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OD SŁOWA DO SŁOWA

Drogi czytelniku

G

dyby ktoś do nas podszedł i powiedział „Bujaj się!”, potraktowalibyśmy go z buta. A taki komunikat ze sceny nieustannie
wysyłają nam basiści. Mimo to publiczność najczęściej stosuje się do zaleceń. Sposoby wywoływania bujania są różne. Zapytaliśmy o to specjalistę w tej dziedzinie, czyli Adama Świerczyńskiego
(str. 10). Oprócz kilku rodzajów generowania groove’u przedstawił
nam swój pogląd na rolę basisty w zespole i w sumie niewesołą
rzeczywistość młodego muzyka. Zapytaliśmy też specjalisty od
narzędzi do bujania, czyli Dave’a Boonshofta, prezesa Aguilar
Amplification, o historię rozbujania jego firmy (str. 18). Przyszło
mu to o tyle łatwiej, że jest basistą. Przy okazji Dave zdradził, że
niebawem pojawi się więcej sprzętu do groovienia. Dla basistów
mamy jeszcze całkiem udaną rekonstrukcję cenionej basówki
Guild Starfire Bass II (str. 50). Z kolei dla ludzi potrzebujących
basu, ale nieumiejących śmigać po strunach, proponujemy dwie
aplikacje, które niezgorzej ogarniają linie basowe: Trillian (str. 36)
i IK Modo Bass (str. 39). Mamy też coś dla tych, którzy zostaną
sam na sam z nagranymi liniami basowymi: trzecią część poradnika jak miksować gitarę, poświęconą edycji gitary basowej (str. 56).

Oczywiście nie zapominamy o tych, którzy nie lubią bujania,
bo cierpią na chorobę morską. Dla nich przygotowaliśmy
spotkanie z nową edycją najmniejszego przedstawiciela rodziny
kontrolerów FaderPort (str. 24), najmniejszym interfejsem
rodziny Studio (str. 26) i zestawami PreSonusa, które pomogą
urządzić studio w sensownej cenie (str. 30). Mamy też test
interfejsu Apollo Twin USB (str. 34) i nową edycję mikrofonu
VideoMic Me-L, która nieoczekiwanie służy do słuchania
(str. 42). Klawiszowcom proponujemy spojrzenie na Nord
Piano 4 (str. 44) i klawiatury sterujące Akai MPK (str. 48). Dla
gitarzystów mamy prezentację kolumny HeadRush FRFR-112
(str. 52) oraz wycieczkę do Guitar Center, gdzie można go kupić
(str. 60). Na koniec refleksja nad tym, czy warto robić wszystko
samemu (str. 62).
Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!
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ADAM Audio SP-5

Rotosound Tour 2

Coś
dla ucha

Czas na zmianę
strun (gratis)

W

R

zadko zdarza się, by dostać za darmo dobre struny, jakie się
chce. A tak właśnie dzieje się podczas drugiej edycji Rotosound
Tour. Akcja zaczęła się 1 września i potrwa do 12 października.
W tym czasie odwiedzi kilkanaście miast. Wystarczy zjawić się
z instrumentem w odpowiednim miejscu i czasie, by organizatorzy
wymienili struny na wskazany model z oferty Rotosounda
i jeszcze dali 30-procentową zniżkę na zakup kolejnych w sklepie, gdzie odbywa się akcja. Na chętnych czekają struny do gitar
elektrycznych, basowych, akustycznych, klasycznych, ale też do
bandżo, mandoliny, skrzypiec i wiolonczeli. Oto miejsca i terminy,
gdzie można bezpłatnie wymienić struny:
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Dzień
18.09

Godziny
12.00–18.00

19.09
21.09
22.09
26.09
27.09
28.09
01.10
03.10
05.10
06.10
07.10
09.10
10.10
11.10
12.10

12.00–18.00
12.00–18.00
14.00–20.00
12.00–18.00
12.00–18.00
12.00–18.00
12.00–18.00
12.00–18.00
12.00–18.00
9.00–15.00
12.00–18.00
12.00–18.00
12.00–18.00
12.00–18.00
12.00–18.00

Miasto
Siedlce

Sklep
Midi. Salon
Muzyczny
Radom
Koncert
Warszawa
Pasja
Warszawa
Mx Music
Grudziądz
Krys
Piła
Demo
Poznań
Music Store
Częstochowa Euromuza
Częstochowa Euromuza
Kraków
M-group
Olkusz
Abix
Kraków
Mx Music
Olsztyn
Rockfan
Gdynia
Ambit
Koszalin
Gram
Szczecin
Fan

Adres
ul. Piłsudskiego 41, I p.
ul. Marszałka Ferdinanda Focha 12
ul. Wiktorska 7/11
CH Arkadia, ul. Jana Pawła II 82
ul. Wybickiego 38B
ul. Budowlanych 11
ul. Wielka 21
ul. Jasnogórska 38
ul. Jasnogórska 38
ul. Zamkowa 5
ul. Pomorska 22
CH Galeria Krakowska, ul. Pawia 5
ul. Nowowiejskiego 1
ul. Warszawska 70
ul. Kopernika 25
ul. Świętego Wojciecha 1

zdjęcie: Audiostacja

zdjęcie: ADAM Audio

październiku zadebiutują na rynku pierwsze
słuchawki od ADAM Audio. Zostały opracowane
wraz ze specjalistami z firmy Ultrasone. Według producenta
konstrukcja ma być bardzo wytrzymała, niemęcząca dla
uszu i dawać maksymalną izolację pasywną od otoczenia.
Słuchawki SP-5 mają też sprawić, że zmiana odsłuchu
z nich na monitory studyjne stanie się niemal niezauważalna. Konstrukcja jest składana i ma odłączany kabel,
więc sprawdza się także w zastosowaniach mobilnych.
SP-5 wyposażono w pozłacane membrany o średnicy
40 mm. Mają pasmo przenoszenia 8–38 kHz, czułość 95 dB
przy 1 mW i oporność 70 Ω. Ważą zaledwie 290 g.
Według producenta są przeznaczone dla profesjonalnych
muzyków, producentów i inżynierów dźwięku.
Zapewniają dostęp do przenośnej formy monitorowania
z doskonałym odwzorowaniem transjentów
i balansem tonalnym. 

CO SŁYCHAĆ
SŁYCHAĆ
CO

HeadRush Pedalboard

Multiefekt
na warsztacie
eśli ktoś chce zobaczyć, jak jednym palcem przesuwać
kolumny i wzmacniacze, powinien wybrać się na warsztaty,
na których będzie prezentowany multiefekt HeadRush
Pedalboard. Prowadzący pokaże możliwości urządzenia
i sposoby jego konfigurowania. Będzie też można podpiąć do
niego swoją gitarę i wypróbować je w akcji. Na uczestników
warsztatów czeka w dniu spotkania 10-procentowa zniżka
zarówno na multiefekt, jak i na przeznaczoną do niego
kolumnę HeadRush FRFR-112, która właśnie pojawiła się
w sprzedaży. Oto terminy i miejsca warsztatów:

godz. 12.00–18.00
Sklep muzyczny
MUZYCZNY.PL
aleja Armii Krajowej 5,
WROCŁAW
www.muzyczny.pl

 20.09.2018,

godz. 12.00–18.00
Sklep muzyczny PASJA
ul. Wiktorska 7/11,
WARSZAWA
www.sklep-muzyczny.
com.pl

M-Audio Keystation MK3

M

 2.10.2018,

godz. 12.00–18.00
Sklep muzyczny
GUITAR CENTER
ul. Zbąszyńska 3U,
ŁÓDŹ
www.guitarcenter.pl

 3.10.2018,

godz. 12.00–18.00
Sklep muzyczny
EUROMUZA
ul. Jasnogórska 38,
CZĘSTOCHOWA
www.euromuza.pl

 4.10.2018,

godz. 12.00–18.00
Sklep muzyczny
MAGNUS
ul. Surzyckiego 16,
KRAKÓW
www.
hurtowniamuzyczna.pl

Trzy kontrolery z trójką

-Audio wprowadziło na rynek sterujące klawiatury MIDI
Keystation MK3 współpracujące z komputerami PC i Mac.
Każda różni się rodzajem klawiszy i zawartością pakietu oprogramowania dodawanego do urządzenia. Najmniejsza Keystation
Mini 32 MK3 ma 32 niskoprofilowe klawisze mini. Oprócz tego
wyposażono ją w przyciski Pitch Bend i Modulation, przyciski
oktawowe do rozszerzenia zakresu klawiatury, pokrętło głośności
oraz przyciski Sustain i Edit Mode. Ten ostatni daje dostęp do
zaawansowanych funkcji. Seria ma także dwie „dorosłe” klawiatury. Keystation 49 MK3 to już 49 pełnowymiarowych klawiszy
syntezatorowych czułych na nacisk. Z kolei Keystation 61 MK3

ma 61 pełnowymiarowych, czułych na nacisk klawiszy półważonych. Obie duże klawiatury sterujące mają zaawansowaną funkcjonalność dostosowującą fader, przyciski, tony i koła modułowe
do kontrolowania dowolnego DAW-u lub parametrów wtyczki.
O ile wersja 32-klawiszowa ma w zestawie Pro Tools i AIR Music
Tech Xpand! 2, to do modeli 49 i 61 MK3 dodawane są oprócz tego
programy Ableton Live Lite (DAW), AIR Music Tech Mini Grand
z siedmioma akustycznymi dźwiękami fortepianu oraz wirtualne
pianino elektroniczne AIR Music Tech Velvet z pięcioma legendarnymi pianinami elektrycznymi z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku.

zdjęcia: M-Audio (3)

13.09.2018,

zdjęcie: HeadRush

J
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MOCNY AKORD

PreSonus

Universal Audio

Akai Professional

Mikser z plecakiem

Interfejsy okazyjnie

Chmura sampli

Każdy, kto kupi mikser hybrydowy
StudioLive AR8/12/16 USB, otrzyma
bezpłatnie wygodny plecak do jego
noszenia. Miksery mają odpowiednio
8, 14 i 18 kanałów, są wyposażone w interfejs audio USB 2.0, rejestrator/odtwarzacz
SD, Bluetooth 4.1, procesor efektów
(16 presetów) oraz oprogramowanie
Capture i Studio One 4 Artist. By skorzystać z promocji, należy kupić sprzęt do
30.09 i do 1.10 wysłać formularz zgłoszeniowy wraz z kopią paragonu. Szczegółowe informacje na stronie: audiostacja.pl/
promocja-pokrowiec-w-prezencie/.

W najbliższym czasie warto zainteresować się interfejsami Apollo ze złączami
Thunderbolt i FireWire, ponieważ ich ceny
właśnie obniżono o ponad 20%. I tak za
Apollo 8 DUO zapłacimy teraz 6699 zł
(wcześniej 8699 zł), za Apollo 8 QUAD –
8399 zł (wcześniej 10 899 zł), za Apollo 8P
– 9999 zł (wcześniej 12 999 zł), za Apollo
16 Black – 9999 zł (wcześniej 12 899 zł),
a za Apollo QUAD FireWire 6699 zł (wcześniej 8699 zł). Można także kupić taniej
kartę Thunderbolt 2 do interfejsu Apollo
QUAD FireWire. Kosztuje teraz 1649 zł
(wcześniej 2199 zł).

Oferta obowiązuje do 30.09.2018 lub do wyczerpania
egzemplarzy objętych promocją.

Oferta obowiązuje do 30.09.2018 lub do wyczerpania
egzemplarzy objętych promocją.

Akai postanowiło pokazać, jak potężnym
narzędziem do produkcji dźwięku potrafią
być przenośne klawiatury sterujące MPK
Mini MKII i MPK Mini MKII LE White.
Obecni użytkownicy i nowi nabywcy
otrzymują do nich bezpłatnie bibliotekę
brzmień o objętości 1,5 GB z Loopcloud
oraz kupon o wartości 15 dolarów, który
można zrealizować na stronach Loopcloud
i Loopmasters. W oferowanym pakiecie
znajdują się między innymi linie basu
i bębny. Loopcloud, aplikacja połączona
z chmurą, ma intuicyjny interfejs graficzny.
Umożliwia między innymi inteligentne
tagowanie, odsłuchiwanie i automatyczne
dopasowywanie tonacji.
Oferta obowiązuje do 31.10.2018.

Warm Audio

Dwa klasyki razem

Wybór mikrofonów
Jeśli zastanawiamy się nad solidnym
mikrofonem, warto skorzystać z oferty
australijskiej firmy. Przecenione zostały
jej mikrofony najróżniejszych rodzajów.
Oto przykłady: uniwersalny mikrofon
pojemnościowy M3 – 319 zł (wcześniej
389 zł), pojemnościowy NT-USB – 639 zł
(wcześniej 799 zł), zestaw z jednym z
najcichszych mikrofonów na rynku NT-1A
Kit – 630 zł (wcześniej 820 zł), aktywny
mikrofon wstęgowy NTR – 2090 zł (wcześniej 2430 zł), mikrofon do zastosowań
radiowych Broadcaster – 1399 zł (wcześniej 1650 zł) oraz profesjonalny mikrofon
do kamer konsumenckich VideoMic Pro
Rycote – 690 zł (wcześniej 865 zł).
Więcej promocji na stronie dystrybutora
audiostacja.pl.
Oferta obowiązuje do 30.09.2018 lub wyczerpania
egzemplarzy objętych promocją.
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Torba na klawisze
Nabywcy klawiatur iRig Keys I/O 25 i iRig
Keys I/O 49 po zarejestrowaniu zakupu na
stronie ikregister.com otrzymają bezpłatnie
wygodną dedykowaną torbę podróżną na
swoje klawisze. Jej wartość to 49,99 euro.
Torby zostaną wysłane do uczestników
promocji w październiku.
Oferta obowiązuje do 30.09.2019 lub do wyczerpania
egzemplarzy objętych promocją.

Aguilar

Kolumna do basu

Oferta obowiązuje do 31.12.2018 lub wyczerpania
egzemplarzy objętych promocją.

PreSonus

Eris w dobrych cenach

Poszukiwacze dobrej kolumny basowej powinni zainteresować się propozycją Aguilara.
Za kolumnę GS112 (moc 300 W przy 8 Ω,
pasmo przenoszenia 42 Hz – 16 kHz)
zapłacimy 2799 zł (wcześniej 3499 zł).

Aktywne dwudrożne monitory bliskiego
pola Eris można teraz kupić do 20% taniej.
Za parę modelu E4.5 należy zapłacić teraz
699 zł (wcześniej 845 zł), za sztukę E5 –
499 zł (wcześniej 635 zł), a za sztukę E8
– 895 zł (wcześniej 1055 zł).

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych
promocją.

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych
promocją.

PreSonus, RME, RØDE, Universal Audio, Warm Audio

RØDE

zdjęcia: ADAM Audio, Aguilar, Akai, DPA, IK Multimedia, Laney, MXL,

IK Multimedia

Jeśli ktoś szuka klasycznego mikrofonu
z klasycznym preampem w postmodernistycznie niskiej cenie, powinien skorzystać
z oferty amerykańskiego producenta.
Proponuje on zestaw złożony z mikrofonu
pojemnościowego WA87 opartego na
klasyku 87 wraz z przedwzmacniaczem
mikrofonowym WA73 opartym na brytyjskim klasyku 1073 w cenie 4444 zł
(za sprzęt kupiony osobno należałoby
zapłacić 5398 zł).

MOCNY AKORD

PreSonus
Akai Professional

Sprzęt z samplami
Przez ograniczony czas nowi nabywcy
i dotychczasowi posiadacze MPK Mini MK II,
MPK Mini MKII LE White, MPD218, APC
Mini, APC Key i MIDIMix mogą poszerzyć
swą kolekcję sampli o bibliotekę The Essential Collection przygotowaną w standardzie
Abletona przez projektantów dźwięku
z CR2. Wśród nich znajdują się między
innymi 3 projekty Ableton Live Clip wraz
z lekcjami i przewodnikami, 8 bujających
klipów perkusyjnych MIDI, 128 sampli
one-shot gotowych do produkcji, ale także
zestawy perkusyjne i efektowe, sample
wokalne i melodyjne.
Oferta obowiązuje do 31.12.2018.

Mikser jak nowy
Jeden z najnowszych produktów PreSonusa, 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 wyczerpania
egzemplarzy objętych promocją.

Nagłośnienie do gitar

MXL

Sitka w przystępnej cenie
RME

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 współpracujących z TotalMix FX o wartości 555 zł.
Ma 15 dowolnie konfigurowalnych
przycisków, pokrętło enkodera, wejście TS
do przełącznika nożnego, MIDI USB i jest
kompatybilny z Windows i Mac OS.

Laney

Zwolennicy niedrogich, ale dobrych
mikrofonów powinni zwrócić uwagę na
urządzenia MXL-a. Dynamiczny dwukapsułowy mikrofon DX-2 przeznaczony
do rejestracji pieców gitarowych lub
zestawów głośnikowych kosztuje 495 zł
(wcześniej 635 zł), a za pojemnościowy
mikrofon USB Tempo zgodny z iPadem
należy zapłacić 377 zł (wcześniej 444 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych
promocją.

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych
promocją.

Lato minęło, ale pozostał duży wybór
nagłośnienia 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), lampowe combo gitarowe CUB12 – 1299 zł (wcześniej 1850 zł),
lampowy preamp ze złączem USB IRT-Pulse – 749 zł (wcześniej 1150 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 wyczerpania egzemplarzy objętych
promocją.

Universal Audio

Karta z wtyczkami

Do każdej zakupionej pary monitorów
ADAM AX3 i ADAM A5X otrzymujemy
teraz bezpłatnie parę śnieżnobiałych podstawek o wartości 240 zł.

Jeśli zamierzałeś skorzystać z wtyczek UAD
w ilościach hurtowych, trafia się właśnie
znakomita okazja. Dzięki promocji Universal
Audio akceleratory DSP UAD-2 OCTO
Ultimate 6 wraz z kompletem wtyczek są
teraz tańsze o 25% (cena promocyjna:
16 499 zł, standardowa: 21 999 zł)! Do
wyboru są wersje: UAD-2 OCTO Ultimate 6,
UAD-2 Satellite Thunderbolt OCTO Ultimate 6 lub UAD-2 Satellite USB OCTO.

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy
objętych promocją.

Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy objętych
promocją.

ADAM Audio

Podstaw(k)a lepszego
brzmienia

DPA

Tańsze zbieranie dźwięku
Spadły ceny wybranych mikrofonów instrumentalnych serii d:vote. Za mikrofony
4099 z mocowaniami do gitary akustycznej
i klasycznej oraz do saksofonu zapłacimy
1799 zł (wcześniej 2150 zł). Z kolei para
sparowanych mikrofonów 4099 przeznaczonych do fortepianu kosztuje teraz
3680 zł (wcześniej 4399 zł).
Oferta obowiązuje do wyczerpania egzemplarzy
objętych promocją.
wrzesień–październik 2018
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Instrument
określa
świadomość
O rozumieniu swojej roli w zespole, pozytywnych kopniakach
pozwalających przejść przez niewesołą codzienność młodego muzyka
oraz o ciągłej aktualizacji listy marzeń mówi Adam Świerczyński

Adam Świerczyński
Basista, realizator dźwięku. Współpracował z takimi
artystami jak m.in. Rosalie., Swiernalis, Jimek, Gedz czy
Mawn’s Gallery. Laureat Transcription Challenge w ramach
Scott’s Bass Lessons, a także Projektu 30/90 organizowanego
przez Radzimira Dębskiego. Brał udział w nagraniach płyt
Rosalie., artystki nominowanej do Fryderyków 2018.
Występował m.in. na Open’er Festival, H&M Music, Audioriverze, Festiwalu Legend Rocka, Męskim Graniu, grał w Studiu im.

W tamtym czasie, a był to 2005 rok, Sting miał grać w Warszawie na Służewcu. Rodzice są do dziś jego wielkimi fanami, więc
kilka płyt w domu było. Zakochałem się od pierwszego odsłuchu. Udało mi się wygrać bilety i pojechaliśmy na koncert całą
rodziną. Sting stanowił pierwszą muzyczną fascynację i pozostał
moim ulubionym artystą mimo ostatniego nagrania z Shaggym…
(śmiech) A jak Sting, to gitara basowa. Mam to ogromne szczęście, że rodzice zawsze wspierali moje pasje i już na początku
liceum mogłem cieszyć się pierwszą basówką. To było to… Do
dzisiaj jestem absolutnie zakochany zarówno w brzmieniu, jak
i w funkcji, jaką ten instrument pełni w zespole.

zdjęcie: Paweł Zanio

Skąd ci się wzięła basówka?
Może to wydać się śmieszne, ale zanim się nią zainteresowałem,
w ogóle nie wiedziałem, że taki instrument istnieje! Myślałem,
że basy są grane z klawisza. Nie miałem absolutnie żadnej świadomości muzycznej. Aż do czasu, kiedy w okolicach II/III klasy
gimnazjum oświecił mnie mój serdeczny kolega jeszcze z czasów
podstawówki, Filip Walicki. Dzięki niemu wchłonąłem nie tylko
dużo świetnej muzyki, bo pokazał mi przekrój od Kaliber 44
przez Snoop Dogga i The Roots po Breakout czy Pink Floydów,
ale też zainteresował gitarą. Podpatrywałem go, jak na szkolnym korytarzu gra z kolegą na gitarze akustycznej, oczywiście
w otoczeniu dziewczyn, więc sam takiej zapragnąłem.(śmiech)
Od gitary akustycznej do basu droga była już prostsza.

Wydawałoby się, że dla młodego muzyka, który chce się
wybić, zapewnienie wsparcia zespołowi nie jest
najwdzięczniejszą rolą.
Każdy muzyk określa, co chce grać i jak chce grać. Dla mnie
rozwój nie polega tylko na doskonaleniu techniki gry, ale także
na budowaniu świadomości swojej roli w muzyce i rozwijaniu
swojej wyobraźni. Moją główną funkcją jest wspierać innych
muzyków. Wspierać artystów. Jeśli w utworze trzeba zagrać trzy
dźwięki, należy to zrealizować, bo tylko tyle jest potrzebne. Jeśli
jest więcej przestrzeni, można zagrać więcej, ale zawsze muzyka
pozostaje na pierwszym miejscu. Gitara basowa rzadko dostaje
solówki, zwłaszcza na większych koncertach. Pełni inną rolę i ja
się z tym bardzo dobrze czuję. Chociaż solóweczki też lubię!

Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce, Czwórce, Chilli Zet,
TVP Kultura. Wykładowca Ventspils Groove Festival 2016
na Łotwie. Endorser firmy Aguilar Amplification.

audioplay
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Z tego, co mówisz, wyłania się osoba potrafiąca spojrzeć
z dystansu na to, co robi, i na cały utwór. Na ile to wynika
z funkcji instrumentu, na jakim grasz, a na ile z osobowości?

>>
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>> Jestem introwertykiem, osobą raczej spokojną, wycofaną na
pierwszy rzut oka, ale wydaje mi się, że to połączenie instrumentu z człowiekiem też się jakoś zazębia i zgrywa. Ktoś
z naturą mocno ekstrawertyczną częściej wybierze raczej gitarę
elektryczną i będzie chciał być na pierwszym planie. Jeśli sięgnie
po bas, będzie grał jak Thundercat albo Bootsy Collins. Połączenie instrumentu i osobowości jest kluczowe. W końcu nie bez
powodu mówi się, że ktoś „wyraża siebie” na instrumencie. Jednak z takim spojrzeniem na muzykę się nie urodziłem. Zawsze
byłem refleksyjny, starałem się wyciągać wnioski i słuchać rad
lepszych. Kiedyś doszedłem do tego, że zawsze trzeba służyć
muzyce. Dzięki temu, że utwór będzie lepiej brzmiał, skorzystają
wszyscy. A utwór nie będzie lepiej brzmiał, gdy będę robił gęste
przejścia co dwa takty w popowym numerze.
Możesz podać przykłady takiej „rezygnacji z przejść”?
Ostatnio biorę udział głównie w dwóch projektach: z Rosalie.
i Swiernalisem. Oba są krańcowo różne stylistycznie i wymagają
innego podejścia do gry na koncertach i w studio, czasami właśnie
powściągliwości, szczególnie u Pawła. Bo u Rosalie. wydaje mi się,
że jest dość wszechstronnie. W trakcie współpracy z nią musiałem

O zaangażowaniu
Co jakiś czas mam zlecenia na nagranie basu przez internet.
Wysyłam tracki praktycznie na cały świat. Ostatnio dostałem

Paweł Swiernalis nie daje poszaleć?
U niego bas jest bardzo wycofany, więc nie ma nadziei, bym
swobodnie przekroczył drugą oktawę.(śmiech) Niedawno
byłem z nim i resztą zespołu na obozie kompozycyjnym, gdzie
nagrywaliśmy demo płyty, nad którą aktualnie pracujemy. Były
takie momenty, że mówiłem: „Paweł, jak zapętlę ten jeden motoryczny przebieg przez cały numer, to będzie najwłaściwsze, co
trzeba zrobić”. Bo groove buduje się także przez transowość. To
spotyka się często w hip-hopie czy w muzyce pochodnej R’n’B,
ale też w bluesie, którego notabene przez wiele lat namiętnie
słuchałem. Pochód basowy jest bardzo monotonny, jednostajny i on tworzy siłę numeru. Nie boję się czegoś takiego grać.
Od razu zmieniłem struny w jazz basie na flaty, wziąłem drugą
basówkę z krótką menzurą, lekki overdrive. Połowę numerów
grałem kostką, a dotąd bardzo rzadko używałem kostki…
Bo, jak głosi stereotyp, prawdziwi basiści grają tylko palcami?
Gdyby tak było, to taki „Sierżant Pieprz” czy połowa dyskografii Zeppelinów zupełnie by tak nie brzmiały. To jest kolejne
brzmienie, którego nie da się podrobić. Bobby Vega, Paul
McCartney, Chris Squier, Anthony Jackson… Pamiętam jak na
jednych warsztatach Wojtek Pilichowski mówił, że podczas sesji
nagraniowej z Kasią Kowalską został poproszony przez producenta o zagranie kostką. Był mocno zaskoczony, bo nigdy nią nie
grał. Poleciał do sklepu muzycznego, kupił parę kostek i nagrał
to. Jeśli chce się być wszechstronnym muzykiem, nie można się
ograniczać.

gitarzysty, który nagrywałem dobry rok wcześniej i zupełnie
o nim zapomniałem. Czułem się zaskoczony, kiedy w creditsach
zobaczyłem, że nagrałem to z muzykami, którzy mają na koncie
nominacje Grammy i współpracę z największymi artystami na
świecie. Płytę masterował John Cuniberti, który pracował
ze Stevie’em Wonderem, Joem Satrianim czy PJ Harvey. Mimo
zdalnej pracy trzeba uważać i zawsze się starać, by nie wypaść

Jak trafiłeś do dwóch tak różnych projektów?
Z Pawłem poznaliśmy się, gdy pracowałem jeszcze w sklepie
muzycznym. Sprzedawałem mu struny. Tak od słowa do słowa,
od kompletu strun do kompletu strun po jakimś czasie okazało
się, że montuje nowy skład i zaprosił mnie do współpracy,
z czego się bardzo cieszę. Podoba mi się, w jaki sposób kombinuje i podchodzi do muzyki. Ma otwartą głowę i jest wyrazisty.

przypadkiem źle w takim towarzystwie.(śmiech)

nauczyć się zupełnie innego podejścia do gry. Podczas prac nad
albumem „Flashback” byłem zaskoczony, że mam na przykład
dograć bas do utworu, w którym de facto bas już jest w aranżu. Ale
jej koncepcja była taka, żebym swobodnie dołożył swoje dźwięki.
Mam wrażenie, że w ogóle daje dużo wolności osobom, z którymi
współpracuje. Dlatego w utworze „A pamiętasz” zwrotkę gram
wysoko akordami, tworząc plamy, w refrenach jest głęboki riff ze
schorusowanym brzmieniem, a na końcu przelatuję szybkimi frazami gdzieś w dole gryfu. Świetnie się to gra na koncertach. Podobnie
jak „Holding back”, gdzie mogę dość swobodnie obudowywać
groove, czy „About us”, osadzone w laidbackowym klimacie. Mając
do dyspozycji taką przestrzeń, niekiedy chodzi o drobiazgi. Na
przykład poprowadzenie groove’u w mniej oczywisty sposób, wklejanie się z wyczuciem w aranż. Albo użycie na przykład syntezatora
basowego. Dzięki temu mam wielką frajdę z grania, bo są utwory,
w których trzymam sztywno tyły i doły i nie wychodzę przed szereg, a jest kilka, gdzie mogę poszaleć.
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A jak los połączył cię z Rosalie.?
Grałem kiedyś jakieś zastępstwo za superbasistę Pawła Stachowiaka i okazało się, że się sprawdziłem, więc polecił mnie
później Rosalie., która zapytała go o basistę na Sofar. Słuchałem
już jej singli wcześniej i bardzo mi się podobały, tym bardziej
miło było w końcu zrezygnować z kolejnego wesela na rzecz
fajnego koncertu. Zagraliśmy wtedy razem w Warszawie, a kilka
miesięcy później nagrałem bas do „So good” na EP-kę. Potem
były pojedyncze koncerty, dogranie się do „Flashbacku”, a od

Na graniu coverów bardzo dużo się
nauczyłem. To była solidna szkoła,
z której starałem się jak najwięcej
wyciągnąć

zdjęcie: Paweł Zanio

informację, że został wydany singiel pewnego szwajcarskiego

RWĄCY TEMAT

stycznia nawiązaliśmy już stałą współpracę. I naprawdę jest co
robić. Mnóstwo koncertujemy, jesteśmy niemal cały czas w trasie,
spędzamy ze sobą dużo czasu, zaliczamy największe festiwale
w Polsce, od Open’era, przez Audioriver, H&M, po Męskie Granie.
Piękna przygoda. W tym roku Rosalie. dostała nominację do Fryderyka w kategorii Fonograficzny Debiut Roku, a ja byłem dumny,
że jestem częścią tego projektu, w którym znalazłem się trochę
z przypadku.
Wspomniałeś, że grasz na weselach.
Nie mam z tym problemu. Mam jakieś umiejętności, za które
ktoś chce płacić. W żaden sposób mi to nie uwłacza, bo nadal
gram na basie i mam dookoła siebie świetnych zawodowych
muzyków. Bo to jest podstawa. W dzisiejszych czasach takie
imprezy często wyglądają zaskakująco profesjonalnie. Jeżeli
wykonanie jest na odpowiednio dobrym poziomie, to niezależnie od tego, czy przed mikrofonem stoi na przykład Justyna,

czy Ania Dąbrowska, staram się zagrać tak, jak umiem najlepiej.
No chyba że mówimy o weselach w stylu disco polo, ale tego na
szczęście grać nie muszę. Jednak bardzo istotne dla mnie było,
aby zawsze mieć miejsce, gdzie mógłbym rozwijać się kompozycyjnie i aranżacyjnie. Dlatego mimo wszystko miałem z boku
jakieś autorskie projekty, jak chociażby ostatnio Mawn’s Gallery.
Wesela to konieczność?
W tej branży trzeba grać z absolutnym topem w Polsce, żeby
żyć komfortowo tylko z koncertów. Niewielu udaje się dojść
do takiego poziomu. Większość muzyków wspiera się innymi
graniami oraz wszelkimi aktywnościami na polu muzycznym,
żeby nie martwić się o to, czy trasa jesienią będzie miała pięć
czy 15 koncertów. Jak starcza talentu, można komponować,
produkować czy udzielać lekcji lub prowadzić warsztaty. Poza
koncertami i nagraniami uczę jeszcze w wolnym czasie, prowadziłem nawet międzynarodowe warsztaty na Łotwie w ramach
wrzesień–październik 2018
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Ventspils Groove Festival. Pracując w tym zawodzie, też za coś
trzeba żyć, za coś rachunki zapłacić, za coś dziecku ubrania
kupić, a weekendów w roku jest ograniczona liczba. Dlatego jak
mam wolny termin poza koncertami, to nie odmawiam. Byłbym
głupi, gdybym to robił. Nie stać mnie na to. Poza tym na graniu
coverów bardzo dużo się nauczyłem. To była solidna szkoła,
z której starałem się jak najwięcej wyciągnąć.
Co było na lekcjach?
Podczas przygotowań do gigów, jako nowicjusz, miałem na
przykład tydzień, by opanować ponad setkę utworów. Znakomicie kształci się słuch przy spisywaniu numerów. Kiedy
na bieżąco grałem w różnych składach coverowych z różnym
repertuarem, doszedłem w tym do niezłej wprawy. Byłem
dość pedantyczny i skrupulatny, ale dzięki temu do dzisiaj to
procentuje, kiedy trzeba tuż przed koncertem opanować szybko jakiś spontaniczny utwór. Zawsze wożę ze sobą mobilny
interfejs na takie sytuacje.

O tajemnicy dobrej współpracy
Jeśli chodzi o pracę z artystami to nadrzędna zasada, jaką mam,
brzmi: „Jestem wynajmowany po to, by rozwiązywać problemy,
a nie żeby je stwarzać”. Dlatego jeśli jadę z kimś w trasę albo nagrywam, oddaję się w pełni do dyspozycji. Staram się być bezproblemowym człowiekiem. Artysta jest najważniejszy.

Opracowywanie utworów trochę jak w fabryce.
Ale to nie przyszło od razu. Nie jestem superekspertem, jeśli
chodzi o zagadnienie harmonii. Żeby zacząć w miarę sprawnie
poruszać się w tym temacie jako samouk, rozkminiałem naprawdę długimi godzinami, zanim coś zatrybiłem. Oczywiście
sięgałem do literatury. Bardzo pomogła mi książka Wojciecha K. Olszewskiego „Podstawy harmonii we współczesnej
muzyce jazzowej i rozrywkowej”, sporo dał internet, kilka
podręczników, ale też rozmowy i granie z innymi muzykami.
Bo tylko tak mogłem zweryfikować, co tak naprawdę umiem.
Bardzo często klawiszowcy są najbardziej wtajemniczeni, bo
najczęściej pokończyli szkoły. Zadawałem dużo pytań. Pewne
przebiegi harmoniczne w muzyce rozrywkowej często się
powtarzają, przez co nabieramy sprawności w ich ogrywaniu.
Różne wokalistki lubią różne tonacje. Grając coverowe sztuki,
można w miarę bezkarnie popróbować różnych patentów na
ogranie czegoś i wykorzystać ten czas na ćwiczenie na żywym
organizmie.
Miewasz jeszcze tremę?
Jeszcze do niedawna wydawało mi się, że trema będzie mi towarzyszyć zawsze. Jednak po zagraniu kilkudziesięciu koncertów z tym samym repertuarem mało rzeczy jest w stanie mnie
zaskoczyć. W nowych sytuacjach można zminimalizować tremę
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dobrym przygotowaniem. Natomiast towarzyszy mi ona często
przed graniem solówki. Nie jestem jazzmanem, ale cenię sobie
improwizację, dlatego nie przygotowuję sobie solówki przed
koncertem.
Najbardziej stresująca solówka?
To nie dotyczyło tylko solówki, ale całego wydarzenia.
W ubiegłym roku w ostatniej chwili wziąłem udział w konkursie Projekt 30/90, zorganizowanym na dziewięćdziesiąte urodziny „Wyborowej” i trzydzieste urodziny Jimka. Trzeba było
dograć swoją partię do jego sampli. Nagrodą dla laureatów był
udział w gali zorganizowanej w warszawskim Palladium. Okazało się, że znalazłem się w gronie 30 laureatów z całej Polski,
jednak ze względów rodzinnych byłem zmuszony odmówić
udziału w gali. Sytuacja zmieniła się, kiedy odebrałem telefon
od samego Jimka. Okazało się, że zamierzał wyjątkowo mnie
wyróżnić, stawiając na scenie jako solistę wraz z orkiestrą. Pamiętam, że mocno mnie to wzruszyło, ale nadal mój udział był
pod znakiem zapytania i tu należą się wielkie ukłony w stronę
menedżerki Jimka, Emalki, za pełne wsparcie i pomoc. Jak już
przyjechałem do Warszawy, aranż nie był jeszcze gotowy, więc
zacząłem się stresować, że nie będę miał czasu na przygotowanie.
Na kiedy zaplanowano próbę?
W zasadzie to był tylko soundcheck, jakieś dwie godziny przed
galą.
Lekko napięty grafik.
Jak zobaczyłem te szesnastki z kropkami i spojrzałem na zegarek, to wiedziałem, że będzie ciężko.(śmiech) Przemęczenie,
stres, niepewność. Do tego doszła ta solówka ad libitum, bez
przygotowania, z kilkudziesięcioosobową orkiestrą „za plecami”
i w wypełnionym po brzegi Palladium. Nie przegraliśmy nawet
utworu w całości na próbie. Ale dałem radę. To było wielkie
przeżycie i wielkie wyróżnienie. I mocny kopniak, który dał mi
jeszcze większą wiarę w to, że warto to robić.
To raczej nie był pierwszy kopniak. Wcześniej był chyba
konkurs „Sen o Dolinie”, w którym wraz ze współzałożonym
przez siebie zespołem Passion Fruit wygrałeś występ
z legendami rocka na scenie w Dolinie Charlotty?
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moim basie, potem pokazał mi swój: precla reedycję z 1951
roku. Po koncertach trafiliśmy jeszcze na siebie, wypiliśmy
razem zimne piwko. Szaleństwo! To było niesamowite poznać
kogoś, kto w jakimś stopniu tworzył historię światowego
rocka. Przewijali się tam jeszcze Eric Burdon, Marillion czy
Gary Brooker z Procol Harum. Miłe towarzystwo.(śmiech)
Później spotkałem jeszcze Jacka Bruce’a, niedługo przed jego
śmiercią, oraz samego Marcusa Millera, chociaż był to raczej
szybki uścisk dłoni. Do dzisiaj w takich momentach czuję się
jak małe dziecko, stając twarzą w twarz ze swoimi bohaterami.
>>
A przecież dzięki Aguilarowi jestem w jednej rodzinie z innymi

zdjęcie: Adam Markowski

Dla mnie do dzisiaj jest to megaprzeżycie. Po Stingu osobami,
które na długie godziny po szkole przyklejały mnie do basu,
byli John Paul Jones i Jack Bruce. Byłem wielkim fanem
rocka lat sześćdziesiątych, właśnie brytyjskiej fali. Głównie
Cream i Zeppelini. Moim marzeniem było pójście na koncert
jakiejś gwiazdy z lat sześćdziesiątych. Dzięki festiwalowi
Legend Rocka w Dolinie Charlotty mogłem nie tylko zagrać
obok legend, ale też je poznać. Jedną z takich osób był Nick
Simper. Pierwszy basista i współzałożyciel Deep Purple. Miał
garderobę obok, więc grzecznie zapytałem, czy możemy
porozmawiać. Okazał się przemiłym człowiekiem. Pograł na
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basowymi legendami. To dla mnie ogromny zaszczyt, wyróżnienie i jeszcze większy kredyt zaufania. Kolejny kopniak!
Mniej więcej w tym samym czasie spotkałeś też inną legendę.
Pojawiły się koncerty z Dżemem, w roli supportu, najczęściej
dla kilku tysięcy ludzi. Dużo z nimi zjeździliśmy. Po pewnym
czasie robiliśmy im już nawet próby dźwięku z chłopakami.
Na 19-latkach zajaranych rockiem takie doświadczenia robiły
wrażenie. Kolejne spełnienie młodzieńczych marzeń.
Trzeba przyznać, że spełniały się bardzo szybko.
Możliwe. Mieliśmy wsparcie dobrych ludzi, ale specjalnie podkreślam słowo młodzieńcze, ponieważ z dzisiejszej perspektywy
inaczej na to patrzę. Podczas trasy z Rosalie. spotykam i poznaję
w kuluarach wielu aktualnie inspirujących mnie artystów,
z którymi zaszczytem byłoby zagrać. Już bardziej świadomie.

O prostych zabiegach
Zaczynałem od Stinga. Przez to, że jednocześnie śpiewa
i gra na basie, miał ograniczone pole manewru, jednak jego
groove’y zawsze były w punkt. Wystarczy posłuchać nagrań
jeszcze z czasów The Police i wiadomo, o co chodzi. Może
dzięki temu do dziś najbardziej inspirują mnie „oszczędni”
basiści tacy jak Pino Paladino (kocham to, co robi u D’Angelo)
czy ostatnio Sharay Reed. Panowie grają fenomenalnie skutecznie, niesamowicie czują groove, a jednocześnie ich granie
nie wydaje się skomplikowane. Niestety tylko tak się wydaje.
(śmiech)

Po spełnieniu marzeń w Dolinie Charlotty pojawił się brak
wiary, więc wróćmy na chwilę do pozytywnych kopniaków.
W kolejnym miał udział Wojtek Pilichowski.
Wraz z kolegami poszedłem na studia. Każdy z nas wyjechał
z rodzinnego Włocławka do innego miasta i w konsekwencji
zespół się rozpadł. Po ponad rocznej przerwie brakowało mi
grania, więc podjąłem decyzję, że pojadę na warsztaty do pana
Wojtka do Wałcza, a następnie do Muzycznej Owczarni
w Jaworkach. To był 2012 rok. Tam poznałem paru fajnych muzyków, z którymi mam kontakt do dzisiaj. Mijamy się na scenach.
I to właśnie w Jaworkach, między innymi za sprawą Mistrza,
utwierdziłem się w przekonaniu, że granie na basie jest tym, co
chcę robić. A pozytywny kopniak od pana Wojtka brzmiał mniej
więcej tak: „Jeśli kiedykolwiek przestaniesz grać na basie, to cię
znajdę i ci wp*******”. Do dziś się boję! (śmiech)
Obok Wojtka Pilichowskiego jako drugiego swojego mentora
wymieniasz Piotra Żaczka.
Taaaak. Jest jednym z moich ulubionych basistów, nie tylko
w Polsce. Bardzo mnie inspiruje stylistycznie. Dla mnie styl gry
Piotra jest bardzo smaczny, wyrafinowany i nie do podrobienia.
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Bardzo liryczny. Ma to coś. Cieszę się, że mogłem go poznać
i odbyć u niego konsultacje. Zwrócił mi uwagę na kilka szczegółów, takich jak sklejanie się z bębniarzem czy budowanie frazy.
Byłem bardzo zaskoczony, kiedy okazało się, że bardzo szybko
wyłapał drobne błędy, niuanse w mojej grze, których ja nie
widziałem. Bardzo wartościowe spotkanie.

Groove
Groovebuduje
budujesię
siętakże
takżeprzez
przez
transowość.
transowość.Pochód
Pochódbasowy
basowyjest
jestwtedy
wtedy
monotonny,
monotonny,jednostajny
jednostajnyi on
i ontworzy
tworzysiłę
siłę
numeru.
numeru.Nie
Nieboję
bojęsię
sięczegoś
czegoś
takiego
takiegograć
grać

A dlaczego konsultacje? Dlaczego nie uczyłeś się gry na
gitarze basowej na studiach, a zamiast tego wybrałeś reżyserię
dźwięku?
Ojciec jest inżynierem, ja też mam umysł ścisły, więc początkowo poszedłem na politechnikę do Gdańska. Stwierdziłem,
że to będzie dobra furtka i jakiś papier, a grać na instrumencie
można się nauczyć samemu. Jednak szybko z tego pomysłu
zrezygnowałem. Zamiast chodzić na zajęcia, załapałem się jako
asystent do jednego ze studiów nagrań w Gdańsku, a następnie
przeniosłem się na reżyserię dźwięku do Poznania na UAM, bo
chciałem być jednak bliżej muzyki. Tam stwierdziłem z kolei,
że wolę być po drugiej stronie konsoli. Nie nagrywać, ale być
nagrywanym.
Dały ci coś te studia w zawodzie muzyka?
Szybki kurs homerecordingu czy realizacji dźwięku polecam
każdemu muzykowi. Ponieważ mam jako takie pojęcie o dźwięku czy miksowaniu, mogę z większą świadomością pracować
nad swoją dynamiką, artykulacją i brzmieniem. Mówi się, że
basista powinien mieć kompresor w łapie. Coś w tym jest.
W ten sposób na koncercie lub podczas nagrania ułatwia się
pracę realizatorom. Wystarczy, że podniosą suwak na mikserze
i nie mają większych problemów. Mam też jakąś świadomość
tego, jak bas sklei się w miksie czy ze stopą. I mogę coś ustawić
już na etapie nagrania. Tę świadomość zawdzięczam właśnie
studiom. Cały czas dużo z nich czerpię.
To na koniec wróćmy do marzeń. Jakie jest aktualne?
Jeszcze w ubiegłym roku w wakacje marzyłem, by kiedyś zagrać
na Open’erze. W tym roku się udało, więc muszę zaktualizować listę. Dużą satysfakcję sprawiłoby mi nagranie płyty, która
pokryłaby się złotem albo innym metalem szlachetnym. Jednak
przede wszystkim moim marzeniem jest być szanowanym
i cenionym muzykiem. Chciałbym zasłużyć na dobrą opinię
w branży.
Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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Decyduje

Czy po 23 latach na stanowisku prezesa Aguilar
Amplification czujesz się bardziej muzykiem czy
producentem nagłośnienia do basu?
Każdego dnia jest nieco inaczej. Obecnie skończyłem 65 lat i przez całe życie byłem muzykiem. To
jest w moim sercu. Gra na instrumencie nie jest
jedyną rzeczą, którą robię, a jednocześnie pozostaje
bardzo ważną częścią mnie. Bycie biznesmenem,
producentem, doglądanie produktów Aguilara
także jest częścią mnie, ale jednak wypływa z tego,
że jestem muzykiem. Prawdopodobnie nie byłbym
biznesmenem, gdybym nie zajmował się sprzętem
dla muzyków. Rozpoczęcie biznesu kosztuje mnóstwo nerwów. Nie odczułem tego tak bardzo, gdyż
towarzyszyło mi podekscytowanie, że to, co robię,
ma wpływ na muzykę. Nadal codziennie gram, nadal
grywam z moimi kolegami z Naked Music, pracujemy nad nowymi piosenkami i całe moje życie kręci
się wokół muzyki, nawet jeśli jego część stanowi
biznes.
Czy to znaczy, że publikujesz nowe piosenki?
Ostatnie wydaliśmy w 2014 roku, więc trochę się
grzebiemy, (śmiech) ale Naked Music nadal

Dave Boonshoft
Basista i producent. Ma na koncie nagranie
ponad 40 płyt jako basista i niemal 50 jako
producent. Dave jest prezesem firmy Aguilar
Amplification – współzałożonej przez niego
w 1995 roku – która zajmuje się produkcją
sprzętu dla basistów. W 1998 roku współzałożył
Naked Music NYC Recordings, specjalizujące się
w muzyce tanecznej.
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istnieje. Jesteśmy rozrzuceni po świecie, ale pracujemy nad nowym materiałem i być może wkrótce pojawią się jakieś tego efekty.
W jednym z wywiadów powiedziałeś, że podczas pierwszych 10 lat
działalności firmy popełniłeś mnóstwo błędów. Pilnowałeś jednak, by ich
nie powtarzać. Czy mógłbyś wymienić najbardziej spektakularny lub
brzemienny w skutki wybój na drodze od muzyka z duchem
przedsiębiorczości do producenta z sukcesami na koncie?
Szczęśliwie nie było żadnego wielkiego błędu, jaki czasem zdarza się w biznesie i firma musi się z niego podnieść. Było jednak mnóstwo drobiazgów, które
zrobiliśmy źle w pierwszych latach. Początkowo nasza produkcja wyglądała jak
warsztacik, gdzie każdy był specjalistą w swojej dziedzinie. Na przykład jeden
człowiek świetnie robił kable. I wszystko było dobrze, dopóki nie wziął zwolnienia na tydzień. Wtedy praca nad wzmacniaczem stawała. Błędy wynikały z braku
procedur. Od tego czasu wiele w nie zainwestowaliśmy. Obecnie są bardzo dobre,
więc wiemy na przykład, ile czasu potrzebujemy na wytworzenie produktu. Ta
kontrola pozwala uzyskać jakość. W jej osiągnięciu pomagają też świetne projekty i utalentowani ludzie.
Na czym polegają te procedury?
Każdy pracownik jest przeszkolony i ma podręcznik, który mówi, jak powinien być
zbudowany na przykład wzmacniacz Tone Hammer. Narzędzia na biurku powinny
być ułożone w takiej kolejności, w jakiej będą używane. Wszystkie części na linii
montażowej są numerowane, więc wiesz, czy składasz je we właściwej kolejności.
To składanie ma ustalony porządek dla jednego wzmacniacza. Każde urządzenie
składa jedna osoba dokładnie według instrukcji i nie może odejść, nim nie skończy.
Bo nikt po niej tego nie zrobi. Potem wzmacniacz przechodzi proste testy elektroniczne. Jeśli działa, zostaje przesłany do pracowników zajmujących się kontrolą
jakości i jest powtórnie testowany. Jest dużo kontroli i przekazywania dalej, ale
też duża odpowiedzialność spoczywa na pojedynczym pracowniku. Nie może
złożyć części w innej kolejności, nie może użyć innych, nie może nawet użyć innych
narzędzi. W ten sposób kontrolujemy produkcję. Takie podejście zwane „przepływem jednej sztuki” (single piece flow) sprawia, że od razu wiemy, czy wzmacniacz
działa, czy nie. Jeśli złożysz dziesięć wzmacniaczy i wyślesz je do sklepu, dowiesz się
o tym, że mają tę samą wadę, ale stanie się to później. A tu testujesz natychmiast.
Może się okazać, że niesprawność wynika z tolerancji części lub pracownik popełnił
błąd i sprzęt można od razu naprawić. Dzięki temu zbudowanie więcej niż jednego
wadliwego wzmacniacza jest niemal niemożliwe.

zdjęcia: Aguilar (4)

O początkowych błędach, na które
młotem okazały się procedury, odkryciu
fascynującego świata pickupów
i nadchodzących nowych produktach
mówi Dave Boonshoft

>>

ucho
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Prawdopodobnie nie byłbym
biznesmenem, gdybym nie
zajmował się sprzętem dla
muzyków
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>> Pierwszy wzmacniacz skonstruowany z Alexem Aguilarem
powstał chyba na potrzeby twojego studia Naked Music? Co nie
pasowało ci w ówczesnych konstrukcjach, że zdecydowałeś się
zaryzykować i zaprojektować własny wzmacniacz basowy?
To było jeszcze przed Naked Music, które powstało w 1998.
Pierwszym produktem, opracowanym z Alexem w 1994 roku, był
preamp DB680. Brałem wtedy udział w sesjach nagraniowych
w Nowym Jorku. Miałem świadomość istnienia wspaniałych
preampów Telefunkena czy API. Z drugiej strony, gdy szedłem na
sesję nagraniową, czasem trafiałem na
świetny preamp, a czasem niekoniecznie. I zdawałem sobie sprawę, jak dużą
różnicę robi to w moim brzmieniu. Zacząłem się rozglądać za przedwzmacniaczem, który miałby dynamikę Telefunkena V76, elastyczność korektora
z Neve 1073, ale jednocześnie miał też
funkcje potrzebne basiście. Projekt
tego przedwzmacniacza powstał na
serwetce. Miał być przeznaczony tylko
dla mnie. Nie zamierzaliśmy ruszyć
z tym sprzętem do ludzi. Ale gdy
został zbudowany, popatrzeliśmy na
siebie i stwierdziliśmy: „Ej, to świetne narzędzie! Może inni ludzie
zechcą z niego skorzystać”. Na pierwszy NAMM Show wybraliśmy
się z dwoma prototypami. Nie było jeszcze żadnej produkcji czy
pracowników. I tak zaczęliśmy.
I ile sprzedaliście po NAMM?
O ile pamiętam, dwanaście.
Niezły start.
Miałem tę zaletę, że byłem zawodowym muzykiem i znałem wielu
znakomitych muzyków. Dawałem im sprzęt na próbę, a oni mówili
o nim innym znakomitym muzykom. Jednym z pierwszych, który go
przetestował, był Howie Epstein, basista Toma Petty’ego, którego
już niestety nie ma wśród nas. Znalazł się wśród nich także John
Patitucci. Jak tylko wzięci muzycy zaczęli korzystać z preampu,
zyskał uznanie. Kupowali go muzycy wysokiej klasy i doceniali,
z czym mają do czynienia.
Czyli DB680 był preampem, ale opartym na lampach?
Wykorzystywał lampy, ale był konstrukcją hybrydową. Miał korektor parametryczny dla środkowego pasma i był on zbudowany na
tranzystorach.
Czyli DB751 koncepcyjnie jest kontynuacją tamtej konstrukcji?
Dlaczego jednak nie wybraliście lamp?
Zarówno lampy, jak i tranzystory są urządzeniami wykorzystywanymi we wzmacniaczach. Oczywiście lampy są cenione za
bogate zniekształcenia, które podkreślają harmoniczne. Wszyscy
je lubimy. Są melodyjne. Bardzo ciepłe. Zniekształcenia tranzystorowe mogą być odbierane jako trochę obcięte, czasem nie są zbyt
dobre. Odkryliśmy, że dobrze zaprojektowany preamp tranzystorowy zachowuje ciepło, podkreśla właściwe harmoniczne i daje
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właściwy zapas mocy. Także w porównaniu z lampami. Widziałem
wiele lamp, kocham gitarowe wzmacniacze lampowe. By korzystać
z lamp, trzeba mieć sekcję zasilacza z lampami próżniowymi. Trudno znaleźć niezawodne lampy, a jeśli już się uda, kosztują fortunę.
Dlatego bardzo trudno zbudować 700-watowy wzmacniacz lampowy. Z tego powodu uważam za dobry kompromis, by mieć ciepło
brzmiącą tranzystorową sekcję przedwzmacniacza i wysokiej
jakości wzmacniacz tranzystorowy. W DB751 mamy dodatkowo
ciepłą kompresję lampową za sprawą lamp przedwzmacniacza.

Bardzo trudno zbudować
700-watowy wzmacniacz
lampowy. Dlatego uważam
za dobry kompromis, by mieć
ciepło brzmiącą tranzystorową
sekcję przedwzmacniacza
i wysokiej jakości wzmacniacz
tranzystorowy
Wzmacniacze Aguilara uważane są za topowe produkty klasy D.
Dlaczego obruszasz się, gdy nazywane są cyfrowymi?
Kiedy klasyfikowano wzmacniacze, pojawiła się klasa A, potem
klasa B i w końcu stworzono klasę D, ale nie oznacza ono cyfrowej
(digital), choć wszyscy w to wierzą. Klasa D jest po prostu kolejna.
Powodem, dla którego uważają Tone Hammera za wzmacniacz cyfrowy, jest obecność wzmacniacza impulsowego. Dzięki niemu TH
może być lekki i wydajny. Jest w nim przełącznik zawierający cyfrowe części służące do szybkiego przełączania tranzystorów, przez
co są wykorzystywane bardzo efektywnie. Ich wydajność przewyższa obecność 12 tranzystorów bez mechanizmu przełączania. Ale
to nie jest ścieżka sygnału! Nie ma tu cyfrowego dźwięku, nie ma
przetwarzania fali dźwiękowej na ciąg zer i jedynek. Tone Hammer
jest zwykłym wzmacniaczem analogowym, który wykorzystuje
tranzystory jak każdy inny wzmacniacz tranzystorowy. Mimo to
nie obruszam się. (śmiech) To tylko pokazuje, jak nieprawdziwe są
przekonania, że litera D wzięła się od „digital”. A lekkie wzmacniacze są super.
Coraz więcej firm spogląda na technologię cyfrową i rozwija się
w tym kierunku. Aguilar jednak twardo stoi przy analogu.
Czy macie w planach wprowadzenie cyfrowych urządzeń:
efektów, wzmacniaczy?
Naszym celem jest robienie dobrego sprzętu dla basistów. Zawsze
projektujemy produkty, co do których czujemy, że będą lepsze
od tych, które mamy. Jeśli mamy pomysł, analizujemy, czy dodaje
on coś do obecnie istniejących urządzeń. Nie wiem, co przyniesie
przyszłość, bo nie mam kontroli nad wszystkim, ale wydaje mi się,
że pozostaniemy przy projektowaniu urządzeń analogowych. Nie
uważam, by nasze doświadczenie pozwalało na przewidywanie, co
się stanie w świecie cyfrowym. Ale zobaczymy, jak to się wszystko
rozwinie.
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W ubiegłym roku pojawił się na rynku wzmacniacz AG700.
Parametrami jest bardzo zbliżony do flagowego DB751.
Dla jakich użytkowników przeznaczony jest pierwszy,
a dla jakich drugi?
Oczywiście każdy gitarzysta basowy może korzystać z każdego
z nich, ale bardzo różnią się brzmieniem i harmonicznymi. Choć
kontrola brzmienia pozostaje w obu podobna z uwzględnieniem
tonów średnich i wysokich, obwód preampu jest zupełnie inny.
W DB751 składa się z dwóch stopni i ma lampy, a w AG700 wykonaliśmy go w całości na tranzystorach.
DB751 daje wielkie brzmienie, jest
bardzo ciepły i ma potężną sekcję
mocy, dlatego z pewnością nie jest to
wzmacniacz do korzystania w domu.
(śmiech) Grasz koncerty, potrzebujesz
potężnego dźwięku. AG700 ma 700 W
RMS, więc nadal jest głośny. Projektując go, mieliśmy zamiar osiągnąć przeciwieństwo brzmienia DB751 lub Tone
Hammera. Z lampami dostajemy za
dużo kompresji, ciepła, zniekształceń.
Tym razem chcieliśmy wzmacniacza
o bardzo małych zniekształceniach,
czystym headroomie oraz jasnym i silnym brzmieniu. Dlatego
AG700 jest dobry dla każdego, ale szczególnie dla tych, którzy
grają dużo slapem, grają często rocka.
Cechą charakterystyczną oferty Aguilara jest brak combo.
Czy na przeszkodzie stoi tylko organizacja produkcji, ponieważ
fabryka wzmacniaczy znajduje się na Manhattanie, a fabryka
kolumn w Ohio, czy są jakieś inne powody?
Codziennie przesyłamy rzeczy z Ohio do Nowego Jorku. To jednodniowa podróż. Dlatego powód jest inny. Co jest najważniejsze
w sprzęcie? Przenośność i waga. Mamy wrażenie, że jeśli ktoś chce
mieć mały rig, wożenie jednej kolumny SL-112 z Tone Hammerem 350
jest najwygodniejsze. Tone Hammera pakuje się do torby z gitarą.
Kiedy buduje się combo i umieści na górze wzmacniacz, trzeba dodać
kolejny kawałek drewna. Sprzęt staje się większy i cięższy. Mamy
jakieś pomysły na combo i może pewnego dnia je zrealizujemy. Na
razie uważamy, że combo stanowi propozycję bardziej dla początkujących muzyków. Kiedykolwiek gra się ze wzmacniaczem, brzmi
to potężnie i spójnie z innymi muzykami. Combo może pasować, gdy
gra się w sypialni, ale nie mamy teraz takiego produktu. Nie pasuje do
Aguilara. Mimo to bardzo bym chciał któregoś dnia zrobić combo dla
średniozaawansowanych muzyków. I być może to się zdarzy.
Wprowadziliście kolumny z magnesami neodymowymi dość
późno w porównaniu z konkurencją. Jaka była przyczyna?
Wszystkie głośniki, które testowaliśmy, dawały bardzo poszarpany dźwięk. Za bardzo podkreślały średnie tony. Niektóre miały
górkę przy 1 kHz, niektóre przy 2,5 kHz, ale wszystkie dawały
zbyt wiele górnego środka. To nie była charakterystyka, którą
chcielibyśmy dołożyć do brzmienia basu. Mogłaby być, gdyby
ktoś taką chciał. Dlatego przez długi czas staraliśmy się nie zwracać uwagi na magnesy neodymowe, wychodząc z założenia, że to

jest brzmienie nie dla nas. Po jakimś czasie okazało się, że ludzie
chcą jednak lekkich kolumn. Dlatego zdecydowaliśmy się poświęcić uwagę temu zagadnieniu. Doszliśmy do wniosku, że możemy
zaprojektować krosownicę, która obniży średnie wysokie tony.
Teraz głośnik ma dobrą równowagę między niskimi i wysokimi
częstotliwościami. Nie ma tej bomby w okolicach 2 kHz. Byliśmy
zadowoleni z rozwiązania problemu i jakości głośnika, jaki udało
nam się zaprojektować. Linia SL wyposażona w magnesy neodymowe cieszy się dużym powodzeniem.

Kiedy zaczęliśmy rozważać
robienie własnych pickupów,
okazało się, że nawet w takim
prostym urządzeniu trzeba
zwrócić uwagę na
wiele szczegółów

W jednym z wywiadów wspomniałeś, że pickupy są zbyt
prostym urządzeniem, by odcisnąć na nim swoje piętno. A mimo
to w 2010 roku zaczęliście ich produkcję.
Zaczynaliśmy od preampu OBP. A skoro mieliśmy preamp, dlaczego nie zrobić pickupu? Po prawdzie przez długi czas nie braliśmy
pickupów na poważnie. Gdy przychodziła gitara, miała pickupy.
Dlaczego miałbym się nimi interesować? Kiedy jednak zaczęliśmy
rozważać robienie własnych pickupów, okazało się, że nawet w
takim prostym urządzeniu trzeba zwrócić uwagę na wiele szczegółów: jak pracują cewki, jakie jest ułożenie nawinięcia, średnica
drutu, własności różnych materiałów wykorzystywanych jako
magnesy i utrzymywanie przez nie namagnesowania. Zaczęło
nas to fascynować, a ja na szczęście potrafiłem usłyszeć różnicę.
Wydaje mi się, że mamy duży wkład w projektowanie pickupów
i rozumienie, jak pracują one jako przetworniki.
Jak do tego podeszliście?
Z pickupami jest jak ze świetnym mikrofonem. Ma własną charakterystykę, ale nigdy nie powinien zdominować wokalisty. Jeśli ktoś
zna mikrofony, wie, że mają różne zastosowania. Jednak nie ma tak
zaprojektowanych mikrofonów, by miały za dużo środka jak Neumann
U67. To znakomity mikrofon. I ma swoją charakterystykę, ale nie
będzie dobrym przetwornikiem, który zmienia energię głosu na sygnał
dostarczany do konsolety. Dlatego by miało to sens, należy patrzeć na
pickupy w ten sam sposób. Daje to mnóstwo zabawy i satysfakcji. Im
dalej idziesz, tym więcej się dowiadujesz. Z początku nie wiedziałem,
że lubię pracować nad pickupami. Ale kocham instrumenty: gitary
i basówki i uwielbiam pracować z lutnikami i konstruktorami. To
świetna zabawa! A nasze podejście jest takie: chcemy, by instrument
miał swoje niepowtarzalne brzmienie. Powinienem raczej powiedzieć:
pickup powinien dawać odpowiedni dźwięk. Musi przekazać brzmienie instrumentu do wzmacniacza, ale nie zdominować go.
wrzesień–październik 2018
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Czy zatrudnialiście nowych ludzi do projektowania pickupów,
czy zrobiliście to w ramach dotychczasowego zespołu?
Zaprojektowaliśmy sami. Pracuję ze świetnym inżynierem
Goranem Stankoviciem, ponieważ sam nie jestem inżynierem.
Wykonaliśmy całą pracę projektową i zyskaliśmy świadomość,
jaki wpływ ma ten element instrumentu na muzykę. Z Goranem
wymienialiśmy się pomysłami. Wykonaliśmy wiele prototypów
pickupów i analizowaliśmy, co słyszymy. Mówiłem: „Posłuchaj, tu
jest za dużo dolnego środka”. A on odpowiadał: „Zdejmę tę ilość drutu” lub
„Zmienię kształt uzwojenia na takie”.
Można było zmienić tylko jedną rzecz
w kolejnej wersji, bo inaczej byśmy
się zgubili. Zmienialiśmy, robiliśmy
kolejny prototyp, obserwowaliśmy, co
się dzieje, słuchaliśmy i omawialiśmy,
co dalej. Robimy wszystko sami, produkujemy pickupy w Nowym Jorku.
Kupiliśmy jedną wysokiej jakości
maszynę do nawijania pickupów, sami
kontrowaliśmy nawijanie. Teraz mamy
cały dział produkcji pickupów, który
stanowi część fabryki. Przy organizacji produkcji odkryliśmy jednak pewną rzecz: nie każdy może produkować pickupy, bo drut
jest bardzo cienki. Jedni są znakomici w składaniu wzmacniaczy:
skręcają płytki z elementami i metalowe części, a inni w robieniu pickupów, gdzie trzeba mieć pokłady cierpliwości i zwracać
uwagę na małe elementy. Dlatego jest podział na składających
wzmacniacze i pickupy.
Wspomniałeś o sprawdzaniu pickupów na słuch. Czy twoje
ucho jest w firmie „Sądem Najwyższym” dla wszystkich nowych
projektów?
Ode mnie zależy, jak produkty będą brzmieć, ale nie jestem egocentrykiem. Konsultuję się z innymi: „Ja słyszę to. A co ty słyszysz?”.
Od czasu do czasu muszę mieć potwierdzenie, że nie oszalałem.
(śmiech) Jestem jednak przekonany, że trudno zaprojektować
produkt przy uwzględnieniu wszystkich opinii, ponieważ każdy
słyszy nieco inaczej. Najlepszym przykładem jest bas, którego
brzmienie w dużym stopniu zależy od tego, jak brzmią przetworniki
i wzmacniacz. Grasz inaczej, inaczej odbierasz to, co wydobywa
się z pickupów i wzmacniacza. Dlatego jeśli wszyscy zgłoszą swoje
sugestie, prędzej czy później nie będzie wiadomo, co robić. Jestem
„Sądem Najwyższym” i to jest moja decyzja, ale zbieram wrażenia
i przemyślenia od każdego, ponieważ ich potrzebuję.
Jesteście królami wzmacniaczy, robicie pickupy.
Czy macie plany, by zbudować swoją własną basówkę
pod marką Aguilar?
Nie sądzę. Jesteśmy dumni ze współpracy z wieloma znakomitymi konstruktorami gitar jak Stuart Spector, Mike Tobias,
F Bass, ludzie z Ibaneza. Oni mają nieprawdopodobną wiedzę
o drewnie: jak z niego budować, jak z nim postępować. Co prawda mogłem nauczyć się wiele o pickupach, ale drewno to wielki
i zupełnie inny świat.
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Przecież macie do czynienia z drewnem podczas budowy
kolumn.
Ze sklejką. Dlatego wiemy na przykład, ile warstw należy
użyć w obudowie, by kolumna oddychała. To nadal jest
zupełnie inna wiedza. Wymienieni przeze mnie faceci są w tej
kategorii klasą dla siebie. A ludzie z Gdańska, z Mayonesa?
Oni też robią z drewna wspaniałe rzeczy! Są znakomitymi
konstruktorami.

Ode mnie zależy,
jak produkty będą brzmieć,
ale nie jestem egocentrykiem.
Konsultuję się
z innymi

Nowoczesne systemy nagłośnienia idą w kierunku cichej
sceny. Czy zamierzacie zaprojektować coś dla basistów
grających w ten sposób?
Część muzyków gra koncerty w słuchawkach. Myślałem o tym.
Pamiętam, jak grałem koncert, kiedy byłem młodym muzykiem.
Na scenie nie dało się nic usłyszeć. Starałem się przyciągnąć
uwagę faceta od monitorów, wskazać swój monitor, by trochę
pogłośnił albo ściszył, ale nie byłem w stanie tego ciągle kontrolować. Próbowałem w ogóle coś usłyszeć. Dlatego uważam cichą
scenę za pożyteczny wynalazek. Wielu basistów używa preampu
Tone Hammer jako pedał DI do kształtowania swojego brzmienia
w osobistych systemach nagłaśniających. Zapewne niektóre
miejsca koncertowe będą ewoluować w tę stronę, bo widać coraz
więcej muzyków na dużych koncertach grających z „uchem”.
Mimo to ciągle będzie potrzebny wzmacniacz i kolumna, by gitara
basowa stała się kompletnym instrumentem. Sama z siebie nie
wyda dźwięku. Musi zmienić energię. Nawet jeśli liczba muzyków
grających na koncertach będzie rosła, zawsze będą słuchawki
i głośniki.
Ostatnio wypuściliście nowe kolumny w serii Doriana Graya.
Czy zamierzacie iść tą drogą i prezentować znane konstrukcje
w nowych wersjach?
Pracujemy nad kilkoma nowymi kolumnami. Nie mogę o nich
jeszcze mówić, ale będziemy rozszerzać linię SL z magnesami neodymowymi. Nowe kolumny zapewne pokażą się jeszcze tej jesieni,
a na pewno na NAMM. Dodamy także coś do naszej linii wzmacniaczy i pracujemy nad nowymi projektami pickupów. Będą to modele
niekoniecznie pasujące do tradycyjnych podziałów na Jazz Bass
i Precision Bass, ale oferujące coś nowego. Pracujemy zatem nad
kolumnami, wzmacniaczami i pickupami, więc jeszcze w tym roku
pojawi się dużo sprzętu.
Rozmawiali Dariusz J. Michalski i Mateusz Bracha
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Nie trąci
myszką
Dekadę od premiery oryginalnego FaderPorta
debiutuje jego nowa wersja. Wcześniej zdążyły pojawić się
dwie większe wersje sterownika, 8- i 16-kanałowa. Wersja z pojedynczym
suwakiem czerpie to, co najlepsze, z FaderPort 8 i 16 przy zachowaniu
kompaktowych rozmiarów

F

aderPort był i jest kontrolerem, który pozwala poczuć analogowy sznyt
pracy w studiach przesiąkniętych
komputerową techniką. Owszem
klawiatura i myszka sprawdzają się
w środowisku DAW, ale są one o wiele
bardziej efektywne, gdy używa się ich
w połączeniu z precyzyjną, ręczną kontrolą
nad miksem i automatyką, zawartą w nowym FaderPort V2. Pełnię zalet kontrolera
odkryjemy, jeśli naszym ulubionym programem do edycji audio/MIDI jest Studio
One 4, oferujący dla niego natywne wsparcie. Tym łatwiej o to, ponieważ program ten
w wersji Artist jest dodawany do kontrolera.
Naturalny kontroler
Nowy sterownik to znakomite rozwiązanie dla każdego, kto miksuje na komputerze. Kolorystyką nawiązuje do większych
kontrolerów z rodziny FaderPort. Zapewnia 100-milimetrowy, dotykowy, zmotory-
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zowany suwak do zapisu fade’ów
i automatyki w czasie rzeczywistym oraz
24 przyciski obejmujące 40 różnych funkcji. To wszystko zmieszczono
w obudowie o rozmiarach pozwalających
na postawienie sterownika na każdym
biurku. Podświetlone przyciski sprawiają, że znalezienie pożądanej funkcji nie
nastręcza żadnej trudności. Gumowe
przyciski zostały wygodnie rozmieszczone
i działają bardzo pewnie. Możemy nimi na
przykład błyskawicznie aktywować nagrywanie, zarządzać ustawieniami wyciszenia
i solo czy włączyć podgląd ścieżek.
Klasyczną wersję FaderPorta z wersją
V2 poza zmotoryzowanym suwakiem
i sekcją transportu łączy kilka trybów pracy
suwaka oraz przyciski Mute i Solo. Oba są
zgodne z wieloma programami typu DAW
i obsługują HUI. Zarówno jeden, jak i drugi
oferują gniazdo jack 1/4” służące do podłączenia przełącznika nożnego i funkcji Start/

Stop. Poprzednia wersja kontrolera wykorzystywała jednak USB 1.1, najnowsza
zaś opiera się na USB 2.0. Klasyczna wersja
sterownika miała swoje ograniczenia.
Wyposażono ją w znacznie mniej kontrolerów, nie oferuje nic, co stanowiłoby choćby
namiastkę Session Navigatora. Miała też
okrojoną integrację ze Studio One. Wersja
V2 jest dużo potężniejsza. Oprócz funkcji
dzielonych z Mackie Control i HUI nowy
sterownik DAW oferuje kontrolery dopasowane specjalnie do sekwencera audio/
MIDI PreSonusa, w tym bypass efektów
insertowych na danym torze jednym przyciskiem czy funkcję Control Link związaną
z przypisywaniem przyciskom funkcyjnym
wybranych parametrów.
Session Navigator
Wyjątkowy Session Navigator daje nam
łatwy, jednoprzyciskowy dostęp do ośmiu
najważniejszych funkcji w celu zapewnienia

NAGRAJ MUZĘ

Nie mogło zabraknąć szybkiego przełączania się między sekcjami na ścieżce Aranżera w Studio One 4 lub między obiektami
w programach DAW obsługujących protokół Mackie Control/HUI. Stała kontrola
nad głównym tłumikiem poziomu Master
rozumie się sama przez się. Powyższy opis
uświadamia, z jak bardzo wszechstronnym
kontrolerem mamy do czynienia.

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Wejście/wyjście
 1x złącze USB 2.0
 1x wejście jack do przełącznika nożnego
służącego do uruchamiania funkcji Stop/Start
Tłumik
 1x czuły na dotyk, zmotoryzowany suwak
o długości 100 mm
 zmotoryzowany układ paska napędowego
z podwójnym servo zapewniający szybką
i cichą pracę
 gładki w dotyku i błyskawicznie działający
 wytrzymała konstrukcja
 rozdzielczość: 10 bitów, 1024 kroki
Przyciski i pokrętła
 kontrolery ogólne: enkoder z pokrętłem 360°,
Undo/Redo, Arm All, Solo/Mute Clear, Click
On/Off, 4 przyciski funkcyjne

zdjęcia: PreSonus (2)

 kontrolery kanałów: Level, Pan, Solo, Mute,

maksymalnej elastyczności. Możemy użyć
dużego wciskanego enkodera i przycisków
znajdujących się obok niego do edycji i miksowania z większą efektywnością i szybkością.
Nawigacja po ścieżce odbywa się przy użyciu
enkodera lub za pomocą przycisków w
kształcie strzałek. Odpowiednim enkoderem
i strzałkami przybliżamy i oddalamy widok
do edycji bądź powiększamy i zmniejszamy
ścieżki. Dostajemy zarówno przewijanie osi
czasu enkoderem, jak i pracę takt po takcie
z użyciem przycisków w kształcie strzałek.
Te ostatnie umożliwiają przechodzenie
pomiędzy bankami co jeden, z kolei obrotowy
i klikalny enkoder zapewnia płynną zmianę
banków. Możemy włączyć ścieżkę metronomu i zmieniać tempo przy użyciu enkodera
lub strzałek. Po prostu wciskamy enkoder,
aby wstukać tempo. Także po otwarciu ścieżki
markerów przechodźmy pomiędzy nimi
przy użyciu enkodera lub strzałek. Markery
ustawiamy, wciskając enkoder.

Wygodna kompatybilność
Usprawniony sposób pracy kontrolera oraz
wsparcie dla protokołów Mackie Control
i HUI czynią z niego znakomite uzupełnienie
dla takich programów jak Logic Pro X, Cubase, Ableton Live czy Pro Tools. Co więcej,
do dyspozycji mamy również specjalnie
dostosowane tryby Mackie Control Universal do programów Logic, Cubase i Ableton
Live. FaderPort V2 nie wymaga instalacji
żadnych sterowników. Wystarczy podłączyć
go do wejścia USB w komputerze, by przejąć
kontrolę nad miksem. Jednak jeszcze więcej
zyskujemy, gdy używamy go w środowisku
Studio One 4. Możemy wyłączać wszystkie
wtyczki na dowolnej ścieżce jednym przyciskiem Bypass All i używać funkcji Control
Link, aby enkoder śledził myszkę, zapewniając natychmiast ręczną kontrolę nad każdym
parametrem. Z drugiej strony możemy
przypisać enkoder na stałe do bieżącego
parametru.
Jeśli potrzebujemy bardziej rozbudowanej kontroli wtyczek i miksów
pomocniczych, rozważmy zakup jednego
z większych kontrolerów od PreSonusa.
FaderPort 8 i 16 pozwalają na użycie
suwaków do modyfikowania parametrów
wtyczek i zarządzanie miksami Aux.
Jedno jest pewne: z kompaktowym,
łatwym w obsłudze kontrolerem FaderPort
V2 możemy cieszyć się najszybszym, najwygodniejszym i najbardziej efektywnym
sposobem działania w miksie.
Patryk Korzonkowski

Rec Arm
 kontrolery automatyki: Touch, Latch, Trim,
Write, Read, Off
 transport: Play, Stop, Fast Forward, Rewind,
Record, Loop, Return to Zero (funkcje mogą
się nieco różnić zależnie od DAW-u)
 nawigacja: przewijanie ścieżek, przewijanie
po linii czasu, wstawianie markerów,
przełączanie markerów nast./poprz.,
przełączanie między obiektami nast./poprz.,
Zasilanie
 zmotoryzowany tłumik wymaga zewnętrznego
zasilacza 12 V, 1,2 A (fabrycznie
skonfigurowany, w zestawie)
Wymiary
 wysokość x głębokość x szerokość
45 x 140 x 230 mm
 waga 0,68 kg
Wymagania systemowe
 system Mac OS lub Windows
 najnowsze oprogramowanie firmowe
FaderPort
 połączenie z internetem wymagane do
instalacji sterowników i oprogramowania
znajdującego się w zestawie
 Universal Control 2.8 lub późniejsze
(do uaktualnień oprogramowania firmowego)
Współpraca z programami
 tryb natywny: PreSonus Studio One® 3.5.6
z rozszerzeniami, Studio One 4.0.1
i późniejsze wersje
 emulacja HUI: obsługiwana przez Pro Toolsa
 emulacja Mackie Universal Control:
obsługiwana przez Logica, Cubase’a,
Nuendo i Abletona
Cena

850 zł
wrzesień–październik 2018
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PreSonus Studio 24

Stworzony
do przemieszczania
Zbliżająca się jesień przyniesie wiele ciekawych premier produktowych oraz
sprzętowo-programowych aktualizacji. Przedsmak tego, co nas czeka,
zwiastuje kompaktowy interfejs audio/MIDI USB-C Studio 24

N

owa karta, uzbrojona w dwa
wejścia i dwa wyjścia, zasila
grupę urządzeń cieszących
się największą popularnością
wśród entuzjastów domowych nagrań
wokalno-instrumentalnych. Konkurencja,
szczególnie w tym przedziale cenowym,
jest duża. Co ma debiutująca na rynku karta, czego nie mają podobne konstrukcje?
Sprawdźmy, zaglądając za kulisy.
Interfejs typu desktop
Studio 24 kolorystyką nawiązuje do
pozostałych modeli kart z tej samej
rodziny. Srebrno-niebieska obudowa
w całości wykonana jest z metalu i zapewnia ponadprzeciętną wytrzymałość.
Również z metalu wykonano wszystkie
regulatory. Fakt nie do przecenienia,
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szczególnie jeśli zapragniemy używać
karty do zastosowań mobilnych. Takie
przeznaczenie przesądziło o braku
otworów do montażu w racku. Na tylnym
panelu nie znajdziemy gniazda do podłączenia zewnętrznego zasilacza. Studio
24 jest w pełni zasilany z szyny USB,
natomiast podłączany przez port USB-C.
Podobnie jak pozostałe modele serii
współpracuje z dowolnym oprogramowaniem do nagrywania, które obsługuje
Core Audio (Mac OS X) lub ASIO (Windows). Ponadto interfejs działa w trybie
sterowników plug&play do systemu Mac
OS X. To oznacza, że dodatkowe sterowniki nie są potrzebne.
Pod wieloma względami Studio 24 przypomina swojego starszego brata Studio 26.
Największa różnica sprowadza się do wyjść

liniowych. W Studio 26 znajdziemy cztery
symetryczne wyjścia, w najmniejszym
z rodziny dwa. Choć Studio 26 ma ekonomiczne wzmacniacze, na pokładzie najnowszego interfejsu z rodziny znajdziemy jeszcze
bardziej energooszczędną wersję XMAX-L.
W brzmieniu nie usłyszmy żadnej różnicy.
Poza tym funkcje, możliwości, wspomniana
jakość dźwięku i dołączone oprogramowanie
są identyczne dla obu urządzeń.
Zawartość obudowy
Na przednim panelu kompaktowej karty
znalazły się dwa wejścia combo mikrofonowo-liniowo-instrumentalne zrealizowane
na złączach XLR i TRS 6,33 mm. Ich czułość
ustawiamy potencjometrami. Możemy obserwować poziom sygnałów wejściowych
na czterech wskaźnikach LED. Dokładne
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mierniki wskazują również poziom
wyjściowy sygnału. Na tylnym panelu znajdziemy dwa główne wyjścia symetryczne
TRS 6,33 mm z regulacją ich poziomu
na przednim panelu. Przyciskiem 48 V
włączamy globalnie napięcie Phantom
we wszystkich wejściach mikrofonowych
XLR. Wejście/wyjście MIDI z tyłu urządzenia umożliwia podłączenie klawiatury,
modułu brzmieniowego lub kontrolera,
czyniąc z interfejsu centrum studia. Całość
dopełnia wyjście stereo jack TRS 6,33
mm, czyli wyjście słuchawkowe karty. Do
regulacji poziomu sygnału w słuchawkach
służy potencjometr na przednim panelu.
Warto dodać, że wszystkie potencjometry
zostały pewnie osadzone, nie chwieją
się na boki, a dzięki radełkowaniu ich powierzchni nie ślizgają się w palcach.
Funkcja sprzętowego monitoringu
jest bardzo prosta i zapewnia śledzenie
sygnału bez zauważalnej latencji. Pokrętło Mixer na przednim panelu umożliwia mieszanie sygnałów wejściowych
z podkładem odtwarzanym z komputera.
Pokrętło ustawione na godzinę 12 zapewnia zrównoważoną proporcję między
sygnałem na wejściach a strumieniami
odtwarzanymi z komputera. Manipulacja

wirtualnych, brzmień, sampli czy loopów.
Co istotne, nie występują żadne ograniczenia w zakresie liczby ścieżek czy instancji
wtyczek. Za pomocą dostępnych szablonów natychmiastowo załatwimy kwestię
odpowiedniej konfiguracji wejść
i wyjść dowolnego interfejsu audio.
Porównanie Studio One, nawet w wersji
Artist, do programów Lite dołączanych do
konkurencyjnych interfejsów wypada z dużą
korzyścią dla PreSonusa. Studio One 4 – od
wydanej właśnie wersji 4.1 z polską nakładką
językową oraz rodzimą wersją instrukcji
dostępnej z poziomu programu – bazuje
na przejrzystym interfejsie użytkownika
i przeglądarce z potężną funkcją przeciągnij-i-upuść. Ponadto zawiera wtyczkę Fat
Channel Native Effects zapewniającą to samo
przetwarzanie Fat Channel, które znajduje
się w mikserach trzeciej generacji StudioLive.
Podobnie jak z innymi pluginami możemy
użyć wiele instancji tej wtyczki i zastosować
przetwarzanie Fat Channel do naszych ścieżek podczas edycji i miksowania dźwięku
w Studio One. Program umożliwia szybką pracę, niczym nie zakłócając inwencji twórczej.

potencjometrem w prawo bądź w lewo
odpowiednio zwiększa lub zmniejsza
udział podkładu w odsłuchu względem
sygnału wejściowego. Karta zapewnia
czysty dźwięk wysokiej jakości nie tylko
za sprawą niskoszumowych, energooszczędnych preampów tranzystorowych
XMAX-L, ale również dzięki zastosowaniu profesjonalnej jakości przetworników.
Głośno i czysto brzmią również wzmacniacze słuchawkowe.

Użytkowa magia
Wraz z kartą oraz Studio One 4 Artist dostajemy również komplet wtyczek znacząco
zwiększający funkcjonalność aplikacji DAW.
Kolekcja zawiera odpowiednio dobrane
instrumenty wirtualne i efekty najlepszych
marek w branży. Co ważne, te pluginy to
nie zabawki, a profesjonalne narzędzia, po
które będziemy sięgać i polegać na nich przy
niezliczonej liczbie miksów.

Solidny DAW (PL)
W pakiecie ze Studio 24 otrzymujemy
bajecznie proste w obsłudze oprogramowanie do nagrywania: Studio One 4
w wersji Artist. DAW PreSonusa to
potężny program do produkcji muzyki, na
którego pokładzie znajdziemy mnóstwo
wysokiej jakości wtyczek, instrumentów

Wystarczy wspomnieć o wtyczce Lexicon MPX-i Reverb, która oferuje siedem
klasycznych pogłosów Lexicona typu plate,
hall, chamber i room. Czytelny interfejs
oraz 100 uniwersalnych i precyzyjnie przygotowanych presetów pozwalają szybko
uzyskać brzmienie, którego poszukujemy.
Inną perełką w zestawie jest Eventide
>>
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>> H910. To wierna kopia klasycznego
modelu H910 Harmonizer, oferującego
unikatową kombinację efektów: pitch-shift,
modulacji i delaya. Możemy użyć pitch-shiftera do tworzenia wybranych interwałów muzycznych i perfekcyjnych harmonii,
szerokich ścieżek gitarowych albo tłustych
werbli. Praktyczne zastosowanie obejmuje
również subtelne odstrojenie dla partii
syntezatorów lub dodanie delaya slap
-black do wokalu. To tylko początek.
W zestawie znajdziemy także dwupasmowy korektor sprzętowy Mäag Audio
EQ2, pogłos pochodzący ze sprzętowego
procesora Eventide SP2016, kompresory
optyczne od Brainworxa w wersji wtyczkowej czy kolekcję Greatest Hits. Bo tak
należy określić brzmienie kultowych instrumentów Oberheim, Roland, Sequential
Circuits, ARP, Hammond, Fender, Wurlitzer, Moog oraz Vox wchodzących
w skład zestawu Arturia Analog Lab.
Zestaw Studio Magic jest automatycznie dostępny na kontach użytkowników
zarejestrowanych w serwisie MyPreSonus.
Wtyczki możemy pobrać w każdej chwili,
nawet jeśli kupiliśmy interfejs czy mikser
wiele lat wcześniej.

Komu to potrzebne
Interfejs audio/MIDI USB-C Studio 24
z 2 wejściami i 2 wyjściami, zasilaniem
z magistrali, gniazdem USB-C, tranzystorowymi preampami PreSonus XMAX-L
pracującymi w klasie A, możliwością
rejestracji z maksymalną częstotliwością próbkowania 192 kHz, dołączonym
oprogramowaniem typu DAW i unikatową kolekcją wtyczek jest nie lada kąskiem dla wielu muzyków. Z pewnością
przyda się osobom grającym w trasie,
gitarzystom jak również twórcom podcastów i live streamingu.
Patryk Korzonkowski

Studio 26

Studio 24

Studio 24
Preampy mikrofonowe

Studio 26

Studio 68

Studio 68

Studio 1810

Studio 1810

Studio 1824

Studio 1824

2 XMAX-L

2 XMAX-L

4 XMAX (klasa A)

4 XMAX (klasa A)

8 XMAX (klasa A)

Wejścia analogowe

2x combo mikrofonowo-

2x combo mikrofonowo-

2x combo mikrofonowo-

2x combo mikrofonowo-

2x combo mikrofonowo-

(XLR/TRS)

-liniowo-instrumentalne

-liniowo-instrumentalne

-liniowo-instrumentalne

-liniowo-instrumentalne;

-liniowe;

2x combo mikrofonowo-

6x combo

-liniowe;

mikrofonowo-liniowe;

ADAT In
Wyjścia analogowe

ADAT Wy
S/PDIF We/Wy
MIDI We/Wy
Word Clock Wy
Zasilanie Phantom +48 V

4x 1/4” TRS

−

−

−

8 kanałów (4 przy 96 kHz)

8 kanałów (4 przy 96 kHz)

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 (Main Out);

2x 1/4” TRS

2x 1/4” TRS

4x 1/4” TRS

8x 1/4” TRS

1/4” jack stereo

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)

−

−

−

−

8 kanałów (4 przy 96 kHz)

(1/4” TRS)
Wyjście słuchawkowe

4x 1/4” TRS

−

−

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

−

−

−

−

tak

tak

tak

tak

tak

tak

4x LED (wejścia analogowe;

x LED (wejścia analogowe;

4x LED (wejścia analogowe;

8x LED (wejścia analogowe;

8x LED (wejścia analogowe;

Main out)

4 Main out)

Main out)

Main out)

Main out)

108 dB

115 dB (AC/CA)

115 dB (AC/CA)

115 dB (AC/CA)

115 dB (AC/CA)

szyna USB, gniazdo USB-C

szyna USB

zewnętrzny zasilacz sieciowy

zewnętrzny zasilacz sieciowy

zewnętrzny zasilacz sieciowy

w zestawie

w zestawie

w zestawie

(załączane globalnie)
Wskaźniki poziomu sygnału
Konwertery (zakres dynamiki)
Zasilanie
USB
Rozdzielczość bitowa/

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

24 bity/192 kHz

24 bity/192 kHz

24 bity/192 kHz

24 bity/192 kHz

24 bity/192 kHz

częstotliwość próbkowania
Opcja montażu w racku
Oprogramowanie
w zestawie
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−

−

−

−

tak

Studio One 4 Artist;

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

pakiet wtyczek Studio

Magic Plug-in Suite

Magic Plug-in Suite

Magic Plug-in Suite

Magic Plug-in Suite

Magic Plug-in Suite

650 zł

875 zł

1275 zł

1740 zł

2180 zł
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PreSonus

Rozwiązanie
w pakiecie

P

od koniec jesieni PreSonus odświeży swój studyjny niezbędnik.
Tym razem jednak zaproponuje
dwa zestawy. Zaglądamy, co się
w nich znajdzie.
AudioBox Studio Ultimate Bundle
Pierwszy z pakietów to kompletny zestaw
sprzętowo-programowy do nagrywania,
składający się wyłącznie z produktów
z logiem PreSonus, służący do nagrań
studyjnych, podcastów, itp. Przyda się
początkującym producentom,
duetom gitarowym oraz wokalistom
i twórcom piosenek

oczekującym wygodnego środowiska
pracy i wysokiej jakości brzmienia. AudioBox Studio Ultimate Bundle to również
znakomity pomysł na prezent dla dobrze
zapowiadającego się muzyka. W zestawie
znajdziemy wysokiej jakości dwukanałowy interfejs audio/MIDI USB, wielokrotnie opisywany na naszych łamach
program do edycji audio/MIDI Studio
One 4, mikrofon studyjny, profesjonalnej
jakości monitory studyjne oraz słuchawki.
Nie mogło oczywiście zabraknąć kabli
potrzebnych do wykonania niezbędnych
połączeń w naszym projektowym studiu
nagrań.
Komputerowy interfejs audio to
prawdziwe centrum małego,
osobistego studia.
To tutaj

PAKIET AUDIOBOX STUDIO ULTIMATE
•
•
•
•
•
•

interfejs audio/MIDI AudioBox USB 96
oprogramowanie do produkcji muzyki Studio One 4 Artist
mikrofon pojemnościowy M7
para monitorów Eris E3.5
słuchawki HD7
wszystkie niezbędne kable!

Cena
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Stawiając pierwsze
kroki w wyposażeniu
studyjnym można
wybierać topowy sprzęt
i płacić za niego krocie…
i nieco się rozczarować,
gdy nie robi tego, czego
oczekujemy. Można też
na początek kupić tani
zestaw dobrego
producenta i na podstawie jego użytkowania
zdefiniować swoje
oczekiwania względem
interfejsu, monitorów,
słuchawek, mikrofonu
czy DAW-u
doprowadzamy sygnały ze wszystkich
analogowych źródeł dźwięku takich jak
syntezatory, tradycyjne instrumenty czy
mikrofony. Dalej następuje konwersja
sygnału do postaci cyfrowej, dzięki czemu możemy edytować zarejestrowany
materiał w komputerze. Kolejny etap
to zamiana powrotna sygnału do postaci
analogowej, czyli dźwięku, który wydobywa się z głośników czy słuchawek.
W przedstawianym pakiecie za powyższy
proces odpowiada AudioBox USB 96,
obecnie bodaj najpopularniejszy interfejs
od PreSonusa. Dwukanałowa karta
audio/MIDI zasilana z magistrali USB 2.0
umożliwia nagrywanie z maksymalną
rozdzielczością 24 bity/192 kHz. Za
jakość dźwięku odpowiadają zaprawione w boju przedwzmacniacze XMAX
pracujące w klasie A oraz wysokiej jakości
przetworniki.

zdjęcia: PreSonus (6)
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Program Studio One 4 Artist na komputery Mac i PC ma wszystkie niezbędne narzędzia do profesjonalnego tworzenia muzyki.
Łatwy w obsłudze – między innymi dzięki wygodnej funkcji przeciągnij-i-upuść – pozwala
na szybką pracę oraz stanowi niewyczerpaną
kopalnię pomysłów podczas miksowania.
Obszerna biblioteka loopów, instrumentów wirtualnych, wtyczek efektowych – to
wszystko znajdziemy na pokładzie aplikacji
DAW! Podobnie jak w przypadku każdego
innego interfejsu audio od PreSonusa
w komplecie otrzymujemy Studio Magic
Plug-in Suite, czyli kolekcję wtyczek starannie
wybranych spośród wiodących marek instrumentów wirtualnych i efektów. W połączeniu
z instrumentami i efektami ze Studio One
dostajemy mnóstwo narzędzi do tworzenia
muzyki i budowania własnych brzmień.
Kolejnym elementem zestawu
jest wielkomembranowy mikrofon

pojemnościowy PreSonus M7. Charakteryzuje się wiernym brzmieniem i sprawdzi
się zarówno w przypadku nagrań instrumentalnych, jak i wokalnych. W zestawie
z mikrofonem otrzymujemy kabel mikrofonowy XLR – XLR, adapter do montażu
na statywie mikrofonowym, statyw
biurkowy oraz miękki pokrowiec. Słowem
wszystko, co jest konieczne do zarejestrowania wokalu czy gitary akustycznej.
W pakiecie za monitoring w głównej
mierze będą odpowiadać dwudrożne
aktywne monitory studyjne PreSonus Eris
E3.5. Zapewniają studyjną jakość
dźwięku, a niewielkie rozmiary sprawiają, że zmieszczą
się wszędzie. Najmniejsze monitory serii Eris
odznaczają się precyzyjnym brzmieniem.
Nie wzmacniają

ani nie podcinają częstotliwości, zapewniają zwarty bas i czystą górę. Na panelu
przyłączy znajdziemy zarówno symetryczne
złącza 1/4” TRS, niezbalansowane RCA, jak
i niesymetryczne wejście jack stereo 1/8” do
podłączania mobilnych urządzeń audio.
Zestaw dopełniają słuchawki. Studyjna
konstrukcja słuchawek HD7 wykorzystuje półotwarte komory dźwiękowe do
zapewnienia wyjątkowo głębokich niskich
częstotliwości. Wierna charakterystyka
środka i poszerzonej góry pozwala uchwycić niuanse w miksie. Lekka, ergonomiczna
konstrukcja dopasowuje się do
każdego rozmiaru głowy
i umożliwia komfortowy
odsłuch. W zestawie ze
słuchawkami znajdziemy również przejściówkę mały jack na
duży jack.
>>
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Sam zestaw idealnie sprawdzi się przy
produkcji piosenek w trybie wielośladowym,
nagrywaniu utworów demo, koncertów,
podcastów, jak również nagraniach w terenie i do szeroko pojętego sound designu!
Zestaw HD9/HP4
Kolejny zestaw firmy PreSonus to pakiet,
który bez pudła odnajdzie się w domowym
studiu nagraniowym. Czterech członków
zespołu może współpracować ze sobą, nie
przeszkadzając rodzinie i sąsiadom dzięki
wykorzystaniu zestawu monitorowego
składającego się z zamkniętych słuchawek
HD9 i czterokanałowego wzmacniacza
słuchawkowego HP4.

W ramach zestawu otrzymujemy
cztery pary wygodnych, profesjonalnych
słuchawek studyjnych o zamkniętej konstrukcji PreSonus HD9. Z dynamicznymi
neodymowymi przetwornikami 45 mm
zapewniają najlepszą izolację odsłuchu,
dużą moc i specjalnie ukształtowaną charakterystykę częstotliwościową z pasmem
przenoszenia od 10 Hz do 26 kHz.
Słuchawki bezkonfliktowo zasilimy
przy użyciu czterech czystych preampów
słuchawkowych ze wspomnianego wzmacniacza słuchawkowego PreSonus HP4.
Kwestia wzmacniacza słuchawkowego
nabiera szczególnego znaczenia, kiedy
w nagraniach wykorzystujemy słuchawki

PAKIET HD9/HP4
PreSonus HD9 – słuchawki zamknięte
• zamknięta konstrukcja
• dwukierunkowy obrót muszli w zakresie 180°
• charakterystyka częstotliwościowa 10 Hz – 26 kHz
• precyzyjna charakterystyka niskich częstotliwości
• wysoka moc (1800 mW przy 40 Ω, 900 mW na kanał)
• przetworniki dynamiczne 45 mm, magnesy neodymowe
• czułość 96 dB (±3 dB)
• prosty kabel o długości 3 m, poprowadzony po jednej stronie słuchawek i zakończony wtyczką 1/8”
• pozłacany adapter 1/8” na 1/4”
PreSonus HP4 – przedwzmacniacz słuchawkowy
• 4 bardzo głośne (150 mW na kanał) stereofoniczne wyjścia słuchawkowe
• 2 symetryczne, liniowe wyjścia monitorowe 1/4”
• 2 symetryczne wejścia liniowe 1/4”
• regulacja głośności słuchawek dla każdego kanału
• przełącznik sumowania sygnału do mono dla każdego kanału
• regulacja poziomu wyjść monitorowych
• przycisk do wyciszania wyjść monitorowych
• łączenie łańcuchowe wielu urządzeń przez wyjścia monitorowe
Cena
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zamknięte, które charakteryzują się
większą impedancją niż 32 Ω. Małe miksery
czy średniej jakości karty dźwiękowe i ich
wzmacniacze słuchawkowe nie rozwiązują
zadowalająco tego problemu. Wystarczy
rozpocząć nagrywanie, szczególnie linii
wokalnych, żeby docenić wzmacniacz dostarczający odpowiednio duży zapas mocy.
I właśnie takim wzmacniaczem jest PreSonus HP4. Per kanał dysponujemy mocą
150 mV. Urządzenie zamknięte w obudowie zajmującej 1/3 szerokości racka umożliwia podpięcie maksymalnie czterech par
słuchawek z niezależną regulacją poziomu
sygnału na każdym wyjściu. Na urządzeniu
znajdziemy również pokrętło Monitor,
które zapewnia regulację i wyciszenie
sygnału na głównych wyjściach monitorowych, niezależnie od poziomu wyjść torów
słuchawkowych. À propos symetrycznych
wyjść liniowych 1/4”: dzięki nim prześlemy oczywiście sygnał stereo do monitorów studyjnych, ale możemy również

wykorzystać je do podłączenia kolejnego
wzmacniacza słuchawkowego. Podczas
nagrywania możemy wyciszyć monitory,
wciskając przycisk Mute, i korzystać
z wyjść słuchawkowych na przednim
panelu wzmacniacza. W HP4 znajdziemy
również przełącznik sumowania sygnału
do mono dla każdego kanału.
Pakiet nie wymaga dużych nakładów
finansowych, a oprócz podstawowej
funkcji realizowanych przez wzmacniacz
słuchawkowy zyskujemy również użyteczny sterownik monitoringu.
Te dwa przykłady pokazują, że taniej
nie znaczy gorzej. Dzięki takim propozycjom jak te PreSonusa z jednej strony
początkom homerecordingu wcale nie
musi towarzyszyć drenaż portfela, a z drugiej nie musimy się wstydzić technicznej
jakości zarejestrowanego materiału.
Patryk Korzonkowski
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Universal Audio Apollo Twin USB

Okna z widokiem
na perfekcję
Ten niewielki interfejs nie tylko zabiera użytkowników systemu Microsoftu
na wyprawę do krainy dźwięku, ale dzięki wyposażeniu w akcelerator DSP
oraz technologię Unison jest to podróż bardzo inspirująca

N

ie wiem jak Wam, ale mnie zawsze wydawało się, że użytkownicy starych, dobrych Windows
byli w świecie audio zaniedbywani. Począwszy od oprogramowania,
kart rozszerzeń czy też stosowanych złącz,
Okna rzadko kiedy mogły sobie pozwolić na
dobrą i, co najważniejsze, stabilną integrację
wszystkiego w całość. Na szczęście od kilku
lat proces ten sukcesywnie się odwraca, a coraz więcej reżyserek buduje swoje studyjne
maszyny w oparciu o właśnie ten system.
Zdecydowanie jedną z rewolucyjnych
wręcz zmian było wprowadzenie złącza
USB w wersji 3.0, z którego korzysta testowany przeze mnie interfejs Universal Audio
Apollo Twin USB.
Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę,
to sam proces odpakowania. Producent
zadbał o eleganckie, doskonale prezentujące
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zdjęcia: Mikołaj Pawlak (4)

się pudełko, które otwiera się w sposób
powolny i budujący dodatkową ekscytację.
Następnie na pierwszym planie ukazuje
się sam Apollo. Zbudowany zupełnie jak
jego brat „bliźniak” Twin MKII, sprawia
wrażenie niezniszczalnego i jednocześnie
minimalistycznego. I tutaj w sumie nie
mam nic więcej do powiedzenia. Każdy,
kto kiedykolwiek spotkał się ze sprzętem
UA, wie, że mamy tutaj do czynienia
z najwyższą jakością w każdym calu.
Oprócz tego w pudełku znajdziemy kabel
USB 3.0 oraz zasilacz.
Co do funkcji i złącz to Twin USB
praktycznie niczym nie różni się od wersji

ze złączem Thunderbolt. Oznacza to, że na
pokładzie znajdują się dwa wejścia mikrofonowo-liniowe (z możliwością rozszerzenia o osiem kanałów poprzez ADAT) oraz
sześć wyjść: cztery liniowe i jedno słuchawkowe stereo. Na tylnym panelu umieszczono również: wejście optyczne, złącze
USB i zasilania, a także przycisk Power.
Panel główny wyróżnia charakterystyczna,
wielofunkcyjna gałka odpowiadająca za

głośność lub wzmocnienie oraz standardowe przyciski znane z serii Apollo Twin.
Instrument wpinamy do dedykowanego
wejścia jack z przodu urządzenia. Sygnał
oczywiście jest przetwarzany w wysokiej
rozdzielczości 24 bity/192 kHz.
Znaczną różnicą pomiędzy modelem na USB a Thunderbolt jest to, że
interfejs jest dostępny tylko w wersji
Duo. Jego możliwości wzrosną po
doposażeniu w karty UAD-2 PCIe DSP,
UAD-2 Satellite FireWire czy też UAD-2
Satellite USB.
Po podłączeniu i rejestracji Twina na
stronie producenta przystępujemy do
instalacji sterowników, która również jest
łatwa. Od tego momentu dostajemy do
dyspozycji potężną aplikację Console
w wersji drugiej wraz z całą masą legendarnych wtyczek UAD. Z tych darmowych
wyposażeni zostajemy w pluginy Teletronix
LA-2A, 1176, Pultec EQ oraz 610-B. Również gitarzyści nie będą zawiedzeni. W ich
ręce producent oddaje symulację Marshalla Plexi i Ampega SVT-VR. W każdej chwili
możemy również uruchomić 14-dniową
wersję trial dowolnej wtyczki UA. Warto
także wspomnieć, że aplikacja Console
oprócz wręcz zerowej latencji umożliwia
również tworzenie wirtualnych kanałów
(szyn) i wewnętrzne kierowanie do nich sygnału. Przyciski UAD Rec/Mon pozwalają
zdecydować o tym, czy do DAW-u chcemy
kierować sygnał prosto z preampu, czy

ZALETY
 świetny design i wykonanie
 rejestracja 24 bit/192 kHz
 rozszerzanie możliwości za pomocą
akceleratorów UAD
 rewolucyjna technologia Unison
 intuicyjna aplikacja Console i świetne
sterowniki

WADY
 brak

OCENA 10/10
przetworzony przez Apollo. Oznacza to, że
możemy na przykład z zerową latencją słyszeć symulację wzmacniacza gitarowego,
a nagrywać sygnał czysty. W każdym razie
możliwości są ogromne.
Jeżeli mówimy już o Apollo Twin, nie
powinniśmy zapomnieć o potężnej technologii Unison. W skrócie: technologia ta
wbudowana została w preampy interfejsu i pozwala dokładnie symulować
charakterystykę pluginu, który zainsertowaliśmy w pole Unison. Oznacza to, że
po umieszczeniu tam wtyczki Neve 1073
stosujemy nie tylko natywną symulację, lecz także dynamicznie zmieniamy
fizyczne parametry impedancji, stopnie
wzmocnienia i masy innych parametrów
wbudowanych preampów. I tutaj muszę
przyznać, że różnica jest ogromna. Technologia ta, choć jeszcze dość młoda, ma
bardzo duży potencjał.
Przez pewien czas zastanawiałem się,
co napisać w podsumowaniu. W końcu
interfejsy Universal Audio są od lat standardem i wyznacznikiem jakości profesjonalnego sprzętu studyjnego na całym
świecie. I wiecie co? Chyba już wiem. Na
ten moment jestem w stanie stwierdzić, że
nie ma lepszego, łatwiejszego w obsłudze
i o tak dobrym stosunku jakości do ceny
interfejsu audio małego formatu, jak Apollo
Twin USB. Dodatkowe technologie, zaawansowane wtyczki, łatwość obsługi oraz
ciągły rozwój sprawiają, że coraz więcej
osób wybiera właśnie interfejsy UA. Aha…
i w końcu użytkownicy Windows dostali to,
na co dłuuuugo czekali!
Mikołaj Pawlak
wrzesień–październik
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Spectrasonics Trilian

Bas
w każdym rodzaju
Instrumenty firmy Spectrasonics są fenomenem na szybko zmieniającym się
rynku pluginów, ponieważ pojawiają się rzadko. Nowy „model” po 10 latach?
Świadczyć to może o lenistwie producenta bądź o wielkiej klasie produktu.
W tym przypadku mamy oczywiście do czynienia z drugą opcją

T

rilian, czyli „Total Bass Module”,
funkcjonuje nieco w cieniu flagowca, jakim bez wątpienia jest
Omnisphere (obecnie w wersji
2.5). Ale błędem byłoby pomijanie go przy
rozważaniach pod hasłem „co zrobić, aby
bas w moich miksach zabrzmiał wreszcie
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porządnie”. Wyjątkowość Triliana leży
głównie w ogromnej bibliotece sampli
(w końcu 34 GB to już coś!), która nie
miałaby wiele sensu, gdyby nie została
potraktowana niezwykle rozbudowanym i sensownym „silnikiem”, jakim jest
wynalazek pod nazwą STEAM. Stanowi on

na pewno wyjątek w świecie samplerów,
gdzie 90 procent produktów pracuje na
platformie NI Kontakt. Eric Persing, szef
i główny designer, uznał zapewne, że
osiągnie lepsze wyniki, inwestując w nietanie rozwiązanie, jakim jest opracowanie
własnej platformy.

NAGRAJ MUZĘ

Jak już wspomniałem, biblioteka Triliana
sporo waży, a znajdziemy w niej najróżniejsze
grupy instrumentów.
Począwszy od tradycyjnych takich jak kontrabas (zbudowany z –
uwaga – 21 TYSIĘCY
sampli), przez bardzo
duży wybór basów
elektrycznych, wśród
których znajdziemy klasyki spod znaku Fender
Jazz Bass oraz mniej
oczywiste Chapman
Stick (Tony Levin anyone?) czy uaktualniony
Marcus Miller Bass, po
najznakomitsze syntezatory, wśród których
prym wiedzie Moog
Taurus Pedal. Zresztą
nie miejsce tu na kopiowanie listy, którą można
poznać po wejściu na
stronę www.spectrasonics.net.
Interfejs instrumentu może być
prosty lub rozbudowany i jest na tyle
inteligentny, że czasem nawet nie ma
potrzeby zagłębiania się w szczegóły.
Każdy preset może mieć inny panel
główny, gdzie producent umieścił
manipulatory najważniejsze z punktu
widzenia obsługi danego instrumentu.
Bo przecież inne parametry interesują
nas w przypadku basu akustycznego,
a inne przez syntezatorze. Pewne
mechanizmy uruchamiają się same, jak
na przykład dynamiczne przełączanie
próbek przy grze legato lub staccato
czy stopień otwarcia filtra w zależności
od dynamiki gry. Nie można nie wspomnieć o możliwościach, jakie oferuje
kreatywna część silnika STEAM, czyli

CECHY PROGRAMU

wybór filtrów właśnie (różne stopnie
nachylenia czy głębokość rezonansu, aż
do samooscylacji), bardzo rozbudowane obwiednie czy arpeggiator wzięte
prosto z Omnisphere.
No właśnie, Omnisphere. Dzięki
wspólnej platformie wszystkie presety
Triliana można otwierać w tym programie, co tworzy kolejne możliwości
ingerencji w brzmienie. Omnisphere to
niezwykle rozbudowany syntezator. Tak
rozbudowany, że nawet po kilku latach
użytkowania można natknąć się na funkcję, o której nie wiedzieliśmy. Co więcej,
obydwa instrumenty mogą wymieniać się
na przykład rytmem arpeggiatora (funkcja Groove Lock) lub – dla posiadaczy
trzeciego z wielkiej trójki Stylusa RMX
– rytmem pętli perkusyjnych. Pulsująca
nirwana.
Dzięki ostatniej aktualizacji instrumenty Spectrasonics (Omnisphere,
Trilian i Keyscape) pracują też w trybie
stand-alone, czyli do działania nie potrzebują hosta w postaci aplikacji DAW.
Oznacza to mniejsze obciążenie komputera i niższą latencję, więc gra na żywo nie
stanowi już żadnego problemu.
Siła Triliana tkwi przede wszystkim
w ogromnym realizmie, niezależnie od
tego czy mówimy o basie akustycznym,
elektrycznym czy elektronicznym.
STEAM i – nie oszukujmy się – dobre
opanowanie technik gry pozwalają na
osiągnięcie efektu, który oszuka niejednego słuchacza. Wiele współczesnych
produkcji powstało przy użyciu Triliana,
a mówimy tu o rynku światowym, gdzie
nie ma miejsca na półśrodki. Więc jeśli
masz apetyt na najwyższą jakość
i realizm, koniecznie sprawdź, co przygotował dla Ciebie Eric Persing ze swoją
drużyną.

 Dynamic Slide dla realistycznego efektu
przechodzenia z jednej nuty w drugą
 dostępne tryby artykulacji dla basów
akustycznych i elektrycznych: staccato,
legato, sustain, vibrato, slide up, slide down,
slide up & down, gliss up
 funkcja Round-Robin do uzyskania efektu
wybrzmiewania powtarzanych nut
 MIDI Learn – wszystkie parametry programu
mogą być przypisane do dowolnego
kontrolera MIDI w ułamku sekundy
 tryb Live Mode do wykonań na żywo
 tryb Stack Mode – możliwość podziału
klawiatury na strefy, płynne przenikanie
barw pomiędzy strefami
 arpeggiator synchronizujący się do loopów
Stylusa RMX lub do dowolnego pliku MIDI
 34 gigabajty sampli nagranych precyzyjnie
z różną artykulacją
 ponad 60 elektrycznych basów, gitary 4-,
5-, 6- i 8-strunowe
 6 basistów, wszystkie techniki gry
charakterystyczne dla basistów: szarpanie,
gra kciukiem, podrywanie, granie na basie
bezprogowym, wyciszenie strun
 basy akustyczne nagrane w wielu wariantach
artykulacji (ponad 21 000 sampli)
 ogromna biblioteka barw syntezatorowych
m.in.: Novation Bass Station, Yamaha CS-80,
Cwejman Modular, Moog Minimoog, Little
Phatty, Voyager, Taurus, Korg MS-20,
Oberheim, ARP 2600, Roland Juno 60/106,
Waldorf Pulse, DSI Mopho & Tetra, Roland
TB-303, SH-101, Metasonix KV-100
Assblaster, SE-1, Omega, ATC-1
 zremasterowana biblioteka Spectrasonics
Trilogy
 zremasterowana biblioteka Bass Legends
 potencjał zawartych sampli scalają
specjalnie zaprojektowane algorytmy
syntezy: Juicy Filter oraz Power Filter
 zgodność z PC/Mac 32/64 bity
Cena

1099 zł

Piotr Dygasiewicz
wrzesień–październik 2018
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DPA d:vote 4099 B

zdjęcie: DPA

Drugi
happy
end
Gdy dziewięć temu DPA wprowadziło na rynek
model d:vote 4099, który zgarnął kilka nagród,
w tym TEC Award na targach NAMM. Teraz ukazała
się jego nowa wersja z technologią Core

Z

nakomite recenzje po premierze
sprawiły, że mikrofon został
sprawdzony przez artystów
i doceniony. Zaczął trafiać do
riderów, większość cenionych firm nagłośnieniowo-rentalowych miała go w swojej
ofercie. I w zasadzie ta historia powinna się
skończyć na tym happy endzie, gdyby nie
determinacja duńskiej firmy. DPA postanowiło poprawić coś, co już zostało uznane za
bardzo dobre.
Nowy mikrofon instrumentalny d:vote
4099 niewiele różni się wyglądem od poprzednika. Uważni obserwatorzy zauważą
tylko dyskretny napis Core i zmianę kształtu
gąbki na obudowie. Większe zmiany
kryją się w środku. Nowa technologia Core
zmniejsza zniekształcenia od pianissimo do
forte, dzięki czemu ma się wrażenie większej
jasności i otwartości. Mikrofon zyskał też
większy zakres dynamiki. Przy tym pozostały wszystkie jego zalety, jak choćby zbieranie
naturalnego brzmienia instrumentu bez
cienia koloryzacji.
Mikrofon nadal ma charakterystykę superkardioidalną, dzięki temu zbiera dźwięk
tylko z przodu, a z boku zachowuje się jak
typowy shot gun. Różnica jest tylko taka, że
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dobiegające z boków odgłosy są mocno stłumione, ale pozostają całkowicie naturalne,
co wpływa znacząco na jakość dźwięku.
Mikrofon jest bardzo lekki i łatwy
w montażu. W wersji do kontrabasu został
umieszczony na gęsiej szyi, by umożliwić
skierowanie w dowolne miejsce instrumentu. W ten sposób można wydobyć
satysfakcjonujące brzmienie od jasnego
punktowego po ciepłe, z dużą zawartością
dołu. DPA d:vote 4099 oferuje dźwięk,
który jest znacznie bardziej naturalny niż
wewnętrzny mikrofon lub przetwornik.
Znajdujący się w zestawie adapter z MicroDot do złącza XLR łączy z mikrofonem
kabel wzmocniony kevlarem. W zestawie
otrzymujemy także uchwyt do instrumentu. Można go umocować na kilka sposobów.
Mikrofon współpracuje ze wszystkimi
systemami bezprzewodowymi dostępnymi
na rynku dzięki adapterom DAD. Wśród
nich zajmują się najbardziej znane z riderów: Shure, Sony czy Sennheiser.
Nowa wersja poza lepszą dynamiką
i mniejszymi zniekształceniami ma także
mniejszą o 3 g wagę. Widać, że oprócz zniekształceń udało się zmniejszyć coś jeszcze.
Konrad Majchrowski

Specyfikacja techniczna
4099 B CORE Extreme SPL
 Charakterystyka kierunkowa:
superkardioidalna
 Zasada działania: ciśnieniowo-gradientowa
 Typ kapsuły: pojemnościowa, wstępnie
spolaryzowana
 Zakres częstotliwości: 20 Hz – 20 kHz
 Zakres częstotliwości ±2 dB: 80 Hz – 15 kHz
z 2 dB podbiciem w paśmie 10 – 12 kHz,
filtr dolnozaporowy na 80 Hz z DAD4099
 Czułość nominalna ±3 dB przy 1 kHz:
2 mV/Pa; -54 dB względem 1 V/Pa
 Ekwiwalentny poziom szumów (A-ważone):
typowo 28 dB (A) względem 20 µPa
(maks. 31 dB (A))
 Stosunek sygnał/szum dla 1 kHz przy 1 Pa
(94 dB SPL): 66 dB
 Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD):
<1 % do 137 dB SPL peak
 Zakres dynamiki: 109 dB
 Maksymalne SPL bez przesterowania: 142 dB
 Impedancja wyjściowa: MicroDot (30 – 40 Ω),
DAD4099 (100 Ω)
 Maksymalna długość kabla:
300 m z DAD4099
 Zasilanie: do systemów bezprzewodowych
– min. 5 V – maks. 50 V przez adapter DPA;
do DAD4099 – Phantom +48 V
 Pobór prądu: 1,5 mA, 3,5 mA z DAD4099
 Złącze: MicroDot, przejściówka na XLR
w zestawie
 Kolor: czarny
 Waga: 28 g
 Średnica mikrofonu: 5,4 mm
 Długość mikrofonu: 45 mm
 Długość dołączonego kabla: 1,8 m
 Zakres temperatur pracy: -10 do +50ºC.
Cena 2250 zł
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IK Multimedia Modo Bass

Zagraj
na basie
Mamy do nagrania partię basową,
a na horyzoncie nie ma basisty?
IK Multimedia proponuje symulację
basu, która – w odróżnieniu od
większości programów – nie jest
oparta na samplach

W

Modo Bass dźwięk powstaje przez odtwarzanie
fizycznych parametrów instrumentu z wykorzystaniem syntezy modalnej. Polega to na tym, że
instrument wydaje dźwięk, który jest modelowany fizycznie i syntetyzowany w czasie rzeczywistym. Silnik
brzmieniowy traktuje każdą strunę jako rezonator nieliniowy.
Zachowanie każdej ze strun uwzględnia jej parametry fizyczne,
oddziaływanie basisty, interakcję z podstrunnicą, korpusem
i przetwornikiem instrumentu. Następnie do łańcucha sygnału
dodawane są: wzmacniacz i efekty basowe wykorzystujące modelowanie analogowe.
Wybór sprzętu
W programie znajdziemy 14 gitar basowych, dzięki którym można grać każdy gatunek muzyczny w każdym stylu. Basówki zostały pieczołowicie dobrane pod względem barwy dźwięku i brzmienia drewna. W najnowszej wersji programu 1.5 pojawiły się dwa
kolejne instrumenty: Metal inspirowany pięciostrunowym basem
Dingwall Combustion NG2 i Imperial wzorowany na sześciostrunowym modelu Fodera Custom. Metal, jak sama nazwa wskazuje,
ma zadowolić fanów metalu. Zmienna skala tego modelu osiąga
długość 37 cali, dzięki czemu uzyskujemy zrównoważone i solidne brzmienie. Z kolei Imperial daje kremowe, bogate brzmienie,
idealne do muzyki funk, pop, latin-pop, fusion, alt-rock i innych
gatunków wymagających okrągłego, dźwięcznego basu.
Do każdej gitary dobieramy struny. Jak w realnym świecie
mają odmienne brzmienie i właściwości. Po pierwsze wybieramy

Wzmacniacz z paczką i efektami gotowy do gry. Wystarczy ustawić parametry.

Ustawianie parametrów chorusa.

liczbę strun (cztery, pięć lub sześć) do określenia zakresu skali
dźwięku basu. W Modo Bass jednym kliknięciem przekształcamy bas czterostrunowy w pięcio- lub sześciostrunowy. Za
pomocą funkcji Drop można jeszcze bardziej poszerzyć zakres
każdego modelu. Obniża ona wysokość najniższej struny
o jeden ton, zmieniając E na D (lub H na A w przypadku basów
pięcio- i sześciostrunowych). Oprócz zwiększenia zakresu
dźwięku struna staje się bardziej luźna, co skutkuje określonym
zachowaniem i brzmieniem. Strojenie Drop jest typowe dla hard
rocka i metalu.
Następnie wybieramy rozmiar strun, co wpływa na barwę
i sustain (wybrzmiewanie), ich świeżość, co modyfikuje relatywną jasność brzmienia, oraz fizyczną konstrukcję (owijka
okrągła, owijka płaska itp.), co wpływa na dźwięk powstający
podczas przesuwania palcami po strunach wzdłuż gryfu.
Oprócz parametrów samych strun można także zmieniać
fizyczną skalę basu, jak również akcję, czyli fizyczną wysokość
strun nad podstrunnicą. Zmiana akcji strun wpływa na barwę
dźwięku i poziom brzęczenia związanego z obijaniem się strun
o progi – przy agresywnej grze niższa akcja odrobinę zwiększa
to brzęczenie, jak w prawdziwym basie.
W sekcji elektroniki dostosowuje się przetworniki i ich
okablowanie. Sekcja ta pozwala na eksperymentowanie
w czasie rzeczywistym z różnymi typami przetworników
basowych (dostępne są 24 modele) i pozycją każdego z nich.
Każdy bas może mieć maksymalnie dwa, nawet jeśli oryginał
jest wyposażony tylko w jeden. Dostępna jest także regulacja
wrzesień–październik 2018
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Modele gitar
basowych do
wyboru

Rodzaj przetwornika
pojedynczy / podwójny
gniazdo (szyjka / mostek), miejsce,
obwód (pasywny / aktywny / piezo),
barwa

Struny
liczba, rodzaj,
rozmiar, wiek,
skala, akcja,
nastrojenie

Style gry
szarpanie / uderzanie / kostkowanie, miejsce podciągania, siła podciągania,
kierunek uderzania, tłumienie, zakłócenia

Wzmacniacz/FX
wzmacniacz lampowy +
kolumna 1x15”, wzmacniacz
półprzewodnikowy +
kolumna 4x10”, do czterech
kostek efektowych, chorus,
kompresor, delay, distortion,
filtr obwiedni, korektor
graficzny, oktawer

>>

charakterystyki częstotliwościowej każdego z nich. W przetworniku piezoelektrycznym możemy zmiksować podstawowy
przetwornik z sygnałem z przetwornika piezo, zamontowanego pod mostkiem.
Eksperymentów z brzmieniem możemy przeprowadzić
znacznie więcej: pobawić się potencjometrem barwy (Tone)
czy zmienić elektronikę z pasywnej na aktywną, by zyskać dostęp do korektora parametrycznego. W programie znajduje się
siedem efektów, pochodzących ze sklepu AmpliTube: chorus,
delay, filtr obwiedni, kompresor, korektor graficzny, oktawer
i przester. Każdy z nich daje pełną kontrolę nad parametrami
i ogólnym poziomem wyjściowym przesyłanym do następnego
efektu. Dzięki wykorzystaniu technologii modelowania nieliniowego pedalboard nie tylko zapewnia dokładne symulacje
danego efektu, lecz także symuluje interakcje pomiędzy
poszczególnymi efektami w łańcuchu. To zapewnia realizm
działania, który rzadko można spotkać w innych instrumentach programowych.
Modo Bass pozwala sterować przez MIDI najważniejszymi
parametrami, które automatyzujemy w czasie rzeczywistym.
W sekcji MIDI Control możemy zremapować funkcję Keyswitch lub powiązać kontrolery z dowolnymi komunikatami
MIDI CC, by ułatwić sobie grę i programowanie. Ustawiamy
też poziom dodawania vibrato, tłumienia i techniki slide
w trakcie gry. Kontrolujemy częstotliwość vibrato oraz siłę
podciągnięcia, a także poziom slide’u i odgłosu oderwania
palca od struny podczas gry.
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PODSTAWOWE INFORMACJE
Instrument wirtualny oparty na modelowaniu gitary basowej,
14 kultowych modeli basu (wersja 1.5), regulacja strun, techniki gry, wybór
pickupów oraz elektroniki (pasywna, aktywna z EQ),
7 kostek oraz 2 wzmacniacze basowe,
kontrola MIDI, wymaga 64-bitowego
systemu: do komputerów
– Mac OS X 10.9 lub
nowszego; do komputerów
PC – Windows 7 lub nowszego),
obsługiwane formaty wtyczek
(64-bitowe): VST 2, VST 3, AAX.
Cena

1320 zł

Funkcja Keyswitch pozwala także na płynne przełączanie
się pomiędzy trybami akordu i dźwięku, sposobami uderzania
w struny podczas gry, palcami użytymi do frazowania oraz
stylami gry. To daje pełną kontrolę nad ostatecznym charakterem brzmienia.
Oprócz tego za pomocą automatyki DAW-u sterujemy
innymi przydatnymi parametrami, takimi jak pozycja gry. Tak
naprawdę to zmienianie tego parametru podczas gry stanowi
jeden z sekretów uzyskania największego realizmu, a Modo
Bass jest jedynym instrumentem wirtualnym, który to naprawdę umożliwia.

Precision Bass z lat sześćdziesiątych...

... i z siedemdziesiątych.

NAGRAJ MUZĘ

Wybór basisty
Wypadkowe brzmienie stanowi połączenie brzmienia instrumentu, ale też techniki i temperamentu instrumentalisty. Modo Bass
umożliwia wskazanie stylu gry wirtualnego basisty. Do wyboru
mamy techniki:
• Szarpanie/palcowanie – po wybraniu tej popularnej
techniki określamy, którymi palcami ma grać i z jaką siłą.
• Slapping/klang – uderzanie strun kciukiem oraz połączenie tego z podrywaniem ich wszystkimi palcami oprócz
kciuka.
• Kostkowanie – mocny atak strun za pomocą kostki, przy
czym wybieramy grubość kostki oraz styl kostkowania: w dół
lub naprzemienny.
• Mute – do każdego stylu gry można dodać technikę
tłumienia – kolejna nowość w instrumentach programowych.
Funkcja Mute pozwala na dodanie odpowiedniego stopnia
tłumienia strun, co wprowadza ludzki pierwiastek techniki gry
na basie.
W związku z tym, że w żadnym ze stylów nie są wyzwalane
sample, każde uderzenie brzmi trochę inaczej, jak w prawdziwym basie.
Oprócz wyboru techniki gry można także ustawić miejsce, w które uderzają palce. Granie bliżej mostka zapewnia
wyraźniejsze wyższe częstotliwości, a granie bliżej gryfu
akcentuje niskie i środkowe częstotliwości, dając bardziej

Jedna z nowości wersji 1.5 – gitara basowa Metal,
dla znajomych Dingwall Combustion NG2.

okrągłe brzmienie. Możemy także wybrać typ wybrzmiewania
poszczególnych dźwięków.
Modo Bass stanowi bogate narzędzie do tworzenia
w czasie rzeczywistym brzmień w oparciu o konstrukcję
i podzespoły basu, w połączeniu z techniką gry, finezją i ciągle
zmieniającą się dynamiczną interakcją pomiędzy tymi elementami. Żywy basista ma z pewnością wiele zalet i może dołożyć
coś cennego od siebie. Za to ten wirtualny zagra dokładnie tak,
jak mu nakażemy, a do tego na pewno nie będzie miał żadnych
uwag pod adresem perkusisty.
Cezary Kępski

TM

System streamingowej transmisji wideo
KAMERA HD

MIKROFON USB

PIERŚCIEŃ ŚWIATŁA LED

IDEALNE
ZASTOSOWANIE:

YouTube
Facebook Live
Twitter
Podcasting
Skype
i wiele więcej
wrzesień–październik
wrzesień–październik2018
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RØDE VideoMic Me-L

zdjęcia: RØDE (4)

Mikrofon
do… słuchania
Po usunięciu z iPhone’a złącza mini-jack 3,5 mm
podłączenie do niego zewnętrznego mikrofonu
zaczęło być wyzwaniem. RØDE znalazło na to sposób

P

oprzedni model mikrofonu
RØDE VideoMic Me nadal stanowił znakomite urządzenie do
nagrywania dźwięku, ale zaczął
mieć wadę – przestał pasować do najnowszych modeli iPhone’ów. Rewolucja,
jaką była rezygnacja przez Apple
z analogowego złącza mini-jack TRS
3,5 mm, zrobiła z nowoczesnego urządzenia o dobrych parametrach zabytek ery
urządzeń przenośnych.
RØDE nie miało wyjścia, więc
podążyło drogą wyznaczoną przez
giganta z Cupertino. Dlatego niedawno
otrzymaliśmy mikrofon RØDE VideoMic
Me-L. Jest przeznaczony do wszystkich
urządzeń działających z systemem iOS.
Parametrami w zasadzie nie różni się
od swego poprzednika, natomiast ma
złącze Lightning, więc z jego usług mogą
korzystać posiadacze najnowszych
modeli iPhone’a.
Nowy mikrofon jest urządzeniem
niewymagającym zasilania, ponieważ
do pracy wystarcza mu podłączenie do
urządzenia. I działa natychmiast po podłączeniu. Po drugie nadal jest kompaktowy
i solidnie wykonany. Niewielka obudowa
wykonana z anodyzowanego aluminium,
a przez to odporna na zadrapania, kryje
mikrofon o charakterystyce kierunkowej
kardioidalnej. Dzięki temu są rejestrowane dźwięki ze źródeł znajdujących się
w kadrze, podczas gdy odgłosy otoczenia
pozostają wytłumione. Mikrofon pomija

wrzesień–październik
2018
2018
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przy tym obwód audio telefonu, przejmując cały dźwięk.
Ostatnim elementem jest złącze mini
-jack TRS 3,5 mm znajdujące się z tyłu
mikrofonu. Dotąd pełniło ono jedną funkcję: za jego pomocą monitorowało się na
bieżąco poziom nagrania, podłączając do
niego słuchawki. Obecnie można go wykorzystać także jako przejściówkę Lightning –
mini--jack TRS 3,5 mm. Pozwoli to odkurzyć
stare dobre słuchawki z mini-jackiem
i znów korzystać z nich do słuchania
muzyki z iPhone’a.
Mikrofon nadal można montować
w dwóch pozycjach: przodem i tyłem, zależnie od tego, z której kamery korzystamy.
Powinni to docenić szczególnie vloggerzy.
Tym bardziej, że wzorem poprzedniego
modelu w zestawie znajduje się futerkowa
osłona przeciwwietrzna, która wydatnie
podnosi jakość materiału rejestrowanego
w plenerze w niesprzyjających warunkach
atmosferycznych.
Nie należy zapominać o cenie, która
jest nad wyraz przyzwoita. Za stosunkowo
niewielkie pieniądze posiadacze nowych
modeli urządzeń Apple’a zyskali mikrofon,
dzięki któremu jakość nagrywanego dźwięku przestanie odstawać od jakości obrazu.
Cezary Kępski

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Maks. SPL
115 dB SPL (1 kHz @ 1m)
Zasilanie
z urządzenia iOS
Wyjścia
Lightning, 3,5 mm TRS
Wyjście analogowe
mini-jack 3,5 mm
Połączenie z komputerem
Lightning Connector
Wejście/wyjście równoległe
1 we, 2 wy
Rozdzielczość bitowa
24 bity
Częstotliwość próbkowania
44,1 i 48 kHz
Bezpośrednie monitorowanie
tak
Wymagany system
iOS 11
Obudowa
aluminium
Kolor
czarny
Waga
28 g
Wymiary (D x Sz x W)
73,5 x 20,2 x 25,7 mm
Pasujące akcesoria RØDE
nowa osłona przeciwwietrzna WS-9
(poprzednia generacja nie pasuje)
Cena

299 zł

NAGRAJ MUZĘ
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Piano

Nord Piano 4

M

ożna powiedzieć, że Clavia
gra we własnej lidze. Nie
ogląda się na konkurencję,
nie kopiuje jej pomysłów
(jest raczej odwrotnie) i konsekwentnie
modernizuje linię produktową. W końcu
po co zmieniać coś, co po prostu działa. Klienci potwierdzają, że to słuszna
koncepcja, a charakterystyczne ciemnoczerwone obudowy widać na niemal
wszystkich scenach świata. Prym wiedzie
oczywiście Nord Stage, ale Electro,
a ostatnio też Piano „walczą” z flagowcem dzielnie i wykrawają dla siebie coraz
więcej rynkowego tortu. Szczególnie Nord
Piano, będące zawsze w cieniu starszego
brata, zdaje się zdobywać uznanie wielu
muzyków, którzy ponad wszystkomające
maszyny cenią bardziej specjalistyczne
i ultrarealne odzwierciedlenie króla
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instrumentów, jakim jest bez wątpienia
fortepian.
Nord Piano 4 pojawiło się niedługo
po premierze Nord Piano 3, ale wbrew
pozorom mamy do czynienia z dużą
zmianą. Producent już od pewnego czasu
informował o stworzeniu nowej platformy sprzętowo-programowej, której
silnik daje większe możliwości i zapewnia
lepsze parametry instrumentów Nord
Stage, Electro i Piano. Zobaczmy więc,
co odróżnia numer 4 od 3 i dlaczego to
ważne.
Jak zwykle mamy do czynienia z produktem ekskluzywnym: solidna obudowa,
świetnie działające przyciski i pokrętła,
a przede wszystkim najlepsza klawiatura,
jaką produkuje firma Fatar – największy
producent klawiatur MIDI na świecie.
Oczywiście najjaśniejszym punktem

Wprowadzenie
w bieżącym roku nowej
odsłony Nord Piano
symbolicznie zamyka
kolejną wymianę
pokoleniową
instrumentów
firmy Clavia, którą
zapoczątkował
Nord Stage 3

UDERZ W KLAWISZ

w wersji forte
Nord Piano 4 jest instrumentem,
którego domeną są różne wersje fortepianu akustycznego, ale dzięki możliwości
ładowania innych brzmień (aplikacja Nord
Sound Manager) nic nie stoi na przeszkodzie, aby przekształcić go w Mellotron czy
pianino elektryczne. Jak zwykle wszystkie
dodatkowe brzmienia są dostępne za
darmo i ciągle ich przybywa – firma jest
naprawdę aktywna na tym polu. Tę masę
opcji warto mieć gdzie zapisać, więc NP4
oferuje powiększoną pamięć na presety,
których może być teraz 400, czyli dwa razy
więcej niż poprzednio. Pamięć na próbki
fortepianu nie uległa zmianie (1 GB), ale
za to pamięć na biblioteki Nord Sample
Library ma obecnie 512 MB, w porównaniu
do 256 MB w poprzednim modelu. Tutaj
ważna uwaga: w dobie wielogigabajtowych
bibliotek komputerowych te liczby mogą

wydawać się nieco starożytne, ale trzeba
pamiętać, że firma Clavia dysponuje znakomitymi algorytmami pakowania danych
i brzmienie dowolnego Norda nie jest
przedmiotem jakiegokolwiek kompromisu.
Zastosowanie nowej platformy poskutkowało znacznym zwiększeniem polifonii,
która została potrojona – do 120 głosów.
Teraz można spokojnie położyć się na klawiaturze. Nowy procesor pozwolił też na
wprowadzenie tzw. Piano Filters, czyli specjalnych algorytmów emulujących różne
konstrukcje mechanizmu młoteczkowego,
co skutkuje zmianą barwy, a raczej jasności
brzmienia. Wracając do sekcji syntezatora,
to poza powiększeniem pamięci na próbki
dostajemy dwa razy więcej polifonii (minimum 30 głosów, w zależności od banku
brzmień). Sekcja syntezatora/samplera nie
jest oczywiście esencją tego instrumentu,

>>

zdjęcia: Clavia (3)

klawiatury jest tzw. Triple Sensor, który
umożliwia jeszcze bardziej realistyczne
„doświadczanie” instrumentu przez wprost
genialną obsługę szybkich repetycji oraz
gry pianissimo przy lekko naciśniętych
klawiszach.
Instrument waży tyle, ile musi (18 kg),
jednak metal i prawdziwe klawisze lekkie
nie są. Ale konkurencja potrafi być cięższa.
Oczywiście całość produkowana jest
w Sztokholmie.
Historycznie instrumenty Nord były
bardzo łatwe w obsłudze, ponieważ są
stworzone na scenę. A muzyk ma uprawiać
sztukę, a nie obsługiwać komputer. Pomimo
że w NP4 przybyło funkcji, opanowanie
instrumentu jest łatwe (czytaj instrukcję!)
i niedługo po wyjęciu go z pudełka można
biec na wykon. Przyjrzyjmy się więc nowym
możliwościom.

wrzesień–październik 2018
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>>

ale godne uwagi jest to, że edycja, a raczej
szybka obsługa, jest łatwa dzięki prostej
obwiedni i łatwemu wyborowi brzmienia.
Nowe możliwości, które zostały przeszczepione z Nord Stage 3, pozwalają na
zwiększenie realizmu gry, a także wprowadzają kilka dodatkowych funkcji.
O filtrach już wspomniałem, ale to nie
koniec. Nord Piano 4 umożliwia jednoczesne użycie dwóch różnych brzmień, które
można nałożyć na siebie (Layer) lub obok
siebie (Split). Nic nowego. Nowością jest
funkcja pozwalająca na płynne przejście
jednego brzmienia w drugie. Działa to na
prostej zasadzie: punkt podziału klawiatury (Split Point) nie jest prostym przejściem jednej barwy w drugą, ale miejscem, gdzie jedna z nich powoli zanika,
a druga pojawia się. Zakres (szerokość)
przejścia można określić przez wybór
jednej z trzech szerokości (Small, Large,
Off), przy czym ta trzecia to tradycyjne
przejście bez żadnych niuansów.
Z kolei przełączanie presetów korzysta z nowej funkcji Seamless Transition,
która pozwala na szybkie przełączenie
brzmienia bez „obcięcia” wybrzmiewania
poprzedniego. Na scenę jak znalazł. A jeśli
o zmianie presetów mowa, to warto też
wspomnieć o ulepszonym „organizerze”
brzmień, który pozwala na przygotowywanie łańcuchów brzmień jako kolejne
utwory. Dzięki temu włączanie kolejnego
presetu odbywa się przez kliknięcie na
kolejny „Song”. Dodatkowo możemy wybrać żądany preset przez wpisanie jego
numeru, a nie mozolne przewijanie listy.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OGÓLNE
 wyświetlacz OLED
 płynne przejścia (Seamless Transitions)
 punkty podziału klawiatury
 16 banków z 25 programami – 400 miejsc
 funkcja Organize do programów
 tryb Live – 5 programów live
 transpozycja ogólna: ±6 półtonów
 transpozycja programowa: ±6 półtonów
 dostrojenie: ±50 centów
 dotknięcie klawiatury: 3 krzywe odpowiedzi
dynamiki
 klawiatura z potrójnymi czujnikami
i technologią Virtual Hammer Action
 funkcja podziału klawiatury z wyborem punktu
podziału i oznaczeniem go wskaźnikiem LED
 funkcja warstw
 opcjonalnie wyjście mono
 akcja pedału dynamicznego wybrzmiewania
z dołączonym w zestawie Nord Triple Pedal
 USB–MIDI
 darmowe aktualizacje systemu operacyjnego
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 dedykowany delay z parametrami: Rate, Amount
i Tap-tempo

SEKCJA PIANO
 6 typów: fortepian, pianino, pianina elektryczne,
cyfrowe, warstwowe, klawinet i klawesyn. Każda
z kategorii zawiera do 20 różnych modeli.
 120-głosowa polifonia (fortepiany stereo/mono)
 filtry fortepianowe (miękki, średni, jasny)
 zaawansowany rezonans strun (2. generacja)
– regulowana ilość
 do wyboru miękkość zwalniania klawisza
w fortepianie, pianinie, pianinach elektrycznych
i klawesynie
 do wyboru odgłos pedału w fortepianie, pianinie
i pianinach elektrycznych 1 – regulowana
ilość
 transpozycja oktawy: -1/+1 (-6/+6 w trybie
podziału, w zależności od umiejscowienia
podziału)
SEKCJA SAMPLE SYNTH
 ponad 30-głosowa polifonia
 obwiednia wzmacniacza z atakiem
i zanikaniem/zwolnieniem
 do wyboru wrażliwy na prędkość filtr
dolnoprzepustowy i zakres dynamiki
 transpozycja oktawy: -1/+1 (-6/+6 w trybie split,
zależnie od umiejscowienia podziału)
 regulacja głośności za pomocą pedału głośności
(nie ma go w zestawie)
PAMIĘĆ
 ok. 1 GB przeznaczonej dla Nord Piano Library
 ok. 512 MB przeznaczonej dla Nord Sample
Library 3.0

Sekcja efektów jest niemal identyczna
jak w serii 3, a nowością jest nowy tryb
pogłosu nazwany Bright, co sugeruje
jaśniejsze brzmienie. Tę opcję z radością
powitają wszyscy grający bardziej nowoczesną muzykę.

SEKCJA EFEKTÓW
Efekty 1
 pan, tremolo, wah i modulator pierścieniowy
 trzy wybieralne głębokości dla pan i tremolo,
szybkość kontrolowana pokrętłem Effect 1 Rate
 tremolo, pan, modulator pierścieniowy i wah
może być kontrolowany przez pedał
Efekty 2
 faser 1, faser 2, flanger, chorus 1, chorus 2 i vibe
 dwie głębokości dla każdego efektu do wyboru
Symulacje wzmacniaczy, kompresorów
i korektorów
 kompresory/wzmacniacze – trzy symulacje
wzmacniaczy/głośników, przester lampowy
 ilość drive’u/kompresji kontrolowana pokrętłem
Drive
 trójzakresowy korektor, z możliwością zamiany
w połowie. ±15 dB wzmocnienie / tłumienie
Efekty Master
 dedykowany reverb z algorytmami Room, Stage
i Hall; każdy z nich z dodatkowym trybem Bright

Aha, i słynny Nord Triple Pedal jest
teraz w komplecie!
Nord Piano 4 nie jest oczywiście okazją
cenową, ale mówimy tu o zaawansowanym
narzędziu i prawdziwym instrumencie dla
świadomego pianisty. Wszyscy, którzy

ZŁĄCZA
 2x wyjście audio L & R – jack 6,35 mm,
niezrównoważone
 1x wejście monitorowe – jack stereo 3,5 mm
 1x wyjście słuchawkowe – jack stereo 6,35 mm
 1x wejście na pedał fortepianowy – jack 6,35 mm.
Należy korzystać z dołączonego do instrumentu
Nord Triple Pedal lub pedału chwilowego,
np. Roland DP-2, DP-6, Yamaha FC-4, FC-5,
Fatar VFP1-25 itp.
 1x wejście pedału głośności - jack stereo TRS
6,35 mm. Należy korzystać z pedełu kontroli/
ekspresji, np. Yamaha FC-7, Roland EV-5 itp.
 We/wy MIDI – 5-pinowe złącza DIN
 USB B – do przesyłania dźwięku i USB–MIDI
 gniazdo zasilania IEC C14
WYMIARY
 Nord Piano 4: 1287 x 121 x 340 mm
 Nord Triple Pedal: 264 x 224 x 70 mm
WAGA
 Nord Piano 4: 18,5 kg
 Pedał: 2 kg
AKCESORIA W ZESTAWIE
 Nord Triple Pedal
 instrukcja użytkownika
 kabel zasilający
 Nord Piano Library v5 na płycie DVD
Cena

11 490 zł

w pocie czoła ćwiczyli gamy i uczyli się gry
na klasycznym fortepianie, zazwyczaj kręcą
nosem na wszelkie „wirtuale”. Jednak w tym
przypadku może się okazać, że nie ma się do
czego przyczepić.
Piotr Dygasiewicz
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Akai MPK

Jest
czym
sterować
Zapewne seria MPK nie została zaprojektowana dla VIP-ów, ale z VIP-em
ma wiele wspólnego. Do tego dostarcza mu instrumentów wirtualnych
do mapowania

F

irma Akai znana się przede wszystkim z bitmaszyn serii MPC (Music
Production Center). Niepodrabialne pady, sampling, sposób pracy
i kilka funkcji, które wszyscy kopiują
(Swing, Note Repeat) rozsławiły je w
świecie produkcji muzyki, i to nie tylko
w hip-hopie. Ale Akai to też klawiatury
sterujące, choć nazwanie ich tylko klawiaturami jest sporym faux pas.
Poza topową serią Advance, która
pozwala na łatwą i bardzo szczegółową
kontrolę nad aplikacją VIP umożliwiającą
obsługę całej posiadanej kolekcji instrumentów i efektów wirtualnych, Akai
oferuje nieco tańszą serię MPK (Music
Production Keyboard?), która jest mocną
alternatywą dla komputerowej myszki.
Zacznijmy od „Baby MPK”, czyli MPK
Mini, teraz w wersji drugiej. Firma twierdzi,
że MPK Mini jest najpopularniejszą klawiaturą MIDI na świecie i, kto wie, może
tak jest w rzeczywistości, bo w małym
i tanim pakiecie dostajemy całkiem sporo.
Klawisze są oczywiście małe, ale mają
dynamikę, więc przy odrobinie wprawy

48

wrzesień–październik 2018

można rejestrować całkiem sensowne
partie instrumentalne. Dwie oktawy to
może niezbyt dużo, ale nie oszukujmy się –
współczesna produkcja muzyczna rzadko
potrzebuje więcej. Ciekawym rozwiązaniem jest joystick umieszczony nad klawiszami, który pełni funkcję pitch-bendera
i „kółka” modulacji w jednym – wygodne
i dobrze działające rozwiązanie. Mamy
też pady perkusyjne, które w dodatku
są podświetlane, oraz osiem pokręteł,
które możemy skonfigurować i połączyć
z DAW-em. Co ciekawe, MPK Mini jest
wyposażone też w arpeggiator, a bez niego trudno sobie wyobrazić nowoczesną
muzykę elektroniczną.
Jeśli chodzi o oprogramowanie,
dostajemy edytor, gdzie przyporządkować
można kontrolery do konkretnych komunikatów MIDI, oraz sporo sampli. Nieźle
jak na niecałe 400 zł. Co ważne, MPK Mini
może współpracować z aplikacją VIP.
Porzucając miniklawisze, przechodzimy do „dorosłych” klawiatur MPK.
W serii są trzy, a różnią się głównie liczbą
klawiszy (25, 49, 61 – stąd nazwy MPK225,

Zestaw programów dołączonych do
MPK Mini MK2

zdjęcia: Akai Professional (5)

UDERZ W KLAWISZ

MPK249 i MPK261) i kilkoma szczegółami. Klawiatura to półważona konstrukcja
z dynamiką i funkcją Aftertouch. Do
tego podświetlane kółka pitch-bend
i modulacji. Główny panel kontrolera jest
ciasno upakowany: osiem padów w stylu
MPC z wielokolorowym podświetlaniem,
mogących pracować w czterech bankach,
co daje łącznie 32 pady, sekcja centralna
z wyświetlaczem ułatwiającym konfigurację oraz przyciskami transportu do
sterowania dowolnym DAW-em, a po prawej osiem kontrolerów „bez końca”, które
również mogą zostać „sklonowane” dzięki
trzem bankom, co daje łącznie 24 funkcje
sterowane z panelu. Modele 49 i 61 mają
dodatkowo osiem suwaków, które mogą
być użyte na przykład do kontrolowania
wirtualnego miksera. Mamy też sporo różnych przycisków sterujących między innymi
arpeggiatorem czy funkcjami wziętymi
z MPC: Swing, Note Repeat czy 16-levels.
Trzeba jednak powiedzieć, że sprzęt
do dopiero początek. Seria dużych MPK
jest dostarczana z całą masą cennego
oprogramowania.
Po zarejestrowaniu kontrolera na stronie producenta otrzymujemy dostęp do aplikacji VIP (wartej 99 dolarów), która zamienia
całą naszą kolekcję instrumentów i efektów
VST, AAX czy AU w jeden superinstrument
sterowany z poziomu klawiatury. Może wyszukiwać presety według potrzeb (a nie po
nic niemówiącej nazwie), ponieważ program
sam przyporządkowuje je do konkretnych
kategorii (pady, bas, solo itd.). A przecież
mowa czasem o tysiącach presetów!
Miłośnicy bitmaszyn na pewno ucieszą
się z obecności MPC Essentials, uproszczonej wersji flagowego sekwencera MPC
Software 2.0, który jest zresztą oferowany
nabywcom MPK w specjalnej cenie. MPC
Software to bardzo rozbudowany DAW,
który pozwala na sampling, kompozycję,
produkcję i miks utworu w dowolnym
stylu (warto to podkreślać, bo MPC to już
dawno nie tylko hip-hop).
Z kolei wielbiciele firmy Ableton
z zadowoleniem przyjmą załączony
bezpłatnie Ableton Live Lite 10, czyli lżejszą wersję najnowszego Ableton Live.
Ale to nie koniec. Mamy też instrumenty wirtualne. Przede wszystkim Hybrid 3
firmy AIR Music Tech, maszynę do nowoczesnej muzyki z setkami świetnych

Seria MPK
MPK Mini MK2
Miniklawiatura sterująca przeznaczona do notebooka,
2 oktawy, 8 podświetlanych padów perkusyjnych,
8 pokręteł, arpeggiator, joystick modulation/pitch,
przełącznik oktaw, Tap- Tempo, zasilanie przez USB,
oprogramowanie Akai Pro MPC Essentials, SONiVOX
Wobble, AIR Hybrid, wersja biała lub czarna
Cena

399 zł

MPK225
Klawiatura sterująca, 2 oktawy, 8 podświetlanych
padów z maszyn MPC, 8 enkoderów, 4 podświetlane
przyciski, transport, kompatybilna z iOS, dołączone
oprogramowanie Ableton Live Lite, AIR Hybrid 3,
SONiVOX Twist, MPC Essentials
Cena

1090 zł

MPK249
Klawiatura sterująca, 4 oktawy, 16 podświetlanych padów z maszyn MPC, 8 enkoderów, 8 sliderów,
8 przycisków, transport, kompatybilna z iOS, dołączone oprogramowanie Ableton Live Lite, AIR Hybrid 3,
SONiVOX Twist, MPC Essentials
Cena

1650 zł

MPK261
Klawiatura sterująca, 5 oktaw, 16 podświetlanych padów z maszyn MPC, 8 enkoderów, 8 sliderów,
8 przycisków, transport, kompatybilna z iOS; dołączone oprogramowanie: Ableton Live Lite, AIR Hybrid 3,
SONiVOX Twist, SONiVOX Eighty-Eight Ensemble, MPC Essentials
Cena

2150 zł

presetów. Do tego SONiVOX Twist, instrument oparty o syntezę spektralną, czyli raj
dla eksperymentatorów.
Gdy się to podsumuje, obraz wygląda
następująco: kupujemy MPK225/249/261,
instalujemy software, odpalamy VIP-a

i skanujemy swoje instrumenty i efekty.
W rezultacie otrzymujemy rozbudowane
studio wyposażone w jedną z najlepszych
klawiatur na rynku i dziesiątki przycisków,
suwaków i pokręteł. Pytania?
Piotr Dygasiewicz
wrzesień–październik 2018
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Guild Starfire Bass II

Trafione odświeżenie
W połowie lat sześćdziesiątych Guild zaczął produkować gitary
„inspirowane” wyglądem znanych modeli Gibsona. Pomimo oczywistego
podobieństwa gitary Guilda zawsze mają w sobie coś oryginalnego
i intrygującego. Nie inaczej jest ze Starfire Bass II

S

tarfire Bass został pierwszy raz
zaprezentowany w 1960 roku
jako gitara typu thinline hollow body z cutawayem w stylu
florenckim, ale już w 1963 roku powstała
wersja semi-hollow z centralnym blokiem
drewna i podwójnym cutawayem w stylu
weneckim.
Pierwszy Starfire Bass z dwoma przystawkami pojawił się w roku 1967 i został
spopularyzowany w erze psychodelicznego
rocka przez dwóch znakomitych basistów:
Jacka Casady’ego z Jefferson Airplane
i Phila Lesha z Grateful Dead.
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Jack Casady kupił Guilda Starfire Bass
w 1967 roku w Los Angeles. Gitarę polecił
mu jego przyjaciel. Starfire Bass stał się dzięki występom Jefferson Airplane absolutnie
ikonicznym modelem Guilda. Rok 1967 był
czasem eksperymentów, które nie ominęły
również gitary basowej Jacka. Guild Starfire
Bass był basem typu short scale. Casady
chciał wycisnąć z niego jak najwięcej niskich
tonów i mieć jak największą kontrolę nad
brzmieniem. Razem z Ronem Wickershamem z firmy Alembic mocno podrasowali
Starfire’a. Zwiększono moc pickupów
przez dodanie kolejnych magnesów Alnico,

zamontowano preamp zasilany baterią
9 V, zmniejszono również oporność układu
elektrycznego. Na korpusie zamontowano
płytkę, na której znalazło się aż dziewięć
potencjometrów! Podobną ścieżką podążył
również Phil Lesh z Grateful Dead, który nie
tylko zdarł lakier ze swojej gitary do gołego
drewna, ale zamontował również nową
elektronikę i 14 potencjometrów! Gitary
te bardziej przypominały obiekty eksperymentów szalonego naukowca niż oryginalne
Guildy. Ale takie były czasy.
Dziś basiści szukają raczej prostych
i wygodnych rozwiązań, dlatego Guild

SZARPNIJ STRUNĘ

Gail Ann Dorsey podczas trasy z Lennym
Kravitzem (zdjęcie: Mathieu Bitton/Guild).

Firma Guild została założona we
wczesnych latach pięćdziesiątych

Oprócz znakomitego wykończenia otrzymujemy soczyste basowe brzmienie. Nie
musimy się wcale napocić nad ustawianiami. Gitara została zaprojektowana w taki
sposób, aby brzmiała od razu dobrze, bez
zbędnych kombinacji. Nawet Jack Casady
zrozumiał w końcu, że istota dobrego
brzmienia leży w prostocie. Sygnowany
jego nazwiskiem Epiphone Jack Casady
Signature Bass ma jedną przystawkę na
środku pudła, dwa potencjometry i jeden
przełącznik.
Współczesny Starfire występuje
w dwóch wersjach. Pierwsza to Starfire
Bass z jednym pickupem przy mostku
i korpusem w kolorze wiśniowej czerwieni.
Drugą jest Starfire Bass II z dwoma pickupami BS-1 oraz pokrętłem Master Tone,
produkowana w kolorach Emerald Green,
Cherry Red, czarnym oraz naturalnym.
Obie gitary mają mostek z palisandrowymi
siodełkami (co jest absolutnie wyjątkowe
w świecie gitar basowych) i klucze firmy
Grover Vintage 142. Top, boki i tył wykonano z mahoniu. Gryf jest trzyczęściowy:
mahoń/klon/mahoń z palisandrową
podstrunnicą.
Guild Starfire Bass to bardzo udany
zwrot ku klasyce gitar typu hollow body.
Świetne brzmienie i oryginalny wygląd
sprawią, że wszyscy basiści, którzy zdecydują się na zakup tego instrumentu
z pewnością wyróżnią się z tłumu. Na
gitarze Starfire Bass grają dziś między innymi: Gail Ann Dorsey (Lenny Kravitz) oraz
Charles Lumar (Solange).

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
• konstrukcja: semi-hollow body
• top, tył i boki: mahoń
• gryf: 3–częściowy (mahoń/klon/mahoń)
• podstrunnica: indyjski palisander
• siodełko: kościane
• progi: 21 progów typu narrow jumbo
• klucze: Grover Vintage 142
• mostek: regulowany mostek Guilda
z palisandrowymi siodełkami
• przetworniki: 2x BS-1 BiSonic Bass
• skala: 30 ¾”
• futerał: w zestawie
Cena

4490 zł

Do gitary Guild Starfire Bass II
polecamy struny Rotosound Jazz Bass SM77.
Cena: 196,70 zł

Mateusz Bracha

przez Alfreda Dronge’a i George’a
Manna. Pierwszy z nich to urodzony
w Warszawie gitarzysta jazzowy, który
w latach czterdziestych prowadził sklep
muzyczny przy Park Row w Nowym
Jorku. George Mann natomiast był
przez kilka lat wiceprezydentem marki
Epiphone. Jako że Epiphone przenosił
się z Nowego Jorku do Filadelfii, a wielu
pracowników nie chciało się wyprowadzać, zostali przygarnięci przez Guilda.

zdjęcie: Guild

podczas odświeżania gitary Starfire Bass
nie skorzystał z ulepszeń opracowanych
przez Jacka Casady’ego we współpracy
z firmą Alembic. Zwrócił się natomiast
w stronę klasycznego designu tej gitary.
Wyszło jej to zdecydowanie na dobre.

Guild Starfire
Bass II

wrzesień–październik 2018
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Kolumna
specprzeznaczenia
HeadRush postanowił dodać do multiefektu
dedykowaną kolumnę. Przy czym dedykacja
obejmuje każdy inny multiefekt gitarowy

N

a początku 2017 roku HeadRush zrobił zamieszanie na
rynku swoim pedalboardem.
Świetnie brzmiące symulacje wzmacniaczy i efektów oraz prosta
obsługa wspomagana dotykowym
wyświetlaczem zdobyły uznanie klientów
dla tego wszechstronnego urządzenia.
HeadRush brzmi świetnie zarówno podłączony do wzmacniacza, jak i bezpośrednio
do systemu nagłośnieniowego. Teraz
zabrzmi jeszcze lepiej dzięki kompaktowej

aktywnej kolumnie szerokopasmowej
HeadRush FRFR-112.
Aż 2000 W mocy to spory zapas, aby
brzmienie było mocne, a jednocześnie
czyste i klarowne. Tak duży headroom
sprawdza się bardzo dobrze przy współpracy z multiefektami. Dzięki temu FRFR112 wyciąga z pedalboardu wszystko,
co najlepsze, i pozwala dostosować się do
każdych warunków scenicznych. Kolumna
ma 12-calowy głośnik niskotonowy i neodymowy głośnik wysokotonowy. Przycisk

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Moc wyjściowa
2000 W szczytowa (1300 LF + 700 HF),
1000 W RMS (650 LF + 350 HF)
Głośnik niskotonowy
12” z 3-calową wysokotemperaturową cewką
Głośnik wysokotonowy
1,4”, neodymowy z precyzyjnym falowodem
Krosownica
2 kHz
Maksymalne SPL
131 dB szczytowe, 128 dB ciągłe (dB SPL @ 1 m)
Odpowiedź częstotliwościowa
53 Hz – 20 kHz (±3 dB)
Pasmo przenoszenia
46 Hz – 22 kHz (-10 dB)
Pokrycie
nominalnie 90° H x 60° V
Korektor
przycisk Contour do niskich i wysokich
częstotliwości, podbicie +3 dB
Gniazda
2x XLR/TRS ¼” typu combo, 1x wyjście XLR link,
1x IEC gniazdo zasilające
Regulacja
2x Volume, przyciski: Power on/off,
EQ Contour, Ground-Lift
Wskaźniki
2x Power LED (z przodu i z tyłu), Clip limiter LED
Zabezpieczenia
ochrona przed przegrzaniem i przesterowaniem
Zasilanie
100–110/110–120/220–240 V, 50/60 Hz
Obudowa
polipropylenowa ze stalowym grillem,
trapezoidalna, specjalnie modelowana
Wymiary (W x Sz x G)
605 mm x 354 mm x 350 mm
Waga
16,27 kg
Cena
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1529 zł

zdjęcia: HeadRush (3)

HeadRush FRFR-112
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Contour EQ pomaga osiągnąć bardziej
skoncentrowane brzmienie, które przebije
się przez każdy mix, a przycisk Ground-Lift
eliminuje niepotrzebne szumy i przydźwięki. Ta funkcja szczególnie przydaje się
w miejscach, gdzie jest problem ze stabilnym zasilaniem.
Dwa wejścia combo XLR/TRS mają
swój oddzielny potencjometr głośności,
dzięki czemu kontrolujemy poziomy wchodzących sygnałów i uzyskujemy znakomicie
wyważony dźwięk. Za pośrednictwem wyjścia XLR można wysłać sygnał na frontowe
kolumny lub podłączyć kolejną FRFR-112.
Co prawda kolumna jest dedykowana do
pedalboardu HeadRusha, ale jej własności
sprawiają, że zabrzmi świetnie z każdym
innym multiefektem.
FRFR-112 to szerokopasmowa kolumna o liniowej odpowiedzi. Oznacza to, że
przenosi całe spectrum częstotliwości bez
koloryzowania dźwięku. Do tego jest dość
lekka. Można ją postawić pod kątem i na
statywie kolumnowym.
Co daje pojawienie się kolumny?
Korzystanie z multiefektu podczas
koncertów granych z uchem i wpięcie
się w system nagłośnienia nie sprawiało
problemów. Teraz posiadacze pedalboardu zyskują kompaktowe rozwiązanie
do występów solo lub z towarzyszeniem
instrumentów akustycznych. Do tego
wydaje się, że – tak jak w przypadku
multiefektu – jest to solidne urządzenie.
Mateusz Bracha
Bilety na wszystkie koncerty dostępne są w punktach sprzedaży Eventim i Ticketmaster.
Bilety kolekcjonerskie w Klubie Kuźnia w Bydgoszczy.
wrzesień–październik 2018
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HeadRush Pedalboard

Zrób to sam (3)
W tym odcinku zajmiemy się utworzeniem
i zapisaniem swego własnego zestawu efektów

Z

aczynamy od pustego ekranu
(1). Klikamy ikonę trzech
kropek w prawym górnym
rogu, a następnie New Rig
(2). W tym momencie otwiera się nam
świat pełen możliwości. Wyobraźmy
sobie, że zabieramy ze sobą na koncert
35 kolumn i wzmacniaczy. To raczej
niemożliwe. Dzięki cyfrowej emulacji to
wszystko i jeszcze więcej mieści się
w naszym pedalboardzie.

dowolnie przesuwać pomiędzy blokami.
Wystarczy przytrzymać palcem efekt
i przesunąć go w dowolne miejsce.
(7, 8, 9).

przestery, delaye, reverby, efekty modulacyjne, pedały ekspresji, kompresory, folder
z odpowiedziami impulsowymi (można
wgrać ściągnięte wcześniej z internetu)
oraz pętle efektów (4).
7

4

Zacznijmy od wzmacniacza, bo
jest to coś, co powinniśmy mieć, aby
gitara zabrzmiała. Domyślnie razem ze
wzmacniaczem dodawana jest kolumna
(5). Możemy ją oczywiście zmienić na

8

1

9

5
2

Aby dodać wzmacniacz, kolumnę lub
efekt wystarczy dotknąć plusik na jednym
z pustych bloków na ekranie (3). W tym
momencie otwiera się menu, w którym
do wyboru mamy wzmacniacze, kolumny,

inną lub usunąć. Dodajemy efekty. Mam
ochotę dziś uzyskać szerokie stadionowe brzmienie z dużym reverbem.
Dodajmy więc przed wzmacniaczem
reverb i kompresor, a na końcu distortion (6). Po dodaniu efektów możemy je

Każdy z efektów dowolnie konfigurujemy. Są na to dwa sposoby.
Możemy użyć trzech gałek po prawej
stronie ekranu (10) lub trybu Hands

10

6

3
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Free. Po puknięciu jeden raz w efekt po
prawej stronie pojawiają się parametry,
które konfigurujemy gałkami z prawej
strony. Aby przejść do trybu Hands Free,

SZARPNIJ STRUNĘ

należy przytrzymać jeden z przycisków
nożnych. Na ekranie głównym widzimy
wtedy parametr, który konfigurujemy
za pomocą pedału ekspresji (11).

13

mój pedalboard po pokolorowaniu. Teraz
raczej nie pomylę się, grając na ciemnej
scenie, i będę wiedział dokładnie, jaki
efekt uruchamiam (16).

Odpowiedzi impulsowe możemy
używać w trybie podstawowym lub IR
1024, który pozwala oszczędzić procesor i załadować więcej efektów.
11

W trybie Hands Free do przycisków
nożnych są przypisane konkretne
parametry, które dowolnie zmieniamy.
Aktualnie zaznaczony parametr świeci się
na czerwono.
Ciekawostki
Po wejściu w ustawienia kolumny możemy także zmienić rodzaj mikrofonu i jego
ustawienie względem kolumny (12, 13).

Aby się nie pogubić
Po dwukrotnym puknięciu w efekt
otwiera się kolejne menu. Możemy
w nim zmienić preset (14), zmienić efekt

16

Aby zapisać swoje ustawienia,
pukamy palcem Save w prawym górnym
rogu i nadajemy presetowi swoją nazwę
(17). Preset możemy też usunąć, kiedy
już nam się znudzi. Zrobimy to, pukając

14

na zupełnie inny lub zmienić kolor efektu
na wyświetlaczu LED. (15) Tak wygląda

17

12

w prawym górnym rogu w ikonę trzech
kropek, a potem Delete Rig.
15

Mateusz Bracha

wrzesień–październik 2018
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Z PORADNIKA WUJKA PIOTRKA

Miks
gitary
bez
pudła (3)
Na pierwszy rzut oka miksowanie ścieżek gitary basowej powinno być podobne
do obróbki zwykłej gitary. A jednak wymaga innych zabiegów ze względu
na różnicę w zakresie częstotliwości, roli w miksie i technice rejestracji

P

rzy zwykłej gitarze nie pisałem zbyt wiele o samym
nagraniu, jednak w przypadku basu warto od tego zacząć.
Wciąż zakładamy, że pracujemy w komputerze, jednak nie
zaszkodzi uświadomić sobie, jak partie basu nagrywało
się i wciąż nagrywa przy założeniu, że nasz budżet i możliwości są
większe.
Źródło sygnału
Zazwyczaj bas jest nagrywany na dwie ścieżki. Jedna, nazwijmy ją
„brzmieniową”, to sygnał ze wzmacniacza i kolumny basowej. Dzięki niej osiągamy barwę, na jakiej nam zależy. Druga to źródło
w czystej postaci, czyli sygnał z przetworników wpięty prosto
w wejście DI (Direct Injection) interfejsu audio lub poprzez kostkę
DI, zwaną też symetryzatorem, do wejścia mikrofonowego/liniowego (w zależności przede wszystkim od rodzaju symetryzatora,
który może być aktywny lub pasywny). Doświadczeni basiści mają
też swoich faworytów, gdyż nawet „czysty” DI-box może mieć swoje własne brzmienie. Zadaniem miksującego jest przede wszystkim
ustalenie proporcji między tymi dwoma sygnałami, tak aby uzyskać
dobrą podstawę (DI) i barwę (kolumna).
My jednak nie nagrywamy prawdziwej kolumny, więc
pozostaje nam sygnał bezpośredni. Niemal każdy interfejs audio
(a także przedwzmacniacz mikrofonowy) ma wejście do instrumentów elektrycznych (gitara, bas) nazwane Instrument lub Hi-Z.
Wejście to charakteryzuje się wysoką impedancją wejściową
(stąd „Hi”), dzięki czemu nie obciąża przetworników w gitarze
i przez to nie wpływa na jej barwę. Jednak nie wszystkie interfejsy oferują wystarczająco wysoką impedancję, co może mieć
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negatywny wpływ na efekt, więc warto to sprawdzić. Niestety
stara zasada „masz, za co płacisz” sprawdza się i w tym przypadku
– tani interfejs może nie wystarczyć. Wtedy warto skorzystać
z dobrego przedwzmacniacza z wejściem DI/Hi-Z podłączonego
do wejścia liniowego interfejsu.
Komfort wykonawcy
Ważną kwestią jest też komfort wykonawcy. Skoro nie używamy
wzmacniacza i kolumny, słyszymy tylko podstawowy dźwięk, niski
i bez harmonicznych wytwarzanych przez nagłośnienie. Niefajnie.
Z pomocą może przyjść stworzenie miksu odsłuchowego, podobnie jak robimy przy nagrywaniu wokalisty. Tym razem zamiast pogłosu czy delaya możemy dodać symulację wzmacniacza i kolumny.
Ważne, żeby uzyskać niską latencję, aby basista nie zwariował.
Oczywiście najwygodniejsze są rozwiązania hybrydowe typu Unison (interfejsy Universal Audio – 1), ale natywne systemy są coraz
szybsze, więc ustawienie komfortowego miksu przy zastosowaniu
zwykłych pluginów umieszczonych na kanale naszego DAW-u
też powinno być możliwe. Ważne jest, aby kanał odsłuchowy był
tylko nim, to jest nie zmieniał brzmienia, które nagrywamy. Na to
przyjdzie czas w miksie.
OK, nagrywamy (pamiętamy o dobrym nastrojeniu basu!).
Efektem będzie pojedyncza ścieżka mono. To jest sygnał prosto
z gitary, przez wejście DI. Sygnał ten będziemy teraz kształtować
według potrzeb. Jeśli naszym celem jest prawdziwy bas, musimy skopiować nagranie na nowy track. Od tej pory Track 1 to
nagranie bezpośrednie, a Track 2 to wzmacniacz i kolumna. Na
początek DI.

zdjęcie: Nejron Photo/Fotolia.com
zdjęcie: Nejron Photo/Fotolia.com
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1. Wirtualna konsola interfejsu Universal Audio Apollo. Technologia Unison
umożliwia rejestrację sygnału z basu i jednoczesny odsłuch symulacji
wzmacniacza gitarowego.

2. Korektor na pierwszej ścieżce (Track 1). Zabieramy trochę góry i minimalnie
najniższego dołu, za to podkreślamy okolice 100 Hz i ewentualny dźwięk strun
i progów.

3. Kompresja niskiego basu, czyli nieśmiertelny LA-2A.

4. Kompresor typu FET (1176). Nie przesadzaj ze skracaniem czasów ataku
i powrotu! Natomiast głębokość kompresji może być spora.

Obróbka Tracku 1
Rolą tej ścieżki jest podstawa basowa, czyli niskie częstotliwości.
Oczywiście brzmienie nie jest jedynie prostą sinusoidą, lecz barwą,
jaką oferuje konkretna basówka. Do tego dochodzi wspomniane
brzmienie DI-boxa. Co ciekawe, są już pluginy emulujące różne
rodzaje DI-boxów (np. lampowych), więc droga do eksperymentów
stoi otworem. Pierwszą operacją (zakładając, że basista umie grać
w tempie i nie fałszuje) będzie korekcja częstotliwościowa (2).
Jako że ścieżka DI ma dostarczać głównie niskich tonów, możemy
nieco „ściemnić” brzmienie łagodnym filtrem dolnoprzepustowym.
Trudno jest określić częstotliwość odcięcia, ponieważ po pierwsze
zależy ona od brzmienia, do którego dążymy (może zależeć nam na
odgłosach typu „fret”, ślizganiu palców itp.), a po drugie od działań
na drugiej ścieżce, więc na początek możemy ustawić wartość
2–3 kHz. Dokładną wartość ustalimy podczas miksu.
Pasmo najniższe nie powinno iść najniżej, jak się da, bo częstotliwości poniżej 20–25 Hz nie niosą żadnych informacji,
a zabierają cenną energię. Często warto podbić okolice 100 Hz
(w zależności od wysokości głównej nuty), a nawet zastosować
jeden z wielu enhancerów pasma basowego (Voice of God z platformy UAD czy MaxxBass firmy Waves). Jak zwykle uważamy,
żeby nie przesadzić!
W odróżnieniu od zwykłej gitary podczas gry na basie bardzo
trudno jest uzyskać idealnie równe brzmienie pod względem dynamiki. Niektóre nuty będą wyskakiwać ponad inne, część zaś będzie
zbyt cicho. Możemy sobie z tym poradzić na dwa sposoby (poza
zagraniem partii raz jeszcze). Gdy jedynie kilka nut ma problematyczną dynamikę, wystarczy drobna obróbka audio na przykład
przez oddzielenie tych nut i zmianę ich głośności za pomocą funkcji
Gain. Jeśli jednak całe nagranie brzmi niespójnie, pora na użycie
kompresora.
Różni producenci i realizatorzy mają różne preferencje, ale
niemal wszyscy lubią klasyczne konstrukcje. Przy konieczności
łagodnego wyrównania dynamiki znakomicie sprawdzą się
kompresory optyczne, jak LA-2A (3) czy LA-3A. Ich łagodny charakter wynika z zastosowanego elementu optycznego w układzie tłumienia, który nie jest przesadnie szybki, co pozwala na
zachowanie pierwszych transjentów przy nawet sporej wartości
tłumienia. Współczynnik kompresji LA-2A to około 10:1, więc
dużo. Jednak nawet dość głębokie tłumienie rzędu 6–10 dB nie
powoduje, że bas traci charakter. LA-2A to kompresor lampowy,
zaś LA-3A tranzystorowy, więc wybór zależy od preferencji
brzmieniowych i „sklejenia” z innymi elementami układanki.
Częstym wyborem jest też klasyczny dbx160, a najfajniejsze jest
to, że wspomniane kompresory ustawiają się „same”, gdyż nie
mają regulacji ataku i odpuszczania.
Jeśli zależy nam na bardziej agresywnym potraktowaniu
partii basowej, nie ma nic lepszego niż stary dobry 1176 (4).
Oparty na tranzystorach FET może być bardzo szybki, a jego
transformatory nadają brzmieniu dodatkowego charakteru.
Warto jednak uważać, bo możemy przedobrzyć. Poza tym trzeba koniecznie pamiętać o tym, że krótkie czasy Attack i Release
mogą powodować zniekształcenia dźwięków o niskich częstotliwościach. Trzeba więc uważnie słuchać. Ewentualnie 1176
przyda się przy obróbce drugiej ze ścieżek basowych (Track 2). >>
wrzesień–październik 2018
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>> Obróbka Tracku 2
Najczęściej na tym powinniśmy zakończyć pracę z sygnałem DI
i przejść do części kreatywno-barwowej. Pora na Track 2. W tym
przypadku nie zależy nam już na najniższym basie – to załatwia nam
sygnał podstawowy – więc korektor w dłoń i uruchamiamy filtr górnoprzepustowy (5). Określenie punktu odcięcia trzeba koniecznie
zrobić „na słuch”. Żadne analizatory nam nie pomogą. Należy powoli
podnosić częstotliwość działania filtru, aż zaczniemy odczuwać
pewną „cienkość”. Wtedy cofamy się o kilka herców i na razie tak zostawiamy. Teraz bardziej interesować nas będzie niski środek i wyżej.
Najprostszym sposobem podkreślenia brzmienia basu jest jego
przesterowanie, dokładnie jak we wzmacniaczu czy efekcie podłogowym (6). Każdy przester generuje harmoniczne, które wzbogacają dźwięk o częstotliwości leżące powyżej nuty podstawowej.
Najczęściej mówimy tu o wysokim środku, co akurat bardzo nam
się przyda w przypadku basu. Dzięki pojawieniu się dodatkowych
informacji w zakresie 1,5–2 kHz bas lepiej przebija się w miksie
i otrzymuje status „ważnego” instrumentu, a nie tylko podstawy
harmonicznej. Pamiętaj jednak, że czasem tych informacji może być
zbyt wiele, więc korektor to Twój przyjaciel, najczęściej w postaci
filtra półkowego, który osłabia najwyższe częstotliwości, co ogranicza „jazgotliwość” basu. Oczywiście często jest to efekt pożądany.
W końcu żyjemy w hałaśliwych czasach. Trzeba się jednak upewnić,
czy przypadkiem nie przynosi on więcej szkody niż pożytku.
Naturalnie wszystko zaczyna się u źródła, czyli w samej basówce oraz jej strunach, o technice gry nie wspominając. Z tego też
powodu tak ważna jest możliwość odsłuchu efektu jeszcze podczas
nagrania, ponieważ muzyk może dzięki temu dobrać odpowiednią
technikę artykulacyjną.
Jeśli chodzi o kompresję, to przy zastosowaniu przesteru nie
będzie ona w zasadzie potrzebna. W końcu przester to też kompresja. Czasem pomaga lekkie masowanie w postaci kompresora typu
Vari-Mu (7), ale trzeba wtedy pamiętać, aby tłumienie zamykało się
w granicach 1–2 dB.
Klejenie do stopy
Na tym etapie trzeba zacząć przyglądać się interakcjom pomiędzy
basem i perkusją. Szczególnie chodzi o stopę, której ciężar przypada na zakres 50–150 Hz, w zależności od gatunku muzycznego.
Dodatkowo zarówno stopa, jak i bas powinny znajdować się
w centrum panoramy stereo, więc o konflikt bardzo łatwo. Pierwszym narzędziem będzie oczywiście EQ. Osłabiamy nim zakres
częstotliwościowy basu, który dominuje w stopie. Niekiedy to nie
wystarczy, więc trzeba się uciec do kompresji, czasem kluczowanej,
gdzie każde uderzenie stopy będzie wyzwalać kompresor na basie.
To świetnie działa i to nie tylko w muzyce tanecznej. Jeśli i to nie
pomoże, trzeba pomyśleć o zmianach w aranżacji.
Jeśli przester i EQ nie wystarczają i bas wciąż ginie w miksie,
można sięgnąć po inne efekty. Najpopularniejszy jest chorus, który
aplikujemy na Tracku 2 lub przez wysyłkę. Poszerza on i pogrubia
brzmienie, choć może je też nieco zamulać, więc sprawdzi się raczej
w wolniejszych numerach. Podobnie flanger lub phaser. Co ciekawe, pomóc też może pogłos (najczęściej typu Room) lub nawet Delay zsynchronizowany z tempem utworu. Zresztą w nowoczesnym
popie czy nawet rocku przechodzi coraz więcej „numerów”, które
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5. Korekcja na drugiej
ścieżce (Track 2).
Zabieramy też trochę
niskiego środka (okolice
350 Hz), który może
zamulać brzmienie.
EQ dajemy przed lub
(lepiej) za przesterem.

6. Przykład prostego
efektu Distortion
– słowo klucz to „umiar”.

7. Łagodny kompresor typu Vari-Mu (w tym przypadku emulacja kultowego
Fairchilda). Nie jest konieczny, szczególnie jeśli mamy sporo przesteru.

8. Symulacja
wzmacniacza, kolumny,
mikrofonu
i pomieszczenia
w jednym. Mnóstwo
możliwości.

Z PORADNIKA WUJKA PIOTRKA

byłyby nie do pomyślenia jeszcze 10 lat temu. Po prostu wolność
i swoboda.
Wszystko, co powyżej, to sugestia pozwalająca samodzielnie
ukształtować brzmienie, o jakie nam chodzi. Jeśli jednak wolisz się
pobawić, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby na ścieżkę basu wrzucić
po prostu emulacje wzmacniaczy, kolumn i efektów basowych (8 i 9).
Włączając kolejne presety, będziesz dokonywać czasem drastycznych
zmian – z tym, że zawsze będzie to raczej zabawa niż kreacja. Ale kto
wie, być może niechcący wpadniesz na coś, czego nigdy nie zbudowałbyś samodzielnie i świadomie. W końcu muzyka ma być też zabawą.
Na zakończenie warto przypomnieć, że partia basu zagrana
przez prawdziwego basistę na prawdziwej gitarze basowej to wciąż
jeden z najbardziej ekscytujących składników produkcji. W dzisiejszych czasach jest on równie ważny jak wokal i bębny, ponieważ
rytm to siła napędowa niemal każdej współczesnej produkcji.

PROGRAMY DO OBRÓBKI
GITARY BASOWEJ

Wujek Piotrek
9. Multiprocesor
gitarowo-basowy
(w tym przypadku IK
AmpliTube 4). Przeglądaj presety, może na coś
wpadniesz.

10. Przykładowa
konfiguracja kanału
basowego. Track 1
to niski bas wraz z
opisanymi w tekście
procesorami, Track 2
to bas wysoki. Do tego
wysyłki na pogłos,
delay i efekty
modulacyjne.
Domiksować
do smaku.

PreSonus Studio
One 4 Artist
Program typu DAW, 32-bity, obsługa Drag and Drop, nieograniczona liczba
kanałów, wysyłek efektowych, instrumenty wirtualne, automat perkusyjny,
ścieżka Arranger, Melodyne Essentials 4 (wersja trial), usługi w chmurze,
dekoder MP3, integracja z Notion 6; do opisanego w tekście kształtowania
brzmienia zostały wykorzystane m.in. efekty: Pro EQ (Track 1 i 2), Fat
Channel (Track 1: kompresja, model 1176; Track 2: kompresja, model
Vari-Mu), RedlightDist (distorsion), Open AIR (reverb; jako jedyny
z efektów pochodzi z wersji Professional), Analog Delay, Chorus
i Flanger (wymienione efekty na Track 2)
Cena

375 zł

AmpliTube MAX

Plugin symulujący wzmacniacze, efekty gitarowe i basowe, ponad 300
modeli sprzętu (80 wzmacniaczy, 92 głośniki, 88 kostek, 24 efekty rack,
19 modeli mikrofonów, 2 tunery), rewelacyjna jakość (technologia Dynamic
Saturation Modeling, Volumetric Response Modeling), 64-bitowy;
do Track 2 można skorzystać z wirtualnego procesora gitarowego
znajdującego się w tym programie
Cena

1999 zł
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zdjęcia: Audiostacja (3)

Guitar Center

Budowanie
na emocjach
Wydawałoby się, że emocje to kruchy fundament. A jednak Piotr Chłopaś
zbudował na nim jeden z największych sklepów muzycznych w Polsce.
Tłumaczy to specyfiką branży

P

o wejściu do Guitar Center ma
się wrażenie, że znalazło się
w raju dla gitarzystów. Setki gitar
wiszących na ścianach i czekających na stojakach na wypróbowanie,
nagłośnienie, struny, osprzęt... Liczba
instrumentów robi wrażenie i nie bez
powodu. Obok gitar od dystrybutorów
działających na polskim rynku sklep
ma także instrumenty sprowadzane na
własną rękę, uzupełniając w ten sposób
ofertę o niszowe marki. Jednak królestwo
gitar z wydzielonymi pomieszczeniami na
elektryczne,
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akustyczne i basowe jest uzupełnione
o część poświęconą klawiszom i wyposażeniu studyjnemu. W gruncie rzeczy
znaleźć tam można także instrumenty
perkusyjne klasyczne i elektroniczne,
sprzęt dla DJ-ów.
– Kiedyś mówiono, że wzmacniacze
lampowe zastąpią urządzenia cyfrowe.
Okazuje się, że jedne i drugie znajdują nabywców – mówi Piotr Chłopaś,
właściciel sklepu. – Nie jesteśmy w stanie
przewidzieć przyszłości. Nasza rola nie
polega nawet na tym, żeby przewidywać,
tylko błyskawicznie reagować na trendy.

Jeśli pojawi się nowe ciekawe rozwiązanie
dla muzyków, jak na przykład HeadRush
Pedalboard, naszym obowiązkiem jest, by
znalazło się w ofercie.
Trzeba dodać, że z ofertą nie trzeba
zapoznawać się w salonie sprzedaży. Sklep
ma stronę WWW, gdzie również można
zamówić sprzęt.
Jednak nie od razu Guitar Center
zbudowano.
Do trzech razy sztuka
Wszystko zaczęło się dość klasycznie: od
gry na gitarze. Piotr Chłopaś ćwiczył po 10,

GOŚCINNE WYSTĘPY

z pomysłem sprzed czterech lat – festiwalem dla młodych gitarzystów, czyli Guitar
Awards, który był wielkim sukcesem. Na
wiosnę chcielibyśmy zorganizować koncerty, warsztaty, wystawę i konkurs
z nagrodami.
Oprócz tego raz w miesiącu w sklepie
są organizowane eventy gitarowe lub
poświęcone homerecordingowi. Zdaniem
Piotra Chłopasia ta ostatnia dziedzina jest
ważna dla każdego muzyka niezależnie
od tego, czy gra na skrzypcach, gitarze
czy fortepianie. I to niezależnie od tego,
czy nagrywanie zamierza wykorzystywać
podczas ćwiczeń do łatwiejszego wychwytywania błędów, czy do publikacji utworów
w internecie.
Najbliższa przyszłość? Wprowadzenie
do sprzedaży nowych gitarowych marek,
w tym kultowej już Solar Guitar, oraz zwiększenie liczby materiałów ukazujących się
w portalu guitarcenter.tv, gdzie od jakiegoś
czasu można śledzić wideotesty znakomitego Tomasza Andrzejewskiego, który dzieli

się w bazie 100 tysięcy klientów. Zawsze
ma być próba zrozumienia klienta i wykazania się empatią. Wystarczy prześledzić oceny i komentarze w sklepie internetowym
i na listach dyskusyjnych, by przekonać się,
że ludzie dostrzegają i doceniają takie podejście. Szczególnie widać to w przypadku
reklamacji, które są szybko załatwiane.

się z widzami swoją szeroką wiedzą na
tematy gitarowe i gitarowo-sprzętowe.
A nieco dalsza?
– Zastanawiałem się, czy z kimś
jeszcze nie pograć – mówi Piotr Chłopaś.
– Nie wykluczam, że za parę lat odpuszczę
sobie biznes i poświęcę się graniu. Studio
już mam.

zdjęcia: Guitar Center (5)

Początkowo jako mniejszościowy
udziałowiec dołączył do firmy, którą udało
się rozwinąć w duże przedsiębiorstwo. Rozstał się w nią w 2000 roku. W drugiej był
menedżerem budującym sieć sprzedaży.
W końcu w 2003 roku zaangażował się we
własny biznes – Guitar Center, w którym
mógł realizować swoje pomysły.
– Ludzie biznesu przestrzegają, by nie
mówić o specyfice, ale jestem innego zdania
– mówi Piotr Chłopaś. – Ta branża jest
specyficzna, ponieważ odnosi się do emocji.
Ktoś, kto zakłada zespół, jest wyczulony na
opinie o wykonywanej muzyce. Wynikają
z tego dwie rzeczy. Po pierwsze, by się
w tym odnaleźć, należy być „swoim człowiekiem”. Dlatego zatrudniamy muzyków.
Oni od razu to rozumieją. Dzięki temu
mamy bardzo fajny, zgrany zespół pracowników, bo dla mnie atmosfera i kapitał
ludzki są najważniejsze. Po drugie dużą
wagę przywiązujemy do obsługi klienta.
Każdy może popełnić błąd i może zdarzyć się coś złego, o co nietrudno, gdy ma

12 godzin dziennie, brał udział w projektach muzycznych (m.in. z Maciejem Balcerem, obecnym wokalistą Dżemu), grał
jako sideman, wyjechał za granicę, gdzie
grał jako muzyk gościnny. Po powrocie do
kraju na początku lat dziewięćdziesiątych
przymierzał się do stworzenia szkoły
wideo. Chciał także wydać płytę. Szkoła
i płyta nie powstały, ponieważ wciągnął go
biznes.
– Zawsze podchodziłem do gry na
gitarze ortodoksyjnie – mówi Piotr
Chłopaś. – Byłem bardzo zaangażowany
w to, co robię. Jednak zamiłowanie do
biznesu muzycznego i chęć doradzania
innym muzykom przeważyła. Okazało się
to równie fascynujące, jak samo granie na
gitarze. W tym biznesie, podobnie jak
w muzyce, jest dużo emocji, pasji. Dlatego
mnie wciągnął.

Robert Kuras

Pokaż swój zespół
Skoro muzyka to emocje, Guitar Center
promuje na swojej stronie młode zespoły
i ich koncerty. W specjalnej sekcji są już
prezentacje zespołów oraz informacje
o zbliżających się występach.
– Chcemy od przyszłego roku wprowadzić panel, na którym młode zespoły
mogłyby się logować i umieszczać informacje o koncertach i zmianach w składach –
zapowiada Piotr Chłopaś. – Wracamy także

GUITAR CENTER
ul. Zbąszyńska 3U
ŁÓDŹ
tel.: +48 42 280 71 33, +48 42 280 71 37
e-mail: info@guitarcenter.pl
www.guitarcenter.pl
Godziny otwarcia sklepu:
poniedziałek–piątek 10–18,
sobota 10–14
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NIE NA ŻARTY

Zawołaj fachowca
Większość z nas, domowych producentów, zwykło robić wszystko samemu.
Począwszy od konfiguracji studia, przez komponowanie, produkcję aż do (nie)
szczęśliwego końca. W sumie nie ma się co dziwić: rzadko na swym hobby
zarabiamy, a budżet nie jest z gumy. Ostatnio jednak byłem ofiarą
i beneficjentem dwóch zdarzeń, które spowodowały, że spojrzałem na to
zagadnienie inaczej

N

Drugie zdarzenie było na wskroś pozytywne. Ciesząc się
szczęściem w postaci większego studia, sprzedałem nerkę
i zakupiłem bębny elektroniczne (nie umiem grać na perkusji),
gitarę (nie umiem grać na gitarze), bas (nie umiem…) i kilka mikrofonów (trochę umiem). Miałem wreszcie „prawdziwe” studio.
W ramach bezalkoholowej parapetówki zaprosiłem mojego
syna wraz z kolegami muzykami, aby – pękając z dumy – pokazać
im swoją nową pieczarę. Koledzy przyszli, po czym zasiedli za
instrumentami i zaczęli jamować. Nie są to wybitni muzycy, ale
mają wielkie serce do grania i mnóstwo pomysłów. W trakcie
słuchania ich aż usiadłem, widząc jak wiele pozytywnej energii
i świeżych dźwięków wydobywa się z głośników.

rys. Lech Mazurczyk

ajpierw ofiara. Podczas urządzania nowego studia
(yes!) uznałem, że wiem już wszystko i nie potrzebuję
pomocy. Sam zrobiłem szafki na sprzęt, dobrałem
panele akustyczne czy okablowanie. Spędziłem kilka
tygodni, instalując, zmieniając, rozłączając i ponownie łącząc. To
nawet przyjemne. W końcu wielu z nas ma żyłkę majsterkowicza. Mając już wszystko powieszone, przyklejone, przykręcone
i podłączone „odpaliłem” całość i stwierdziłem ze smutkiem, że
coś jest nie tak, głównie pod względem odsłuchu. Sprzęt był OK,
więc winna była akustyka pomieszczenia. Pragnąc zaoszczędzić,
zaprojektowałem adaptację na podstawie artykułów w internecie czy filmików na YouTube. Nie zrobiłem pomiarów (bo nie
umiem), a na profesjonalną usługę nie chciałem wydawać.
Okazało się, że paneli jest zbyt mało, trzeba też niektóre
przewiesić. Dokupiłem więc co trzeba (polecam polskie firmy – są
świetne i niedrogie), złapałem za wiertarkę i do roboty. Spędziłem
kolejnych kilka dni, wiercąc w zbrojonym betonie, pokrywając
siebie i zainstalowany już sprzęt pyłem i klnąc, na czym świat stoi.
W końcu uzyskałem żądany efekt akustyczny, ale straciłem czas,
pieniądze, za to zyskałem zakwasy.
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Jaki te dwa zdarzenia mają związek?
To proste. Nikt nie jest alfą i omegą, nikt nie potrafi wszystkiego, a jeśli ktoś tak myśli, to albo jest kosmitą, albo narcyzem.
Chcąc zrobić wszystko samemu, skazujemy się na bardzo duże
kompromisy w jakości wykonania i nieważne, czy są to panele
akustyczne czy solo na gitarze. Zamiast skupić się na tym,
w czym jesteśmy mocni, chcemy być omnibusami. Nie ma wtedy
siły, żeby nasze dokonania artystyczne były na wysokim poziomie. Kilka wyjątków jedynie potwierdza tę regułę, ale nawet
Lenny Kravitz, który sam wykonuje wszystkie partie na swoich
płytach i miksuje je we własnym studiu na Hawajach, korzysta
z pomocy realizatorów, producentów i menedżerów. Oczywiście Lenny jest wielką gwiazdą i stać go na to, ale wszystko może
mieć swoją skalę. Zamiast wynajmować top muzyka za ciężkie
pieniądze można poprosić znajomego, żeby wpadł i coś „pomieszał”. Zamiast płacić tysiące złotych za profesjonalną adaptację
akustyczną warto poszukać wśród znajomych i znajomych
znajomych kogoś, kto umie zmierzyć właściwości akustyczne
pomieszczenia. I tak dalej.
Dzisiejszy świat to świat kooperacji. Nikt nie robi wszystkiego sam. Producenci samochodów łączą siły, projektując silniki
czy płyty podwoziowe, Apple korzysta z wyświetlaczy Samsunga (choć walczy z nim na śmierć i życie na innych terenach),
a Lady Gaga, Madonna czy gwiazdy rapu nic innego nie robią,
tylko współpracują z innymi artystami czy producentami przy
kolejnych płytach.
Nie wynajdujmy więc koła. Ktoś już to zrobił przed nami.
Piotr Dygasiewicz

PUŚĆ W ETER
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