

z programem DAW i innymi narzędziami 

audio działającymi na komputerze Mac/PC. 

Przyda się także do współpracy z urządze-

niami mobilnymi.

Syntezator do wzięcia 

Wymiary UNO Synth czynią go najmniej-

szym monofonicznym syntezatorem 

dostępnym na rynku. Dzięki wadze poniżej 

0,5 kg i zasilaniu na baterie AA lub przez 

USB możemy tworzyć muzykę w dowol-

nym miejscu. Lekkość i wygoda!

Ten niewielki instrument ma nowo-

czesny i tradycyjny zarazem silnik syntezy, 

który pozwala uzyskać bogate, ciepłe, 

dynamiczne i głębokie brzmienia basowe, 

stanowiące podstawę wysokiej jakości 

syntezatora monofonicznego. Tworzy  

z łatwością szeroką paletę leadów, dronów, 

arpeggio, sekwencji, sweepów i efektów. To 

powinno zadowolić zaawansowanych użyt-

kowników. Z kolei początkujący docenią 

łatwość obsługi, która pozwala korzystać  

z instrumentu, nawet jeśli nie mieli dotąd 

do czynienia z programowaniem syntezato-

ra. Dla nich presety, łatwa gra na klawiatu-

rze z wybieralnymi skalami i arpeggiatorem 

stanowi przepustkę do świata tego typu 

instrumentów. I takie pogodzenie dwóch 

grup użytkowników całkowicie różniących 

się oczekiwaniami stanowi syntezę zasłu-

gującą na szacunek.

Cezary Kępski
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Synteza

  Typ: analogowa

  Polifonia: 1 głos

  Struktura syntezy: 2 VCO, generator szumu, 

 1 VCF, 1 VCA, 2 EG, 1 LFO

  Przebiegi o zmiennym kształcie VCO: 

 trójkątny, piłokształtny, impulsowy 

 o zmiennej szerokości impulsu

  VCF: 2-biegunowy rezonansowy filtr 

 wielomodowy z odcięciem, rezonansem, 

 ilością obwiedni, drive’em

  LFO: 7 kształów (sinusoida, trójkąt, kwadrat,

 piła rosnąca, piła opadająca, losowy, próbka 

 i przytrzymanie), szybkość

  Miejsca docelowe modulacji: Amp, Pitch, 

 Filter, PWM, Waveshape (PWM  

 i Waveshape przez MIDI CC)

  EG: 2 do filtra i amplitudy (pełny ADSR 

 jest dostępny przez MIDI)

Presety

  100 presetów (20 fabrycznych 

 nienadpisywalnych, 80 użytkownika)

Klawiatura i kontrolery

  7 pokręteł (4 matryca, 3 stałe)

  13 skal do wyboru (chromatyczna, durowa, 

 molowa, durowa pentatoniczna, molowa

 pentatoniczna, durowa bluesowa, molowa

 bluesowa, harmoniczna molowa, 

 miksolidyjska, dorycka, klezmerska, cygańska

  węgierska, cygańska hiszpańska, japońska, 

 azjatycka południowo-wschodnia)

Sekwencer

  16-krokowy

  Rejestracja w czasie rzeczywistym i krokowa 

 z rejestracją parametrów

  Rejestrowanie parametrów w czasie 

 rzeczywistym w krokach

  3 kierunki: do przodu, do tyłu, do przodu 

 i do tyłu

  Wybór długości od 1 do 16 kroków

Arpeggiator

  10 trybów

  Zakres 4 oktaw

  Hold control

Efekty

  Delay

  Dive, scoop, vibrato, wah, tremolo

Połączenia

  Wyjście audio: mini-jack 3,5 mm stereo 

 (mono sumowany)

  Wejście audio: mini-jack 3,5 mm stereo 

 (mono sumowany)

  2x kabel MIDI 2,5 mm mini-jack -> DIN 

 (we/wy)

  1 micro-USB

Zasilanie

  4x baterie AA 

  Złącze micro-USB

Zawartość pudełka

  UNO Synth

  1x kabel micro-USB -> USB

  2x kabel MIDI jack 2,5 mm -> DIN

  4x baterie AA

Parametry

Wymiary: 256 x 150 x 49 mm

Waga: 400 g (bez baterii)

Cena 970 zł

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA
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Akai MPD232 

Kontroler 
uniwersalny

Wysoka jakość wykonania (w tym znakomite pady), 
możliwość modyfikacji każdego parametru  
kontrolera, ale też niestandardowe umieszczenie 
transportu i przycisków funkcyjnych – to wrażenia  
z testu kontrolera Akai

M
PD232 od pierwszej  

chwili przyciąga wzrok no-

woczesnym wyglądem.  

W porównaniu do starszych 

modeli obudowa została znacznie odchu-

dzona — mamy tutaj zaledwie 4,8 cm  

w najwyższym punkcie. Całość zaprojek-

towano w charakterystycznym i bardzo 

dobrze prezentującym się połączeniu 

kolorów czarnego i czerwonego o mato-

wym wykończeniu. Wyjątek stanowi panel 

wokół wyświetlacza, który jest błyszczący.

W kwestii połączeń producent rów-

nież trzyma się bardzo minimalistycznego 

podejścia. Na panelu tylnym znajdziemy 

złącze USB oraz wejście/wyjście MIDI 

oparte na wtykach typu mini-jack. Roz-

wiązanie to było niezbędne ze względu 

na wspomniane wcześniej wymiary 

„slim”. Odpowiednie przejściówki na 

pełnowymiarowe złącza DIN znajdziemy 

w pudełku. Jako że nowy MPD pobiera 

zasilanie z portu USB, nie ma potrzeby 

używania zewnętrznego zasilacza. Mimo 

tego, gdyby zaistniała potrzeba pracy 

w trybie samodzielnym, na pokładzie 

znajduje się również dedykowane wejście 

zasilania 6 V.

W głównej części kontrolera umiesz-

czono 16 podświetlanych padów, które 

według deklaracji producenta są  zd
ję

ci
a:
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identyczne z tymi stosowanymi w serii 

MPC. Muszę przyznać, że odczucie  

z pracy z nimi oraz responsywność (która 

zresztą może być zmieniona w menu)  

jak dla mnie jest najlepsza, z jaką do tej 

pory miałem do czynienia. Dodatkowo  

w testowanym modelu znajdziemy osiem 

suwaków do pary z pokrętłami typu 

„nieskończonego” obrotu oraz podświe-

tlanymi przyciskami.

W MPD232 transport oraz przyciski 

funkcyjne, jak na przykład zmiana banku 

i tap tempo, umieszczone są w lewym 

górnym narożniku. O ile tę drugą część 

szybko opanowałem, to przyzwyczajenie 

się do transportu w takim miejscu zajęło 

mi dłuższą chwilę. Przez pewien czas od-

ruchowo sięgałem do prawej i kilka razy 

udało mi się przypadkowo uruchomić 

któryś z padów, gdy próbowałem wci-

snąć Play. Dodatkowo kontroler został 

wyposażony w standardowe dla Akai 

przyciski Note Repeat, 16/Full Level 

oraz odpowiedzialne za zmianę podziału 

czasowego. Każdy z nich działa solidnie     

i z wyraźnym klikiem.

Wyświetlacz w połączeniu z wie-

lofunkcyjnym pokrętłem i klawiszami 

nawigacji prezentuje użytkownikowi 

nazwę presetu, domyślnie odpowiada-

jącego za dostosowanie do odpowied-

niego programu DAW, oraz umożliwia 

modyfikację parametrów praktycznie 

każdego z elementów kontrolera. Gdyby 

natomiast kręcenie gałką i manualne 

wybieranie kolejnych opcji było zbyt 

żmudne, z pomocą przychodzi aplika-

cja MPD232 Editor. Umożliwia ona 

wygodną i łatwą kontrolę nad presetami 

z poziomu ekranu komputera.

Zdecydowanie jedną z najważniej-

szych funkcji w MPD232 jest wbudowany 

sekwencer krokowy wyposażony w 32 

kroki, do których są przypisane fizyczne 

przyciski, i 64 możliwe ścieżki. Edycja 

sekwencji jest bardzo prosta i przyjemna. 

Wystarczy wejść w tryb edycji, wybrać 

dowolny pad i zaprogramować kroki. 

Następnie uruchamiamy sekwencer przy-

ciskiem SEQ On/Off i voilà! Dodatkową 

funkcją jest nagrywanie kroków w czasie 

rzeczywistym, co umożliwia dedykowany 

klawisz SEQ REC. Trzy banki kontrolne 

pozwalają na zmianę i natychmiastowe 

dostosowanie aż 72 dowolnych parame-

trów pracy kontrolera.

Jak podsumowałbym nową serię 

MPD? Mając na uwadze trzy różnorodne 

modele w połączeniu z nowoczesnym 

designem i zadziwiająco dobrą ceną,  

ZALETY

WADY

w głowie rodzi mi się tylko jedno słowo 

– uniwersalność. Te trzy fundamentalne 

zalety tworzą serię produktów, w której 

każdy – od domowego twórcy aż po pro-

fesjonalistę – znajdzie coś dla siebie. Do-

datkowo wraz z kontrolerem użytkownik 

dostaje oprogramowanie Ableton Live 

Lite oraz rozszerzenia MPD Essentials  

i Big Bang Cinematic Percussion/Univer-

sal Drums. MPD232 to na dzień dzisiej-

szy najbardziej zaawansowane dziecko 

Akai w zakresie kontrolerów i jestem go-

tów stwierdzić, że w tym przedziale ceno-

wym trudno będzie znaleźć coś lepszego. 

Producent kolejny raz z rzędu pokazał, że 

dobrze czuje się w tym segmencie.

Mikołaj Pawlak

Historia kontrolerów serii MPD firmy 

Akai sięga roku 2002, kiedy to światło 

dzienne ujrzał model MPD16.  

Był jednym z pierwszych tego typu  

sterowników łączących komunikację 

USB i MIDI w kompaktowej obudowie  

z 16 padami. Podczas targów NAMM

w 2015 roku zaprezentowano

całkowicie odświeżoną serię.

Znalazły się w niej modele MPD218, 

MPD226 oraz MPD232. Ten ostatni 

trafił na nasze stanowisko testowe.

  świetny design i wykonanie

  pady MPC

  prosty w obsłudze sekwencer

  mnogość programowalnych przycisków, 

 pokręteł, suwaków

  w zestawie otrzymujemy kompletny zestaw 

 oprogramowania do tworzenia muzyki

  kompatybilność z iOS (potrzebny Camera 

 Connection Kit)

  osobne przejściówki do użycia MIDI

  brak zasilacza w zestawie

  umiejscowienie potencjometrów transportu

 może być dla niektórych kłopotliwe

OCENA  9,5/10
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Już nie Economy
Guild M-20

To dowód na to, jaką drogę może przejść instrument. Ten przeszedł z klasy 
ekonomicznej do klasy biznes, w czym pomogło mu dodanie ekskluzywnego 

wyposażenia i miejsce pochodzenia

H
istoria Guilda 

M-20 zaczyna 

się w fabryce w Westerly 

w 1967 roku. Gitara 

pojawiła się w katalogu z tegoż 

roku pod znaczącą nazwą Economy 

M-20. Kosztowała wówczas jedynie 

89,5 dolara i była najtańszą gitarą  

w ówczesnej ofercie firmy.  

Wedle przeliczników stanowi to 

odpowiednik dzisiejszych 750 

dolarów, czyli 2710 złotych. Jest to 

rzeczywiście cena całkiem przy-

stępna, gdyż odświeżona wersja  

z 2018 roku kosztuje, bagatela, 

6690 zł! Trudno stwierdzić teraz, 

jakiej jakości materiałów wtedy 

użyto. Współczesna wersja została 

wykonana bez kompromisów.

Economy M-20 (1967) wyda-

wała się gitarą dla początkujących. 

Nie przeszkodziło jej to jednak stać 

się gwiazdą jednego z legendar-

nych albumów nie mniej legendar-

nego folkowego singer-songwrite-

ra Nicka Drake’a „Bryter Layter”. 

Oprócz tego, że na albumie z 1970 

roku można było usłyszeć brzmie-

nie tego instrumentu, widniał on 

również na okładce: na zdjęciu 

Nick siedział na krześle i trzymał 

na kolanach piękną mahoniową 

gitarę Guild M-20. Trudno sobie to 

wyobrazić przy dzisiej-

szej manii na punkcie 

vintage’owych gitar 

mających co najmniej 50 

lat, ale kiedyś grało się na nowych 

gitarach, bo nie było wtedy tak 

starych instrumentów.

To jest wersja wydarzeń,  

w którą chcą wierzyć fani Nicka 

i zapewne też szefowie marki Guild. 

Sprawa wygląda jednak na bardziej 

skomplikowaną. Guild M-20 jest 

gitarą budzącą niemałe emocje. To 

sprawia, że wokół niej narosło wiele 

legend. Jedna z nich mówi, że Nick 

Drake wcale nie nagrywał „Bryter 

Layter” na gitarze, którą trzyma na 

kolanach na okładce. Gitara należa-

ła bowiem do fotografa Nigela Way-

moutha (należały do niego również 

i buty, które leżą przed Nickiem). 

M-20 podobno znajdowała się  

w mieszkaniu, do którego Nigel się 

wprowadził, a zostawił ją tam po-

dobno sam Eric Clapton, poprzedni 

lokator. Krzesło, na którym siedzi 

nasz bohater, miało natomiast na-

leżeć wcześniej do samego Karola 

Dickensa. Część osób twierdzi, 

że Guild M-20 była jedyną gitarą, 

na której grał Nick Drake, inni 

natomiast, że używał tylko gitary 

Martin D-28. Nie ma właściwie 

żadnych zdjęć z występów na żywo, 

na których widać byłoby, na jakiej 

gitarze grał Drake. Są dwa zdjęcia, 

Economy M-20, 1967

Nick Drake „Bryter Layter”

Kopia Martina D-28 
zrobiona przez markę 
Levin 

Guild odrodził 

się po trudnych 

przejściach  

i w przeciwień-

stwie do Gibsona, 

który właśnie 

ogłosił bankruc-

two, powoli się 

rozwija. Jej gitary 

cieszą się uzna-

niem na świecie. 

Choć wciąż nie 

są tak popularne 

jak Fender czy 

nieodżałowany 

Gibson, znajdują 

się w czołówce 

gitarowych marek. 

Często mają także 

ciekawą historię 

zd
ję

ci
a:
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ĆWICZ I GRAJ W KAŻDYM STYLU. GDZIEKOLWIEK CHCESZ.

Miniaturowe wzmacniacze serii Mini-Laney: idealne do występów oraz ćwiczeń,  
gdziekolwiek masz na to ochotę.

● Kanały: Clean i Drive.
● Potencjometry: Gain, Tone, Volume.
● Wejścia: gitarowe, AUX i słuchawkowe.
● Wejście LSI (Laney Smartphone Insert) pozwalające podłączyć się z urządzeniem mobilnym  
 i używać ulubionej aplikacji do modelowania brzmień.
● Dedykowana aplikacja Tone-Bridge z Ultimate Guitar zawierająca brzmienia  
 znanych utworów muzycznych.  

Modele:  
MINI (mono), STEREO-ST (stereo). 
 
Wersje kolorystyczne:  
MINI-IRON, MINI-LION,  
MINI-SUPERG.

www.facebook.com/LaneyPolska



lipiec–sierpień 2018

SZARPNIJ STRUNĘ

49

na których bezspornie widnieje 

klasyczna gitara Yamahy i kopia  

Martina D-28 zrobiona przez firmę 

Levin. Jakie jednak legendy by nie 

krążyły po świecie, Guild M-20 

zostanie zapamiętany jako gitara 

Nicka Drake’a, legendarnego brytyj-

skiego folkowego singer-song- 

writera.

Nowy Guild M-20, reedycja 

wersji Economy z 1967 roku, jest 

produkowany w Stanach. Został  

w całości wykonany z litego maho-

niu z palisandrową podstrunnicą. 

Ma otwarte klucze Guild Vintage 

Style i kościane siodełko. Jest do-

starczany w futerale z nawilżaczem. 

Można zamówić wersję elektro ze 

znakomitym systemem L.R. Baggs 

Element. To tylko świadczy, jak bar-

dzo zmieniło się postrzeganie tego 

modelu od początku jego istnienia.

M-20 odzywa się ładnym czy-

stym dźwiękiem. Nie jest tak ciemna 

w brzmieniu, jak można by się spo-

dziewać po konstrukcji wykonanej 

z mahoniu. Z racji tego, że gitara ma 

stosunkowo małe pudło, a przednia 

płyta jest dość cienka, brzmieniowo 

zbliża się delikatnie do cedru. Jest 

jednak gitarą brzmiącą bardzo głę-

boko i ma sporą ilość dołu. Brzmienie 

Do gitary 
Guild M-20 

polecam 
struny 

Rotosound 
Jumbo King 
12-54 (JK12)

Cena: 
31,40 zł 

  

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

Korpus (top, tył i boki)

lity mahoń

Gryf

mahoń

Podstrunnica i mostek

indyjski palisander

Kształt

concert

Siodełko

kościane

Klucze

otwarte Guild Vintage style

Liczba progów

20

Elektronika

L.R. Baggs Element

W zestawie 

futerał z systemem nawilżającym

Cena  6690 zł

M-20 wykazuje sporo wdzięku,  

a dźwięk jest zwarty i bezpośredni, 

jak to zwykle bywa w gitarach z lite-

go mahoniu. Przejrzystość brzmienia 

zachwyca tak samo w podstawowym 

stroju, jak i w niższych.

Gitara świetnie nadaje się do gry  

w stylu fingerstyle. Gryf w kształcie 

litery „C” jest bardzo wygodny. W za-

leżności od preferencji M-20 świetnie 

zabrzmi przede wszystkim w bluesie  

i country oraz wszelkich amerykań-

skich klimatach folkowych. Instrument 

nabiera charakteru, kiedy struny są już 

trochę zużyte lub kiedy założymy stru-

ny ciemniejsze w brzmieniu. Można 

powiedzieć, że delikatnie zbliżymy się 

wtedy do brzmienia z „Bryter Layter” 

Nicka Drake’a.

Mateusz Bracha

ĆWICZ I GRAJ W KAŻDYM STYLU. GDZIEKOLWIEK CHCESZ.

Miniaturowe wzmacniacze serii Mini-Laney: idealne do występów oraz ćwiczeń,  
gdziekolwiek masz na to ochotę.

● Kanały: Clean i Drive.
● Potencjometry: Gain, Tone, Volume.
● Wejścia: gitarowe, AUX i słuchawkowe.
● Wejście LSI (Laney Smartphone Insert) pozwalające podłączyć się z urządzeniem mobilnym  
 i używać ulubionej aplikacji do modelowania brzmień.
● Dedykowana aplikacja Tone-Bridge z Ultimate Guitar zawierająca brzmienia  
 znanych utworów muzycznych.  

Modele:  
MINI (mono), STEREO-ST (stereo). 
 
Wersje kolorystyczne:  
MINI-IRON, MINI-LION,  
MINI-SUPERG.

www.facebook.com/LaneyPolska
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Zrób to sam  (2)
HeadRush Pedalboard

Dwa numery temu pokazaliśmy jak nagrywać,  
korzystać z tłumika mocy, trybu Hold for View  
i Hands Free. Tym razem przedstawiamy  
konfigurację opcji wartych ustawienia przed  
stworzeniem własnego zestawu efektów

H
eadRush to potężne narzę-

dzie do tworzenia brzmienia. 

Pomimo ogromu możliwości 

jest bardzo prosty w obsłu-

dze. To wyróżnia go na tle konkurencji. 

HeadRush jako pierwszy wprowadził  

w multiefekcie ekran dotykowy oraz 

przyjazny dla użytkownika interfejs, któ-

ry pozwala na intuicyjne poruszanie się 

po opcjach. W tym odcinku omówimy,  

co znajduje się na ekranie głównym  

i jakie parametry możemy skonfigu-

rować, zanim stworzymy swój własny 

zestaw efektów. 

Aby rozpocząć tworzenie zestawu 

efektów, po włączeniu HeadRusha wci-

skamy na ekranie dotykowym przycisk 

New Rig (1 -> 2).

Wybieramy jedną z opcji stereo  

i na środku pojawia się przycisk Mix (6). 

Pokazuje się czysta karta. Od tej chwili 

wszystko zależy tylko od nas. Domyślnie 

nasza ścieżka sygnału jest ustawiona 

szeregowo, co daje nam na wyjściu sygnał 

mono. Używając przycisku, który przed-

stawia cztery kwadraty  w rzędzie w pra- 

wym dolnym rogu (3), możemy zmienić 

pojawiają się po prawej stronie ekranu, 

ustawiamy za pomocą trzech potencjo-

metrów umieszczonych obok i wskazu-

jących białą kreską poszczególne części 

ekranu.

Na ekranie głównym są widoczne 

także przyciski In oraz Out. Za  

ich pomocą modyfikujemy parametry 

sygnału wejściowego i wyjściowego  

(8). Na pierwszej stronie panelu In  

2 

3 

4 

8 

5 

6 

7 

wygląd ścieżki i uzyskać na wyjściu sygnał 

stereo. Do wyboru mamy dwie opcje, któ-

re wyglądają jak na ilustracjach 4 i 5.

Za jego pomocą konfigurujemy opcje 

panoramy i poziomy głośności prawego 

i lewego kanału. Możemy też ustawić 

opóźnienie ścieżki A względem ścieżki 

B (7). Wszystkie parametry, które 

możemy dostosować parametr Gain 

oraz opcje bramki. Druga część pozwala  
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ustawić poziom nagrywania USB  

Level (9).

9 

10 11 

Sekcja Out pozwala operować para-

metrami wyjścia, czyli: Rig Volume, To 

Amp Gain i Rig Width (10).

Rig Volume odpowiada za ogólną  

głośność zestawu efektów, który  

tworzymy. Dzięki temu parametrowi mo-

żemy bez wpływania na brzmienie ustalić 

poziom sygnału wyjściowego i dostoso-

wać do swoich potrzeb głośność każdego 

własnego zestawu efektów bądź presetów 

przygotowanych przez producenta. To 

Amp Gain to poziom sygnału dla wyjścia 

alternatywnego (Alternate) natomiast  

Rig Width to ustawienie szerokości pano-

ramy stereo.

Pozostała nam jeszcze funkcja Tail 

(11), która pozwala ustawić, czy przy 

zmianie presetu wybrzmiewa poprzedni 

preset. Przykładowo podczas gdy funkcja 

Tail jest włączona i mamy w naszym 

zestawie efektów uruchomiony delay, po 

przełączeniu presetu delay dalej będzie 

wybrzmiewał. Przy wyłączonej funkcji 

delay przestanie wybrzmiewać po przełą-

czeniu presetu.

W drugiej części tutorialu HeadRu-

sha „Zrób to sam” omówiliśmy, jak otwo-

rzyć puste okno do stworzenia własnego 

zestawu efektów oraz jakie parametry 

możemy skonfigurować z poziomu głów-

nego ekranu przed przygotowaniem 

naszego pierwszego zestawu. Sam etap 

kreacji jest bardzo prosty. Wystarczy 

kliknąć jeden z pustych bloków  

i wybrać interesujący nas wzmacniacz 

lub efekt. W następnym odcinku pokażę, 

jak stworzyć swój własny zestaw efek-

tów i jakie zaawansowane parametry 

możemy konfigurować.

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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Jak nagrać gitarę elektryczną, 
uniknąć maskowania wokalu, dodać 
efekty i które jej częstotliwości są 
potrzebne – o tym wszystkim  
w bieżącym odcinku

W 
poprzednim odcinku pisałem o podstawach 

przy nagrywaniu i obróbce gitar. Warto podkre-

ślić, że miks partii gitarowych podlega zarówno 

standardowym regułom (głównie w fazie 

korekcji częstotliwościowej), jak i zagadnieniom, które wynikają 

ze specyfiki instrumentu strunowego i jego roli w danym utworze. 

A żeby było trudniej, sprawy przedstawiają się nieco inaczej  

w przypadku gitar elektrycznych. W tym wypadku poza dźwię-

kiem wprost ze strun mamy całą masę bałaganu powstałego  

w wyniku okrutnych działań wzmacniaczy i efektów gitarowych.

Uproszczenie procesu

Zacznijmy od samego nagrania. Na brzmienie zestawu, jakim jest 

gitara, wzmacniacz, efekty i głośnik ma wpływ wiele zmiennych, 

ponieważ poza samą ścieżką sygnałową do głosu dochodzi  

pomieszczenie i zastosowany mikrofon. Oczywiście istnieje coś 

takiego, jak nagranie bezpośrednie, ale przecież to nie to samo. 

Tutaj ważny wtręt. Myślenie o idealnym nagraniu kojarzy nam się 

z powyższym układem (sprzęt + pokój) i wielu chętnych stwierdzi, 

że tylko taki sposób rejestracji ma sens. Jednak warto wziąć po 

uwagę kilka kwestii. Aby porządnie nagrać gitarę  

w tradycyjny sposób, poza dobrej jakości sprzętem i dobrze przy-

gotowanym pomieszczeniem musimy posiadać sporą wiedzę  

o wpływie poszczególnych elementów na ostateczne brzmienie. 

To nie tylko soniczne cechy takiego czy innego wzmacniacza, ale 

też na przykład odległość mikrofonu od głośnika czy kąt, pod któ-

rym jest ustawiony, a nawet oś względem membrany głośnika. Do 

tego zmiana brzmienia wymaga zmiany sprzętu, a to rodzi koszty. 

Dlatego jeśli nie jesteśmy specjalistami, to nie oszukujmy się. Nie 

damy rady zrobić tego dobrze, podobnie zresztą jak w przypadku 

nagrywania wokalu czy perkusji. Zdajmy się więc na technologię.

Oczywiście chodzi o emulacje. Mamy rok 2018 i poziom 

oraz dojrzałość cyfrowych emulacji wzmacniaczy, głośników czy 

pomieszczeń są znakomite. Dobry plugin zapewni nam prawie 

idealne odwzorowanie całych łańcuchów sygnałowych i ich dra-

styczną zmianę za jednym kliknięciem myszki. Dodatkowym plu-

sem jest oczywiście możliwość dobrania wszystkich parametrów 

już po nagraniu, a także połączenie dwóch lub więcej układów lub 

ich zmianę dla różnych części utworu. Dzięki temu poświęcimy 

czas na porządne wykonanie danej partii i niezwłoczne skupienie 

Miks 
gitary 
bez 
pudła (2)
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się na miksie. A jeśli z czasem nauczymy się pracy z prawdziwym 

sprzętem, zawsze można do tego podejść.

Wyrzucanie częstotliwości

Miks gitar elektrycznych to przede wszystkim stara dobra  

(i czasem nudna) korekcja częstotliwościowa. „Wciśnięcie” gitary 

w miks jest sporym wyzwaniem, ponieważ surowe nagranie 

zawiera niemal pełne spektrum częstotliwości i na pewno nie 

będziemy potrzebować ich wszystkich. Oczywiście konkretne 

ustawienie zależy do pewnego stopnia od roli danej partii, ale 

pewne zagadnienia są uniwersalne. 

Gitara potraktowana silnym przesterem zawiera dużo 

energii w środkowym paśmie. Jest to szczególnie ewidentne przy 

partiach rytmicznych i harmonicznych (czyli, mówiąc po ludzku, 

przy graniu akordów). Może to być dla nas pewna wskazówka, po-

nieważ elementy zapewniające podstawę harmoniczną raczej nie 

są zbyt potrzebne w dole lub w wysokiej górze. Wyjątek stanowią 

oczywiście nuty basowe, ale o tym przy innej okazji. Wyzwaniem 

będzie znalezienie miejsca dla gitar w taki sposób, aby nie kolido-

wały z partiami solowymi i wokalnymi. 

Na początek warto pozbyć się niskiego dołu. Zasada mówią-

ca, że wszystko poniżej 80 Hz nie jest potrzebne, sprawdza się 

także w tym przypadku. Czasem możemy pokusić się o pójście 

wyżej (100, nawet 200 Hz), ale wszystko zależy od konkretnego 

przypadku. Jeśli przy manipulowaniu EQ poczujemy, że gitar 

zrobiło się „zbyt mało”, cofamy nieco filtr górnoprzepustowy. 

Również w przypadku „power chords”, gdzie gitara odpowiada 

za riff stanowiący charakterystyczny element utworu, musimy 

ostrożnie traktować osłabianie niższego pasma, a nawet pokusić 

się o lekkie podbicie okolic 100 Hz (pamiętając, aby nie walczyć 

zbytnio z basem, jeśli jest on również obecny).

Jak już wspomniałem, głównym obszarem zaintereso-

wania będzie pasmo środkowe. Mówimy tu o dość szerokim 

zakresie leżącym pomiędzy 800 Hz a 3 kHz. Najniższy zakres 

odpowiada za wypełnienie harmoniczne i jest stosunkowo 

łatwy do opanowania. Najtrudniejsze może okazać się pasmo 

w okolicach 2–2,5 kHz. To w ogóle trudne pasmo, ponieważ 

leży ono dokładnie w zakresie ludzkiej mowy, a w zasadzie 

jej zrozumiałości. To właśnie na te częstotliwości nasz słuch 

reaguje najsilniej. Dobrym przykładem jest płacz dziecka. Dla-

tego nawet drobne różnice w poziomie skutkują dużą zmianą 

w percepcji. Przekładając to na język ludzki, nawet niewielki 

błąd w ocenie będzie skutkować zbyt mdłym lub zbyt ostrym 

brzmieniem. Warto posłuchać nawet bardzo brutalnej i cięż-

kiej muzyki metalowej. Choć w założeniu jest „nieprzyjemna”, 

partie gitarowe są… cóż… po prostu OK – ani za słabe, ani za 

„spiczaste”. To właśnie umiejętna praca z zakresem 2–3 kHz. 

Wysokie pasmo (4 kHz w górę) traktujemy podobnie jak na 

przykład wokal. Zakres 4,5–5,5 kHz odpowiada za przebicie się 

w miksie, więc jeśli gitary pełnią funkcję towarzyszącą, lepiej nie 

przesadzać. Z kolei wszystko powyżej 6 kHz to kwestia estetyki 

i smaku – znowu podobnie jak w głosie. Dodanie góry może 

skutkować nieprzyjemnymi harmonicznymi, ale może też pod-

kreślić energię płynącą z danej partii, więc jedynym sposobem 

jest eksperymentowanie i nieustanne porównywanie do nagrań 

AmpliTube. 

Ośmiościeżkowy 

DAW do nagrywania.

AmpliTube. 

Cztery mikrofony 

do zbierania 

dźwięku gitary 

nie stanowią 

luksusu.

AmpliTube. 

Układanie 

efektów 

podłogowych 

na ekranie.

AmpliTube. 

Podczas 

konfiguracji 

pomieszczenia 

możemy dodać 

dywan lub 

adaptację 

akustyczną.

AmpliTube. 

Dodawanie 

pętli efektów.
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referencyjnych utrzymanych w podobnej stylistyce. Należy 

pamiętać, że słuch się męczy i im dłużej miksujemy, tym więcej 

dodajemy góry. A rano pojawia się kac (dźwiękowy) i trzeba 

wszystko poprawiać.

Uniknięcie maskowania

Kolejnym obowiązkowym elementem przy miksie jest kompresja. 

Ale na wstępnie pojawia się bardzo ważna uwaga. Tak jak w przy-

padku wokalu kompresja jest w zasadzie obowiązkowa i czasem 

wieloetapowa (ponieważ wokal jest instrumentem o ogromnej 

rozpiętości dynamicznej), tak w przypadku gitar elektrycznych 

kompresja wydarzyła się dużo wcześniej! W końcu przester 

to kompresja doprowadzona do ekstremum. Przez obcinanie 

szczytów sygnału dokonujemy nie tylko jego zniekształcenia, ale 

również ogromnego ograniczenia dynamiki (czyli różnicy między 

głośnymi i cichymi dźwiękami). Wystarczy uświadomić sobie, że 

dźwięk z przesteru trwa niemal stale, a przecież struna drga coraz 

słabiej. To przecież stara dobra kompresja. 

Włączanie kompresora dla samego faktu ma więc sensu. Cza-

sem oczywiście może się przydać, jeśli niektóre nuty wyskakują 

ponad ważniejsze elementy miksu, ale często lepiej załatwić to 

automatyką. Natomiast kompresor na pewno przyda się  

w kształtowaniu dynamicznym dźwięków z elementami wyraź-

nego ataku (na przykład pick guitar), gdzie początkowy transjent 

może być podkreślony, aby wzmocnić element rytmiczny. Może 

być też osłabiony. Aby to uzyskać, należy ustawić kompresor na 

krótki atak (aby „zdążył” zadziałać) i ewentualnie skrócić wy-

brzmiewanie (Release), aby wydłużyć nieco każdą nutę.  

W celu podkreślenia rytmiki atak kompresora powinien być 

nieco wolniejszy, aby „przepuścił” pierwszy transjent. Możemy 

też wydłużyć Release, aby nuta nabrała bardziej perkusyjnego 

charakteru. Powyższe czynności można też wykonać, posługując 

się procesorem transjentów (Transient Designer), więc warto 

poeksperymentować.

We współczesnej muzyce wiele partii instrumentalnych na-

grywa się kilkukrotnie, a następnie nakłada na siebie, aby wzmoc-

nić brzmienie. Nie inaczej jest z gitarami, szczególnie rytmicznymi 

i harmonicznymi. Jeśli ich rola jest wybitnie akompaniująca, po-

winniśmy odsunąć je od nurtu głównego i umieścić na skrajnych 

stronach panoramy stereo. Uzyskamy wtedy przynajmniej dwie 

korzyści. Jedna to ładne wypełnienie przestrzeni. Druga to brak 

konfliktu z instrumentem melodycznym lub wokalem, nawet jeśli 

ich mocne punkty będą występować w tym samym zakresie czę-

stotliwości. Zresztą generalnie wielu producentów nie docenia 

tego prostego triku: jeśli nawet nie zależy nam na dużej szeroko-

ści miksu, umieszczanie niewspółpracujących brzmień w różnych 

miejscach panoramy uwalnia nas od męczących problemów typu 

maskowanie. 

Dodanie efektów

Wisienką na torcie są niewątpliwie efekty. Pierwszą czynno-

ścią powinno być usadowienie gitar w określonej wirtualnej 

przestrzeni, do czego najczęściej użyjemy pogłosu. Zazwyczaj 

wystarczy krótki Room lub Ambience, który doda trochę powie-

trza oraz lekko cofnie gitary, aby znalazły się nieco za wokalem 

>> lub instrumentem solowym. Jak zwykle kluczem jest umiar. Jeśli 

zaczynamy słyszeć efekt sam w sobie, cofnijmy się nieco. Nie 

chcemy słyszeć pogłosu, chcemy stworzyć trzeci wymiar. Inne 

efekty, jak delay, są już z gatunku kreatywnych, chociaż bardzo 

wielu realizatorów stosuje krótkie delaye zamiast pogłosu, co 

ma podobny efekt przy większej kontroli. Najczęściej mówimy 

tu o wartościach 100–200 ms, więc w odbiorze jest to bardziej 

krótki pogłos niż powtórzenie. Przy partiach rytmicznych pięknie 

sprawdzi się Slap Delay zsynchronizowany z tempem utworu, ale 

oczywiście wartości szesnastkowe czy ósemkowe (także  

w odmianach triolowych czy duolowych) są mile widziane. 

Pozostałe rodzaje efektów, choćby modulacyjne (chorus, 

flanger), to już ewidentnie efekty kreatywne i zależą od koncepcji 

producenta. 

Rejestrowanie i miksowanie partii gitarowych jest łatwiej-

sze, niż nam się często wmawia, a wszystko to dzięki dostępnej 

technologii cyfrowej. Oczywiście puryści będą na to kręcić nosem 

i takie ich prawo, ale w warunkach domowych nie mamy potrzeby 

wysilać się na rozbudowane setupy. Ważne, żeby porządnie za-

grać! A wraz z nabywanym doświadczeniem zaczniemy dodawać 

„realne” elementy do łańcucha zdarzeń, co na pewno będzie 

prowadzić do ciekawych przypadków i wypadków, a o to przecież 

chodzi w każdej działalności artystycznej. 

Wujek Piotrek

AmpliTube MAX

Program emulujący ponad 300 wzmacniaczy, efektów gitarowych  

i basowych (80 wzmacniaczy, 92 głośników, 88 kostek, 24 efektów rack,  

19 modeli mikrofonów, 2 tunery) o znakomitej jakości zapewnionej  

przez technologie Dynamic Saturation Modeling i Volumetric Response 

Modeling. Ma 4-ścieżkowy looper i 8-ścieżkowy rejestrator/DAW.  

Może pracować w trybie samodzielnym lub jako wtyczka DAW.  

Wymaga 64-bitowego procesora. Zgodny z systemami Mac OS i Windows.

Cena  1950 zł
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Z
aczęło się klasycznie od omówie-

nia menu. Jednak szybko akcja 

przeniosła się w okolice padów, 

pod które zostały załadowane 

brzmienia perkusyjne. 

Obróbka MIDI

Przy okazji nagrywania bębnów w MIDI 

Steve Nash omówił opcje kwantyzacji. 

Jej głębokość można ustawić globalnie, 

ale także edytować pojedyncze dźwięki 

na siatce o zmiennej gęstości gridu i poza 

nią. Przy omawianiu Pad Mixera okazało 

się, że do każdego dźwięku w obrębie 

programu perkusyjnego można dodać 

poziom, panoramę i do czterech efektów 

na pad. 

Sposobem na dodanie efektów, których 

nie ma w samplerze, jest wyeksportowanie 

dźwięku do komputera, przetworzenie  

go za pomocą wtyczek i odesłanie do sam-

plera. Wśród efektów dostępnych  

w MPC Live prowadzący zwrócił uwagę na 

transient shaper, który stosuje na głównych 

ścieżkach perkusyjnych typu stopa i werbel. 

Jego zdaniem bardzo pomaga w wydobyciu 

perkusji na pierwszy plan, jeśli przestaje 

być słyszalna. Z kolei opcja Pad Perform, 

służąca między innymi do ustawiania skali 

i budowania akordów – wykorzystana 

podczas demonstrowania nagrywania 

synthów MIDI – sprawia, że granie na 

padach fragmentów melodycznych jest 

bardzo proste. Steve Nash pokazał też, jak 

Warsztaty Akai MPC Live

Patenty 
na pady

Pod koniec maja w podwarszawskich Łomiankach odbyły się warsztaty  
poświęcone Akai MPC Live. Poprowadził je Steve Nash, trzykrotny mistrz  
świata International Dj Association. Oprócz omówienia podstawowych opcji 
i sposobu działania samplera podzielił się z uczestnikami swoimi spostrzeże-
niami, stosowanymi rozwiązaniami i… tworzonymi właśnie utworami

sobie radzić ze ścieżkami o różnej liczbie 

taktów w jednym utworze. Zwrócił uwagę, 

że najnowsze samplery MPC jako jedyne 

mają niesymetryczne podziały i umożli-

wiają zmianę podziałów taktów w czasie 

rzeczywistym.

Edycja audio

Następnym tematem było nagrywanie  

i edycja plików audio. Na przykładzie jesz-

cze gorącego utworu „Soldier Boy” pokazał 

poruszanie się w obrębie jednego numeru 

za pomocą sekwencji. Takie podejście 

jest wygodne, ale ma ograniczenie: utwór 

musi być zagrany live dokładnie tak, jak 

został zaaranżowany. Steve powiedział, że 

przed pojawieniem się MPC Live używał 
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wiają zmianę podziałów taktów w czasie 

rzeczywistym.

Edycja audio

Następnym tematem było nagrywanie  
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  Eksport do plików WAV, AIFF, MP3 czy 

	 zapisywanie	plików	nie	powodują	wyłączenia	

	 dźwięku.	Można	więc	mieć	w	tle	włączony	

	 sekwencer	i	coś	robić	na	samplerze	bez	

	 obawy,	że	się	wyłączy.	Jedynym	momentem,	

	 gdy	MPC	Live	wyłącza	dźwięk,	jest	

	 mapowanie	MIDI	z	zewnętrznego	kontrolera.	

	 Dlatego	należy	tego	unikać	w	sytuacjach	live.

  Bateria	ładuje	się	2	godziny	i	wystarcza	4,5–5	

	 godzin	grania.	Gdy	zostanie	10%	baterii,	

	 pojawia	się	stosowny	komunikat.

  Do	MPC	Live	można	podłączyć	dysk	twardy	

	 (do	3	TB;	instalowany	od	dołu),	pendrive’y	

	 i	karty	SD.	Wszystkie	nośniki	stają	się	

	 widoczne	zaraz	po	podłączeniu.

  Pady	MPC	Live	mają	znakomitą	

	 responsywność,	ale	w	menu	można	

	 ustawić	ją	na	niższą.

  Można	ustawić	Momentary	Knob,	czyli	po	

	 przekręceniu	i	puszczeniu	gałka	wraca	do	

	 wcześniejszej	pozycji.

CZY	WIESZ,	ŻE…

i	eksport.	Jedną	z	możliwości	ich	

wykorzystania	jest	załadowanie	do	

pamięci	podręcznej	sampla,	który	będzie	

potrzebny	na	przykład	w	kolejnym	

utworze.	Nie	przypisuje	się	go	jednak	do	

pada.	Ponieważ	jest	załadowany,	można	

go	jednak	szybko	zainsertować	podczas	

przerwy	w	graniu.	

Steve	przedstawił	też	prosty	patent	

na	nieskończoną	liczbę	ścieżek	audio,	przy	

ośmiu	fizycznie	dostępnych	w	samplerze:	

po	wykorzystaniu	wszystkich	należy	je	

sprasować	i	wrzucić	na	jedną.	Wykorzy-

stanie	tego	patentu	sprawia,	że	zawsze	ma	

się	siedem	wolnych.

Studio i scena

W	trakcie	spotkania	Steve	Nash	pokazał	

zalety	wykorzystania	loopera	i	clipów.	

Ten	pierwszy	bywa	użyteczny	w	studiu,	

gdy	chcemy	dograć	coś,	co	nie	wymaga	

edycji.	Wystarczy	nagrać	ścieżkę	na	

looper,	wyeksportować	do	padu	i	prze-

nieść	do	sekwencji,	przy	okazji	czyszcząc	

looper.	

występ.	Steve	Nash	dodał	jednak,	że	mimo	

wszystko	warto	wiedzieć,	pod	jakimi	pada-

mi	ma	się	poszczególne	grupy.	Jeden	z	jego	

znajomych	podczas	koncertu	dostał	ostre,	

bardzo	jasne	światło	na	scenę	i	kolorowa-

nia	zupełnie	nie	było	widać.

Łatwość współpracy

Pokazana	została	także	współpraca	ze	

sprzętem.	Za	pomocą	Bluetootha	spięte	

były	dwa	samplery	MPC	Live.	Warto	

zaznaczyć,	że	każdy	z	nich	działał	w	tym	

trybie	jako	Master,	więc	zmiany	zrobio-

ne	na	jednym	natychmiast	pojawiały	

się	na	drugim.	Steve	podłączał	także	

klawiaturę	sterującą	jako	zewnętrzny	

kontroler,	komputer,	by	pokazać	update	

firmware’u,	ale	także	kontroler	Akai	

MPD232.	Za	pomocą	tego	ostatniego	

zademonstrował,	jak	mapuje	się	efekty	

MIDI.	Zmapował	efekt	X/Y	na	trzech	

suwakach.	Okazało	się,	że	za	pomocą	

MPD232	może	zmapować	do	384	para-

metrów!	Pokazał	także	współpracę	 

z	Ableton	Live	poprzez	funkcję	Link.	

Część	przykładów	wykorzystanych	

podczas	warsztatów	była	improwizowana,	

ale	część	stanowiły	dwa	jeszcze	niepubli-

kowane	utwory,	nad	którymi	obecnie	pra-

cuje	Steve	Nash.	I	właśnie	to	praktyczne	

podejście	pokazujące	konkretne	rozwią-

zania	stosowane	przez	muzyka	podczas	

pracy	z	MPC	Live	w	studiu	i	live	stanowiło	

największą	wartość	spotkania.

Dariusz J. Michalski

samplera	tylko	do	fingerdrummingu.	Obec-

nie	korzysta	z	wbudowanego	w	sampler	

edytora,	który	pozwala	między	innymi	na	

nagranie	akordu	czy	sampla	i	wstawienie	

go	w	wybrane	miejsce	utworu.	Omówio-

ny	został	także	warping	zapobiegający	

podwyższaniu	i	gubieniu	tempa	przez	

clipy,	które	zostaną	przyspieszone.	Steve	

przyznał,	że	korzysta	z	tej	opcji	szczególnie	

przy	fingerdrummingu,	gdy	produkuje	

numer,	który	jest	bardzo	skomplikowany.	

Wtedy	obniżenie	tempa	na	czas	nagrania,	

a	następnie	zwarpowanie	i	przyspieszenie	

clipu	bardzo	pomaga.

Przy	edycji	audio	zostało	omówione	

także	kilka	sposobów	działania	na	bre-

akach,	ich	edycja	z	poziomu	samplera	 

Z	kolei	clipy	bardzo	przydają	się	 

w	graniu	live.	Co	prawda	mają	określoną	

długość	podobnie	jak	sekwencje,	ale	moż-

na	je	wyzwalać	w	wybranym	przez	siebie	

momencie.	By	jednak	skorzystać	z	nich	

w	taki	sposób,	należy	ustawić	wszystkie	

ścieżki	na	jednej	grupie	Mute,	wyłączyć	

kwantyzację,	ustawić	je	jako	One	Shot	

i	nie	warpować	sampli,	jeśli	są	krótkie.	

Takie	ustawienie	nie	pozwala	na	edycję	

clipów,	ale	umożliwia	nagranie.	Za	sprawą	

zarejestrowanego clipu podczas wy-

stępu	z	dłuższym	setem	nie	trzeba	grać	

cały	czas.	Jeśli	chcemy	chwilę	odpocząć,	

odpalamy	clip.	W	tym	czasie	możemy	coś	

pozmieniać	i	ruszyć	dalej,	gdy	przygotuje-

my	się	do	kolejnego	utworu.

Clipy	z	powarpowanymi	samplami	po-

zwalają	łączyć	utwory	o	różnych	tempach	

grane	jeden	po	drugim.	Wystarczy	zrobić	

intro	o	nieokreślonym	tempie,	odpalić	clip	 

i	w	pewnym	czasie	stopniowo	przyspie-

szać	lub	opóźniać	je	z	tempa	zagranego	

utworu	do	tempa,	jakie	ma	kolejny.

W	sytuacjach	live	przydaje	się	także	

kolorowanie	padów.	Grupy	instrumentów	

oznaczone	różnymi	kolorami	ułatwiają	
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T
radycyjnie polska edycja warsz-

tatów krążących po świecie od-

była się w warszawskim Teatrze 

Kamienica, który od lat korzysta 

z rozwiązań DPA. Na scenie pojawiła się 

trójka praktyków: Bo Brinck, Stéphane  

Bucher i Ania Klimowicz. Podzielili się  

z uczestnikami doświadczeniem i opowie-

dzieli kilka fascynujących historii.

Haust akustyki 

Bo Brinck jest ekspertem od mikrofonów. 

Jego wystąpienie traktowało w większo-

ści o rzeczach, o których niby wszyscy 

wiedzą, ale niewielu pamięta. Zaczął 

od historii firmy DPA i produkowanych 

przez nią urządzeń, wywodzących się od 

mikrofonów pomiarowych Brüel & Kjær. 

Na żądanie klientów zyskały one postać 

studyjną i sceniczną. 

Płynnie przeszedł do teorii akustyki, 

przypominając choćby o pamięci dźwięku 

trwającej zaledwie 4 sekundy. Udowodnił 

też znaczenie odsłuchu referencyjnego 

i pokazał rafy interpretacyjne, na które 

może wpaść ludzki mózg. Za przykład po-

służył szum różowy. Uczestnicy odebrali 
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DPA World Tour

Na planie 
i na scenie
Coroczne spotkanie z mikrofonami DPA  
przebiegło tym razem pod znakiem zastosowań 
filmowych i live, w które idealnie wpasowała się 
nowatorska technologia CORE

z wykorzystaniem mikrofonu instrumen-

talnego d:vote 4099 i zestawu dedyko-

wanych uchwytów. 

Na zakończenie przedstawił najnow-

szą technologię CORE, która pojawiła 

się w tym roku w mikrofonach serii 

d:fine, d:screet i d:vote. Zwiększyło to ich 

dynamikę o maksymalnie 14 dB i obniżyło 

zniekształcenia własne we wszystkich 

zakresach od szeptu do krzyku.

Lavaliery na plan

Po nim uwagę publiczności skupił Stéphane 

Bucher. Nagrywa dźwięk w filmach od 15 

lat. Bierze udział w produkcjach hollywo-

odzkich. Należy do Cinema Audio Society 

(C.A.S.) i DPA Master Club. Przygodę  

z zawodem zaczynał jako operator tyczki. 

W tamtych czasach jakość dźwięku, jaką 

zapewniały systemy bezprzewodowe, 

skutecznie odstraszała filmowców.  

W każdych warunkach tyczka była pierw-

szym wyborem. Na przykładach ujęć z filmu 

„3 Days to Kill” zademonstrował różnice  

w nagraniach, gdzie korzystano  

z tyczek i lavalierów. Właśnie wtedy musiał 

poszukać nowych systemów bezprzewodo-

wych i trafił na DPA d:screet 4060. Rezultat 

pokazały fragmenty filmu „Lucy”.

Przygodę z kolejnym systemem DPA, 

tym razem 4018, zaczął po filmie „Taken 2”.  

Sam film wspomina niezbyt dobrze, bo 

liczne sceny pościgów samochodowych 

przesiedział w bagażniku. To był jedyny 

sposób, by zarejestrować dźwięk z dwóch 

systemów bezprzewodowych pokaźnych 

rozmiarów ukrytych pod osłoną przeciw-

słoneczną przedniej szyby samochodu. 

Okazało się, że poświęcenie nie do końca 

się opłaciło, ponieważ na niektórych 

ujęciach systemy były widoczne. Dzięki 

skorzystaniu w „Taken 3” z DPA 4018 nie 

miał już takich problemów.

Stéphane Bucher przyznał, że najlep-

szą lokalizacją mikrofonu jest miejsce na 

środku linii włosów nad czołem. Jednak 

nikt z reżyserów filmowych nie zgodziłby 

się na tak awangardowe umiejscowienie 

urządzenia. Dlatego pokazał, co się dzieje  

z dźwiękiem, gdy umieści się mikrofon  

w kostiumach aktorów w bardziej konser-

watywnych lokalizacjach. Z doświadczeń 

wynikło, że najlepszym miejscem są piersi,  

a urządzenie powinno zostać zainstalo-

wane pod pojedynczą warstwą ubioru. 

Zwrócił też uwagę, na dodatkowe dźwięki, 

go zupełnie inaczej przed i po wysłucha-

niu fragmentu tego szumu z wyciętym 

pasmem 3 kHz.

Drugą część wystąpienia prowadzą-

cy poświęcił własnościom mikrofonów, 

szczególnie zaletom i wadom liniowości 

na przykładzie d:screet 4060. Zademon-

strował także, jak należy omikrofono-

wać klarnet, skrzypce i fortepian  

Ania Klimowicz 

i jej warsztat.

Bo Brinck
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przebiegło tym razem pod znakiem zastosowań 
filmowych i live, w które idealnie wpasowała się 
nowatorska technologia CORE

z wykorzystaniem mikrofonu instrumen-

talnego d:vote 4099 i zestawu dedyko-

wanych uchwytów. 

Na zakończenie przedstawił najnow-

szą technologię CORE, która pojawiła 

się w tym roku w mikrofonach serii 

d:fine, d:screet i d:vote. Zwiększyło to ich 

dynamikę o maksymalnie 14 dB i obniżyło 

zniekształcenia własne we wszystkich 

zakresach od szeptu do krzyku.

Lavaliery na plan

Po nim uwagę publiczności skupił Stéphane 

Bucher. Nagrywa dźwięk w filmach od 15 

lat. Bierze udział w produkcjach hollywo-

odzkich. Należy do Cinema Audio Society 

(C.A.S.) i DPA Master Club. Przygodę  

z zawodem zaczynał jako operator tyczki. 

W tamtych czasach jakość dźwięku, jaką 

zapewniały systemy bezprzewodowe, 

skutecznie odstraszała filmowców.  

W każdych warunkach tyczka była pierw-

szym wyborem. Na przykładach ujęć z filmu 

„3 Days to Kill” zademonstrował różnice  

w nagraniach, gdzie korzystano  

z tyczek i lavalierów. Właśnie wtedy musiał 

poszukać nowych systemów bezprzewodo-

wych i trafił na DPA d:screet 4060. Rezultat 

pokazały fragmenty filmu „Lucy”.

Przygodę z kolejnym systemem DPA, 

tym razem 4018, zaczął po filmie „Taken 2”.  

Sam film wspomina niezbyt dobrze, bo 

liczne sceny pościgów samochodowych 

przesiedział w bagażniku. To był jedyny 

sposób, by zarejestrować dźwięk z dwóch 

systemów bezprzewodowych pokaźnych 

rozmiarów ukrytych pod osłoną przeciw-

słoneczną przedniej szyby samochodu. 

Okazało się, że poświęcenie nie do końca 

się opłaciło, ponieważ na niektórych 

ujęciach systemy były widoczne. Dzięki 

skorzystaniu w „Taken 3” z DPA 4018 nie 

miał już takich problemów.

Stéphane Bucher przyznał, że najlep-

szą lokalizacją mikrofonu jest miejsce na 

środku linii włosów nad czołem. Jednak 

nikt z reżyserów filmowych nie zgodziłby 

się na tak awangardowe umiejscowienie 

urządzenia. Dlatego pokazał, co się dzieje  

z dźwiękiem, gdy umieści się mikrofon  

w kostiumach aktorów w bardziej konser-

watywnych lokalizacjach. Z doświadczeń 

wynikło, że najlepszym miejscem są piersi,  

a urządzenie powinno zostać zainstalo-

wane pod pojedynczą warstwą ubioru. 

Zwrócił też uwagę, na dodatkowe dźwięki, 

go zupełnie inaczej przed i po wysłucha-

niu fragmentu tego szumu z wyciętym 

pasmem 3 kHz.

Drugą część wystąpienia prowadzą-

cy poświęcił własnościom mikrofonów, 

szczególnie zaletom i wadom liniowości 
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i jej warsztat.

Bo Brinck
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PreSonus Tour

W sieci AVB
Tegoroczna trasa warsztatów amerykańskiego 
producenta upłynęła pod hasłem rozwiązań  
sieciowych korzystających z protokołu AVB 

jakie mogą wprowadzić pewne elementy 

kostiumu. Na przykład okazało się, że różni-

ca 2000 euro w cenie krawatu jest… bardzo 

słyszalna. Demonstrował także sposoby 

umieszczania mikrofonów w kostiumach 

i preparowanie ubiorów. Za przykład po-

służyła instalacja urządzeń w skafandrach 

wykorzystywanych w najnowszej produk-

cji, przy której pracował: „Valerian i miasto 

tysiąca planet” w reżyserii Luca Bessona.

Instalacje live 

Występująca po nim Ania Klimowicz nie 

ma problemów z umieszczeniem  

mikrofonów w najlepszym miejscu pod 

względem jakości uzyskanego dźwięku. 

Od dziesięciu lat omikrofonowuje spekta-

kle na West Endzie. Pracowała także przy 

wielkich imprezach, jak choćby ceremonie 

otwarcia i zamknięcia igrzysk olimpijskich 

w Londynie w 2012 roku. Zwróciła uwagę 

na wpływ mody na montaż systemów 

bezprzewodowych podczas imprez live. 

Jeszcze dziesięć lat temu wśród artystów 

królowały headsety. Teraz są passé,  

a aktorzy oczekują umieszczenia urzą-

dzenia na czole na linii włosów. Niektórzy 

chcą nawet, by mikrofon był nieco widocz-

ny, lekko opuszczony na czoło.

Teoria poparta była praktyką, po-

nieważ prowadząca przywiozła ze sobą 

warsztat, z którego na co dzień korzysta 

w pracy. Znalazły się w nim najdziwniejsze 

elementy. Niektóre pochodziły ze sklepów 

elektrycznych, a zadziwiająco duża część  

z aptek. Ania Klimowicz zademonstrowa-

ła, jak umieścić mikrofon we włosach, za 

uchem, w kapeluszu czy nawet w okula-

rach. I to zarówno mocowanie, jak i masko-

wanie całego systemu bezprzewodowego. 

Na chętnych czekała lista elementów, 

które zostały wykorzystane w pokazie, 

łącznie ze sposobami na usunięcie taśmy 

klejącej z mikrofonów. 

Po każdej sesji padało wiele ciekawych 

pytań, ale o zainteresowaniu uczestników 

poruszanymi tematami można było prze-

konać się po ostatniej prezentacji. Każdy 

mógł podejść, dopytać o szczegóły, przed-

stawić swoje problemy i poszukać rady czy 

konsultacji. Te rozmowy w podgrupach 

na scenie Teatru Kamienica trwały ponad 

godzinę. Część miała swoją nieformalną 

kontynuację poza murami teatru. To chyba 

najlepsze świadectwo dla prowadzących.

Sebastian Łoś 
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potkania prowadzone przez 

Lee Boylana, specjalistę firmy 

PreSonus, odwiedziły Katowice, 

Kraków, Łódź, Warszawę i Poznań 

w połowie maja. Podczas inauguracji  

trasy w warszawskim oddziale Akademii  

Realizacji Dźwięku zaprezentowano  

w akcji sporo sprzętu, który pojawił się  

w Polsce po raz pierwszy. Uczestnicy 

mogli zapoznali się z mikserami odsłuchu 

osobistego EarMix 16M, przełącznikami 

SW5E oraz stageboxami sieciowymi NSB 

8.8 i 16.8. Te ostatnie mimo trzymania 

parametrów studyjnych są tańsze od 

porównywalnych rozwiązań o połowę. 

Po zapoznaniu się ze sprzętem był czas 

na część praktyczną. Na improwizowanej 

scenie zagrał kilkunastoosobowy zespół,  

w którym znalazła się dwójka wokalistów, 

kilka gitar, sekcja dęta, elektroniczna per-

kusja, a nawet cajon. Cały dźwięk ze sceny 

zbierał stagebox, który przez skrętkę CAT5 

(mogła być też CAT6) wysyłał go do miksera. 

Eliminowało to ciężkie kable analogowe  

i nie degradowało sygnału. Z miksera  

dźwięk był wysyłany do switcha SW5E,  

a z niego na końcówki EarMix 16M. Podczas 

części warsztatowej po koncercie uczest-

nicy mogli pobawić się zarejestrowanym 

materiałem, wypuszczając na końcówki 

wybrane kanały lub grupy, na przykład swój 

instrument, wokal i grupę instrumentów 

dętych. Testy pokazały, że każdy z artystów 

korzystających z odsłuchu osobistego nie 

tylko wybiera źródła, które go interesują,  

ale też ustawia sobie ich poziom, ma do 

dyspozycji korektor i limiter. System może 

mieć do 14–15 końcówek. Trafia na nie 

do 32 wybranych źródeł, które mogą być 

umieszczone w różnych pomieszczeniach.  

I taką konfiguracją mogli się twórczo poba-

wić uczestnicy.

W trakcie spotkania został także roz-

strzygnięty konkurs zorganizowany przez 

Audiostację i Akademię Realizacji Dźwię-

ku na najlepszy miks piosenki zespołu 

Red Lips sporządzony z udostępnionych 

śladów. Oto laureaci i nagrody:

 Marcin Młynarczyk – nagroda spe-

cjalna: stypendium w Akademii Realizacji 

Dźwięku

 Adam Fitas – I nagroda: licencja Studio-

One 3 Professional

 Karol Żydek – II nagroda: para monito-

rów PreSonus E5

 Karol Błoński – III nagroda: interfejs 

audio PreSonus Studio 26.

Sebastian Łoś
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S
truny można było wymienić mię-

dzy 25 maja a 4 czerwca w sześciu 

sklepach czterech miast. Niektórzy 

żartowali, że była to druga tura 

akcji organizowanej przez Rotosounda.  

W wyniku tamtej z lat sześćdziesiątych 

i siedemdziesiątych na struny tej firmy 

przesiedli się między innymi John Entwistle, 

Jimmy Hendrix, Brian May, Paul McCart-

ney, Jaco Pastorius, Sting i Roger Waters.

Pierwsze Roto Tour odwiedziło skle-

py w Krakowie, Poznaniu, Warszawie  

i Wrocławiu. Firma Rotosound co prawda 

zaczynała od strun do cytry, ale obecnie 

potrafi wyposażyć niemal każdy instru-

ment strunowy.  Organizatorzy solidnie 

się przygotowali. Mieli ze sobą zestawy 

do gitary elektrycznej, akustycznej i kla-

sycznej, basowej elektrycznej i akustycz-

nej, ukulele, bandżo i mandoliny, ale też 

skrzypiec i wiolonczeli. Wydawało się, 

że zaskoczyć ich mogą jedynie grający na 

buzuki (tak, struny do tego instrumentu 

także są w ofercie brytyjskiego produ-

centa!), ale dali się podejść z zupełnie 

niespodziewanej strony. Okazało się, że 

nie docenili liczby basistów z instrumen-

tami pięciostrunowymi. Chętnych było 

nieco więcej niż przygotowanych kom-

pletów. Dzięki elastycznemu podejściu, 

czyli łączeniu różnych setów, nikt nie 

odszedł z niewymienionymi strunami. 

Oprócz darmowej paczki strun i darmo-

wej wymiany na miejscu każdy uczestnik 

Roto Tour otrzymał bilet z 30-procento-

wym rabatem na następny zakup strun 

Rotosound w danym sklepie.

Pierwsza edycja akcji była udana,  

o czym świadczą zdjęcia. W sumie podczas 

Roto Tour nowe struny zyskało ponad 100 

instrumentalistów! Audiostacja zamierza 

powtórzyć akcję we wrześniu i rozszerzyć 

ją o kilka dodatkowych sklepów. Szczegóły 

dotyczące miejsca i czasu kolejnej edycji 

Roto Tour pojawią się na profilu FB firmy. 

Mateusz Bracha
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Roto Tour Jimi Hendrix wymienia 

struny na Rotosounda w 1967.

Wielka wymiana
Przeprowadzona na przełomie maja i czerwca akcja Audiostacji pogodziła 
przeciwne strony akademickiej dyskusji: „Mieć czy być?”. Wystarczyło być  
w odpowiednim miejscu i czasie z gitarą, by mieć wymienione struny  
na wybrane przez siebie z oferty Rotosounda. I to wszystko bezpłatnie!

  

Sklepy biorące udział 
w pierwszej edycji Roto Tour

Magnus, Kraków 

Muzyczny.pl, Wrocław

Mx music Arkadia, Warszawa

Mx music Galeria, Kraków

Mx music Stary Browar, Poznań

Pasja, Warszawa

Pink Floyd nagrywają na strunach 

Rotosounda w Abbey Road Studio (1967).
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W
arszawski sklep  

Supersound.pl jest 

stosunkowo młody, mimo 

to już stał się znaczącym 

miejscem na muzycznej mapie miasta. 

Można powiedzieć, że zaczął być także 

zauważalny w kraju, ponieważ od początku 

mocno postawił na internet. 

Wszystko zaczęło się w 2012 roku na si-

łowni, gdzie spotkało się dwóch absolwen-

tów realizacji dźwięku, którzy początkowo 

zajmowali się produkcją muzyczną. 

– Z moim pierwszym wspólnikiem roz-

mawialiśmy o długim czasie oczekiwania na 

sprzęt zamówiony w jednym z polskich skle-

pów muzycznych – mówi Konrad Zamojski, 

obecny prezes firmy. – Miałem niezbyt dobre 

doświadczenia, jeśli chodzi o sprowadzenie 

towaru pro audio z takich sklepów. Zaczęli-

śmy zastanawiać się, czy rzeczywiście musi 

to tak wyglądać. Czy to jest normalne? Czy 

w innych branżach też tak jest? Doszliśmy do 

wniosku, że pod tym względem inne branże 

wyglądają lepiej. Postanowiliśmy stworzyć 

firmę, która obsługiwałaby klienta tak, jak 

sami chcielibyśmy być obsługiwani.

Dodatkową motywacją były… pienią-

dze. Projekty muzyczne, w których brali 

udział, nie dawały dochodów zapewnia-

jących utrzymanie. Dlatego postanowili 

otworzyć sklep ze sprzętem, którym się 

interesowali.

Supersound.pl

Najbliżej do studia
Pomysł stworzenia sklepu muzycznego narodził się na siłowni. Może dlatego 
firma nie powstała od razu, ale dopiero po wytrenowaniu obsługi klienta  
w mniejszej skali i sprawdzeniu, że wszystko działa jak należy

  

Sklep muzyczny SUPERSOUND

ul. Połczyńska 51

Warszawa

tel. 22 12 303 77 

e-mail: info@supersound.pl

WWW: supersound.pl

Godziny otwarcia:

Pn.–pt.: 9:00 – 19:00; So.: 12:00 – 16:00

Do 2014 roku działali tylko w interne-

cie na zasadzie testu. Pierwszy klient kupił 

pełną wersję pakietu Cubase i był to ka-

myk, który poruszył lawinę zamówień. Gdy 

test wypadł pomyślnie, Konrad Zamojski 

z pierwszym wspólnikiem zarejestrowali 

firmę i otworzyli sklep stacjonarny. Wkrót-

ce dołączył do nich Marcin Wójcik, obecny 

współwłaściciel i wiceprezes. Po dwóch 

latach musieli zmienić lokal na większy. Pod 

obecnym adresem działają od dwóch lat 

i już zaczyna im być ciasno. Z miesiąca na 

miesiąc rośnie liczba kupujących w sklepie 

stacjonarnym, więc zamierzają go znacznie 

powiększyć. Mimo to nadal uważają, że in-

ternet pozostaje najlepszym i najszybszym 

narzędziem do komunikowania się  

z klientem. W czerwcu wprowadzili, chyba 

jako pierwsi w Polsce, superszybką dosta-

wę: towar jest dostarczany klientowi już  

w dniu zamówienia. Na razie działa ona 

tylko na terenie Warszawy.

Obecnie oferta Supersound.pl  kon-

centruje się na wyposażeniu do studia, 

oświetleniu i instalacjach. Zgodnie z po-

stanowieniami założycielskimi ich kontakt 

z klientem nie ogranicza się do lady czy 

obsługi zamówień internetowych. W godzi-

nach otwarcia sklepu działa infolinia, dzięki 

której klienci mogą zasięgnąć rady. 

– Mamy znakomicie wyszkolonych han-

dlowców, którzy potrafią słuchać i trafnie 

tego, co może zainteresować klienta firmy. 

Marcin Wójcik żartuje, że starają się być 

wszędzie tam, gdzie pojawia się dźwięk. 

Przy sklepie istnieje dział instalujący 

nagłośnienie w budynkach komercyjnych 

i sakralnych. Działa także miniwytwórnia 

płytowa Label, promująca muzykę ambitną 

dla odbiorcy o bardziej wysublimowanym 

guście. Już choćby to sprawia, że o konkret-

nych rozwiązaniach rozmawia się w sklepie 

z praktykami.

Właściciele nie bardzo chcą zdradzać, 

jakie mają plany na przyszłość. Oprócz 

rozwijania sklepu stacjonarnego zamierzają 

zatrudniać fachowców z kolejnych działów, 

by stać się kompleksowym dostawcą sprzę-

tu muzycznego. Nastawiają się także na 

wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań 

poprawiających jeszcze obsługę klienta. 

Na jakim poziomie jest ona obecnie, można 

sprawdzić choćby dziś zarówno w sklepie 

stacjonarnym, jak i internetowym.

Jakub Jeziurski

diagnozować potrzeby klientów – mówi 

Konrad Zamojski. – Staramy się, by klient 

przy tym czuł się u nas komfortowo i bez 

presji czasu dobierał sprzęt dostosowany 

do swoich potrzeb.

Jeśli już klienci coś kupią, nie są zosta-

wiani sami sobie. Zawsze mogą zwrócić się 

z prośbą o pomoc w instalacji czy konfigu-

racji sprzętu.

Jednak szeroka oferta instrumentów 

i sprzętu studyjnego stanowi tylko część zd
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Szczególne 
miejsce vintage’u

J
eśli porównalibyśmy tylko parametry, okazałoby się, że 

nie ma o czym mówić. Pasmo przenoszenia, zniekształce-

nia czy dynamika przemawiają za współczesnymi, dużo 

doskonalszymi rozwiązaniami. Jednak wiek XIX, który  

w sferze technicznej zachłystywał się postępem, mamy już 

dawno za sobą. W XXI wieku w wielu dziedzinach pojawili się 

miłośnicy retro: starych samochodów, komputerów czy telefo-

nów komórkowych. Oczywiście nie chodzi o kolekcjonerów, ale 

o osoby używające starych rozwiązań technicznych. Zabrakło 

ich chyba tylko w medycynie, ale trudno o entuzjastów wyj-

mowania kamieni nerkowych metodą z XIX wieku (zwłaszcza 

po stronie pacjentów, o ile ktoś nie zamierza drastycznie, choć 

jednorazowo, poszerzyć skali głosu).

Jednak o ile w większości dziedzin zwolennicy vintage’u funk-

cjonują w dość hermetycznych kręgach na obrzeżach użytkow-

ników współczesnych urządzeń, w branży muzycznej stanowią 

nieodłączną część mainstreamu. I trudno ich podzielić na zwolen-

ników hardware’u czy produkcji in-the-box, więc przyjmijmy, że 

używają „sprzętu”. Ci przyzwyczajeni do hardware’u mają  

w swojej kolekcji analogowe stoły, nagrywają na taśmach, korzysta-

ją z analogowych syntezatorów z lat sześćdziesiątych, oryginalnych 

pogłosów sprężynowych czy ech taśmowych. Na mniej zamożnych 

czekają repliki kultowych korektorów czy limiterów (już ich po-

wstawanie o czymś świadczy!) i brzmienia dawnych instrumentów 

zamknięte w nowych konstrukcjach. Guild od dawna wraca do 

swoich konstrukcji z lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Ostatnio 

Waldorf wprowadził na rynek syntezator STVC z brzmieniami na 

przykład Violin, Brass czy Organ. Jednak nie mają one zbyt wiele 

wspólnego z rzeczywistymi instrumentami. Raczej należą do 

brzmień używanych w licznych produkcjach z lat osiemdziesiątych.

Z kolei miłośnicy vintage’u, którzy przesiedli się na komputery, 

korzystają z instrumentów, efektów i emulacji sprzętu w postaci 

wtyczek. One przecież też by nie powstały, gdyby nie było na nie 

zapotrzebowania.

Sięganie po dawny „sprzęt” ma wiele ze stosowania się do 

reguły inżyniera Mamonia: przyjemność obcowania z nagraniami, 

które się lubi. Słuchanie utworów referencyjnych jest jedną z reguł 

dobrego miksu. A przecież te nagrania powstały na jakimś sprzęcie, 

często archaicznym, gdy porównamy go ze współczesnym. Od 

tego już dość blisko do sięgnięcia po sprawdzone rozwiązania, 

które w podobny sposób zmodyfikują brzmienie. Z drugiej jednak 

strony wszystko, co wydaje lub modyfikuje dźwięk, można twórczo 

wykorzystać. Nieważne czy jest realistyczne, czy nie. Z trzeciej 

idealne brzmienie jest odbierane jako sztuczne i nieciekawe. Pod 

tym względem wszelkie nienaturalności robią robotę.

Jak widać zakwestionowanie szkiełka i oka przez romanty-

ków na początku XIX wieku nadal znajduje praktyczne zasto-

sowanie (jeśli to nie jest vintage, to co nim jest?!). Kluczem do 

zrozumienia takiego podejścia jest jedno słowo: sztuka! Muzycy 

mogą nazywać się rzemieślnikami, ale nie zmienia to faktu,  

że ich (od)twórczość wpływa na emocje i wyobraźnię. To sfery, 

które nie poddają się mierzalności. Można stwierdzić, czy  

instrument został nastrojony. Jednak niemożliwe jest stwier-

dzenie, czy skorzystanie z nierealistycznego efektu, limitera  

o ograniczonych możliwościach czy nagranie na taśmę o ograni-

czonej dynamice stanowi błąd. To tylko i aż decyzja artystyczna. 

Jej efekt może się podobać lub nie. Dlatego o miejsce vintage’u 

w muzyce – mimo nieustannie doskonalonych narzędzi do jej 

produkcji – jestem spokojny.

Dariusz J. Michalski

Podczas pewnej rozmowy z Tomaszem Klimkiewiczem, świetnym  
realizatorem dźwięku, pojawiła się kwestia sprzętu retro. Postawił on  
pytanie, na które odpowiedź wydaje się oczywista: „Czy produkowany  
obecnie sprzęt jest gorszy od tego sprzed pół wieku?”.
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