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OD SŁOWA DO SŁOWA

Drogi czytelniku

N

adchodzi czas prezentów, a jednym z niezłych pomysłów na upominek jest niebanalne brzmienie. Dlatego
przygotowaliśmy numer poświęcony syntezatorom, bo
to instrument, w którym o nie stosunkowo łatwo. Zaprosiliśmy
do rozmowy multiinstrumentalistę, kompozytora i producenta
Agima Dżeljiljiego i inżyniera Mike’a Adamsa. Pierwszy znalazł
w swojej karierze mnóstwo niebanalnych brzmień, korzystając
z wielu niebanalnych instrumentów (str. 8). Przy okazji daje kilka
cennych rad, jak sobie radzić z syntezatorem w miksie. Z kolei
Mike od niemal 17 lat kieruje Moog Music. Opowiada o swoich
trudnych początkach w firmie, ale też o największym projekcie,
jaki w niej zrealizował – polifonicznym syntezatorze Moog One,
który właśnie ukazał się na rynku (str. 18). Nie poprzestaliśmy
przy tym na informacjach od Mike’a i sami przyjrzeliśmy się temu
instrumentowi (str. 40). Dla miłośników klawiszy i padów mamy
także pachnącą świeżym plastikiem serię klawiatur sterujących
M-Audio Keystation MK3 (str. 44), pierwszy w historii kontroler
do FL Studio, czyli Akai Fire (str. 48) oraz pierwszy w historii
PreSonusa kontroler padowy ATOM (str. 50). Dla tych, którzy
poczują lekki przesyt nowościami, przygotowaliśmy dwa teksty
wspominkowe. Pierwszy o Moogu Minitaurze (str. 52), a drugi to
początek minicyklu o historii syntezatorów (str. 24).

Oczywiście są tacy, którzy od syntezy wolą analizę. Dla nich
analizujemy następstwa pojawienia się nowej rodziny interfejsów
Apollo X od Universal Audio (str. 28) i największego interfejsu
PreSonusa z rodziny Quantum (str. 30). Przybliżamy obraz najnowszych mikrofonów DPA, co jest o tyle pożyteczne, że są subminiaturowe i ledwo je widać (str. 33). Mamy też coś na temat najnowszych
słuchawek ADAM Audio, które brzmią jak monitory (str. 36). Na
gitarzystów natomiast czeka seria Align od L.R. Baggsa (str. 55).
Zapraszamy także na wycieczkę do Akademii Realizacji Dźwięku
tych, którzy chcą bezpłatnie nauczyć się obsługi DAW-u (str. 56),
i na Rotosound Tour 2, podczas którego mnóstwo gitarzystów
otrzymało bezpłatnie prawdziwe brytyjskie struny (str. 58). Na
koniec zaś lekko przewrotna rada jak na okres świąteczny: zachęta
do konfrontacji (str. 62). Zdecydowaliśmy się puścić ten tekst, ponieważ ma to być tylko (?) konfrontacja dzieła ze słuchaczami!
Dla tych, którzy chcieliby na święta coś więcej poza oryginalnym
brzmieniem, przygotowaliśmy katalog pełen interesujących ofert.
Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!
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ADAM Audio AX

zdjęcia: ADAM Audio (5)

Zmień barwę

W

yjątkowo producent monitorów z Niemiec nie zachęca do
zmiany barwy dźwięku, ale kolumn. Dzięki nowym skórkom
przeznaczonym do serii AX monitory mogą mieć teraz kolor miedzi,
szarego drewna, oceanu, liści lub zachodu słońca. Dla osób, które
lubią, by wszystko im w studiu grało nie tylko pod względem brzmienia, ale i kolorystyki, może to być całkiem ciekawa propozycja. 

Akai MPK Mini MKII LE Black

Przenoszenie
na czarno

Akai MPK Mini Play

zdjęcie: Akai

szyscy potrzebujący przenośnej klawiatury sterującej
mogą się teraz zaopatrzyć w najnowszą propozycję firmy
Akai. Limitowana edycja kontrolera MIDI USB Akai MPK Mini
MKII jest czarna i to jedyna zasadnicza różnica w stosunku do
wersji standardowej. Podobnie jak tamta ma dwuoktawową
klawiaturę liczącą 25 dynamicznych klawiszy syntezatorowych
wyposażoną w przyciski do zmiany oktawy w górę i w dół,
czterokierunkowy joystick do dynamicznej regulacji wysokości
dźwięku i modulacji oraz wbudowany arpeggiator z regulowaną
rozdzielczością, zakresem i trybami pracy. Do tego jest jeszcze
osiem podświetlanych padów typu MPC z funkcjami Note Repeat
i Full Level. Przydają się do programowania bębnów, wyzwalania
sampli i sterowania instrumentami wirtualnymi w DAW-ie. Do
kontroli służy także osiem pokręteł Q-Link, do których można
przypisać funkcje. W pakiecie znajduje się także oprogramowanie: Akai Pro MPC Essentials, SONiVOX Wobble i AIR Hybrid 3
o łącznej wartości ponad 800 zł. 
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zdjęcie: Akai

W

Dwa w jednym
N

ajnowsza propozycja Akai wygląda niepozornie, ale jest
zarazem przenośnym samodzielnym instrumentem
i klawiaturą sterującą MIDI USB. Ma 25 dynamicznych klawiszy
syntezatorowych, joystick do obsługi pitch bend i modulacji,
dwa banki podświetlanych padów typu MPC z funkcjami Note
Repeat i Full Level oraz dwa banki pokręteł. W trybie samodzielnym Play oferuje 128 preinstalowanych brzmień instrumentalnych od tradycyjnych po syntezatorowe i 10 zestawów
perkusyjnych. Pokrętła służą wtedy nie tyle do ustawiania
parametrów instrumentów wirtualnych, ile do regulacji brzmień
wewnętrznych oraz chorusa, reverbu, filtra, korektora i obwiedni. Instrument nie potrzebuje zewnętrznego nagłośnienia, ponieważ ma wbudowany głośnik. Jest także wbudowane wyjście
słuchawkowe do ćwiczenia w ciszy. W zestawie otrzymuje się
także oprogramowanie ProTools First, Akai Pro MPC Essentials,
AIR Music Tech Hybrid 3 i SONiVOX Wobble, które należy pobrać ze strony producenta. Klawiatura waży 450 g i jest zasilana
trzema bateriami AA, które należy dokupić osobno. 

CO
COSŁYCHAĆ
SŁYCHAĆ

HeadRush Gigboard

Bardziej
przenośny
multiefekt
N

zdjęcie: HeadRush

a rynku pojawił się mniejszy brat Pedalboarda.
Gigboard to kompaktowy multiefekt, do którego trafiły
symulacje wzmacniaczy, kolumn, efektów i mikrofonów.
Sercem urządzenia jest czterordzeniowy procesor oraz
oprogramowanie DSP Eleven HD Expanded. Gigboard
działa jako interfejs audio USB, który nagrywa i reampuje
sygnał z rozdzielczością 24 bity/96 kHz. Podobnie jak
większy brat ma także 20-minutowy looper. Obsługa
odbywa się za pośrednictwem 7-calowego ekranu
dotykowego, na którym przesuwa i ustawia się ikony
symulowanych urządzeń oraz dobiera ich parametry. Na
scenie można korzystać także z trybu Hands Free, w którym
ustawień dokonuje się za pomocą przełączników nożnych.
Gigboard wyposażono w wejście gitarowe 1/4”, dwa wejścia
TRS, wyjście słuchawkowe, 5-pinowe wejście i wyjście MIDI,
wyjście do podłączenia zewnętrznego wzmacniacza,
pętlę efektów i parę wejść ¼” do podłączenia zewnętrznych
pedałów ekspresji. Urządzenie obsługuje także odpowiedzi
impulsowe kolumn IR. W zestawie znajdują się brzmienia
kolumn Celestion. Kompaktowe rozmiary i wytrzymała
metalowa obudowa mają sprawić, że Gigboard sprawdzi się
podczas tras koncertowych. Oprogramowanie multiefektu
można teraz zaktualizować do wersji 2.0, w której znalazło
się osiem nowych wzmacniaczy, 160 odpowiedzi impulsowych IR kolumn, wiele efektów oraz poprawek
w interfejsie obsługi. 

HeadRush Pedalboard

Dodatki
w wersji 2.0
W

połowie
października
HeadRush udostępnił
aktualizację oprogramowania
do Pedalboardu. Znalazło się
w niej sporo nowości: siedem
modeli wzmacniaczy, 160
odpowiedzi impulsowych
IR bazujących na ośmiu
kolumnach, cztery efekty
modulacyjne i dwa reverby/
delaye. Oprócz tego wprowadzono usprawnienia w samym
interfejsie użytkownika.
System Setlist wzbogacił się
o grupowanie zestawów do
piosenek (Songs) na liście
i dwie opcje przeglądania na
ekranie zestawów podczas
występu. W ustawieniach
ogólnych dodano odwracanie
widoku hybrydowego,
dostosowywanie ogólnego
schematu kolorów używanego na ekranie dotykowym
i diodach LED, zapisywanie
w trybie głośnomówiącym
za pomocą przełącznika
nożnego, przełączanie wybrzmiewania reverbu
i delaya do każdego efektu
w zestawie i zapisywanie
stanu pedału ekspresji (A/B)
w ramach zestawu. Parametry ustawiane dotąd tylko
trzema pokrętłami możemy
teraz kontrolować także
przez dotykanie i przeciąganie po ekranie dotykowym.
Producent zapewnia również,
że zoptymalizował DSP. 
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RWĄCY
TEMAT
O swojej
fascynacji techno,

ciągłym zaczynaniu
wszystkiego od nowa,
o tym, co lubią syntezatory,
i o nieciekawych barwach,
którymi warto się
zainteresować,
mówi Agim Dżeljilji

Patrząc z perspektywy czasu na twoje zamiłowanie do
eksperymentów brzmieniowych, byłeś skazany na
syntezatory. Jak to się jednak stało, że uczeń klasy skrzypiec,
a potem fagotu zajął się instrumentami elektronicznymi?
Rodzicom zależało, żebym odebrał solidne wykształcenie muzyczne. Moja mama była akordeonistką, zajmowała się baletem.
Ojciec prowadził biznes, ale grał hobbystycznie na klarnecie,
jako że wszyscy ludzie z Bałkanów grają na instrumentach. Gdy
miałem trzy albo cztery lata, zobaczyłem Konstantego Kulkę
grającego na skrzypcach i zacząłem je budować z klocków. Struny
zrobiłem ze wstążek od kwiatów, które zabrałem mamie. Wtedy
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zaprzyjaźniona dentystka Halina Świniarska powiedziała jej:
„Musisz go zapisać do szkoły muzycznej”. To poszedłem. Pierwszy
stopień w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Stanisława
Moniuszki w Jeleniej Górze skończyłem w klasie skrzypiec. Na
drugi stopień poszedłem do klasy fagotu. Niestety do dyplomu
nie dotrwałem.
Kiedy odkryłeś, że te instrumenty cię nie kręcą?
Od początku byłem zafascynowany czymś, co daje nienaturalne
dźwięki. Nie wiem, z czego to wynikało. Natręctwo takie.
(śmiech) Nikt mi tego nie pokazał, nikt mi nie mówił. Miałem

RWĄCY TEMAT

Nie jestem
sprzedawcą
dywanów
Agim Dżeljilji
Multiinstrumentalista, producent i realizator nagrań, autor
muzyki do spektakli teatralnych, filmów i gier. Współtworzył
duet Deliver, założył wrocławską grupę Őszibarack
i współtworzył zespół Nervy. Obecnie działa solo aka A_GIM
i współtworzy wraz z Karolem Mozgawą aka DEAS duet
Blooma. Współpracował jako producent z mnóstwem artystów,
zdjęcia: Mateusz Czech (3)

w tym z Apteką, Moniką Brodką, Noviką, grupą Hey, Baasch,
supergrupą NOT, WHITE HOUSE, Męskie Granie Orkiestra,
Wojtkiem Urbańskim, Igorem Boxxem. Obecnie pracuje nad
muzyką do gry, kończy drugą epkę duetu Blooma i epkę
solowego projektu A_GIM.

patefon jednogłośnikowy. Pierwsze płyty, jakie dostałem od
mamy, to było „Bolero” Ravela i „Sen nocy letniej” Mendelssohna. Repetycyjność „Bolera” na mnie podziałała. Potem wujek
mojego kolegi, który na stałe wyjeżdżał do Kanady, zostawił mi
płytę Kraftwerku „Die Mensch-Maschine”, oryginalne wydanie
z 1978 roku. Zrobiła na mnie piorunujące wrażenie. Już wiedziałem, że tego szukam w muzyce.
Klawiszy?
Znalazłem je – jako instrument dodatkowy miałem fortepian.
I ten fortepian mnie denerwował, bo miał krótkie dźwięki. Organy

potrafiły wytworzyć dźwięk ciągły. Atmosfera i przestrzeń, czyli to,
co mnie najbardziej pociągało w muzyce, pchało mnie ku elektronice. Potem zderzyłem się z muzyką Jarre’a czy Vangelisa, ale tylko
na chwilę. Zniechęciła mnie mocno patetyczna formuła. Jednak
Vangelisa dziś bardzo cenię i uważam za wybitnego melodystę.
Niektóre środowiska niesłusznie go wyszydzają.
To wtedy zafascynowałeś się Tangerine Dream?
Było dla mnie porażające. Kroiłem w domu chleb i nagle z telewizora
usłyszałem muzykę. Wtedy nie wiedziałem, że to jest Reich, ale
przypominało jego repetycyjność działania. A mnie ta repetycyjność
listopad–grudzień 2018
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>>

RWĄCY TEMAT

>> pociągała. Taka magia dźwięków generowanych naturalnie.
I mówię: „Co to, kurna, jest?!”. Patrzę: pociąg jedzie. Film leci, piękne
neonowe napisy i okazuje się, że to „Rajski biznes”. Patrzę: muzyka
Tangerine Dream. I zacząłem drążyć o tym zespole. W tamtym
okresie, a było to po śmierci mojego ojca, gdy jako rodzina bardzo
podupadliśmy finansowo, poznałem wspaniałego człowieka Piotra
Makiewicza. Był starszy ode mnie o siedem lat i przez pewien czas
w zasadzie się mną opiekował. Nigdy mu tego nie zapomnę.
Miał wtedy jeden z modeli ELKA zdaje się Elkatwin 61, czyli string
maszynę z basem, a do tego automat perkusyjny Vermonę DRM
z czasów DDR. Była fatalnie wykonana, ale świetnie się ją programowało. Nagraliśmy pierwszą kasetę, bo wtedy nagrywało się
kasety. Potem on wyjechał do Kassel w Niemczech i urządził tam
studio. Jeździłem do niego. Miał Korga DS-1, czterokanałowego
Fostexa i na nim zrobiliśmy debiutancką kasetę jako duet Deliver.
Finałem naszej współpracy była płyta „Bracia Syriusza” wydana
w 1995 roku przez Digiton. Jeden z utworów zajął trzecie miejsce
na Top Liście Jerzego Kordowicza. Miałem wtedy 18 lat. Był to
wspaniały okres. Potem Piotrek kupił pierwszy komputer Atari
1040ST i zacząłem się uczyć programowania na Cubase 2.0.
Wszystko kupował on, bo mnie nie było stać. Ja korzystałem
i za to jestem mu bardzo wdzięczny.

tego nie rozumiałem, a przecież oni mieli systemy modularne
55 Mooga, Oberheimy czy ARP 2600. To były instrumenty!
Wszyscy się w tamtym okresie zachwycili syntezą FM i brzmieniem cyfrowym, a mnie się to nie podobało. W 1991 roku pojawił
się Roland JD-800, który umożliwiał programowanie na panelu
głównym. Piotr się zapożyczył i go kupił. Na nim, Korgu DS-8
i Rolandzie R8 nagraliśmy naszą płytę.
A jaki był twój pierwszy własny instrument?
Zawdzięczam go świętej pamięci babci. Dała mi 700 zł i powiedziała, że mogę wydać, na co chcę. Kolega miał tatę, który grał
w zespole weselnym. Poprosiłem, byśmy do niego poszli na
próbę. Był tam gość, który miał Propheta 600. Używał go tylko
jako master keyboard do modułu Sound Canvas czy czegoś
takiego. Pozwolił mi pograć. Okazało się, że tego szukałem. Był
oczywiście suchy, surowy, ale to brzmienie... Ono mnie pociągało.
Zapytałem, czy zechce sprzedać, i zastrzegłem, że mam tylko
siedem stów. Usłyszałem: „Bierz jest twój!”.

Interes życia?
Strasznie się rozstrajał. Poza tym niewiele na nim można było
zrobić. Nie byłem w stanie w stu procentach docenić jego brzmienia, nie mając zaplecza studyjnego. Był
tylko on – „one man show”. (śmiech)
Pewnego razu przyjechałem z tym
Prophetem 600 do Piotrka do Kassel.
Miałem stare organy Viscounta, które mama kupiła zaraz po śmierci ojca.
To był 1991 lub 1992 rok. Zaczęła się
Zadzwonił do mnie Konrad Kucz: „Wiem, że masz Viscounta. Mam dla ciebie dobry deal”.
era techno. Triumfy święcił Westbam
I mówi, że w Radiu Kolor, jeszcze prowadzonym przez Manna i Maternę, jest studio produkcyjne,
czy Sven Väth, których poczynaniom
w którym stoi Six-Trak Propheta. Oni go używali tylko do wyzwalania i potrzebowali lepszej
się przysłuchiwałem. Techno bardziej
klawiatury. Zgodziłem się na wymianę. Niedługo potem Konrad dzwoni: „Nie gniewaj się
mnie pociągało, bo bliżej mu było do
Agim, ale ten Six-Trak tak mi podchodzi! Ja bym dał ci inny instrument”. Byłem lekko
punka. Nasze drogi z Piotrkiem powoli
skonfundowany i zły, bo nie tak się umawialiśmy. Ale w zamian dostałem Octave The Cat,
zaczęły się rozchodzić. On nie rozumonofoniczny instrument i, jak się okazało, kapitalny rarytas! Po pewnym czasie sprzedałem
miał tej muzyki. Miał swój świat. Przez
go jednemu gościowi w Niemczech, który prawdopodobnie pogonił go do Chemical Brothers.
Piotrka poznałem tam Waldemara, jak
się śmieję naturalizowanego Niemca
z Mazur – bardzo sympatycznego
człowieka
totalnie
wkręconego
w techno. Miał Rolanda SH-101,
To wtedy nazywali was polskim Tangerine Dream?
Nasza płyta była muzyką elektroniczną z kręgu berlińskiej szkoły: który mnie powalił, i Rolanda TR-909. Kiedyś do Waldemara
przeszło dwóch technomaniaków ubranych rave’owo, kolorowo,
Tangerine Dream, Klaus Schulze. Takie rzeczy mocno inspirowały
w różowych i żółtych włosach. Zobaczyli mojego Propheta i zaczęli
Piotrka. Mnie to zaczęło wadzić. Nie chciałem być kopią czegoś.
piszczeć. Dosłownie: „Wow, co ty masz?! Ile za to chcesz?”.
Poza tym wiedziałem, że ta muzyka miała swój czas i swój kres.
Ja mówię: „No nie wiem”. Oni: „Mamy tylko 3000 marek”.
Szanuję okres lat osiemdziesiątych, ale także krautrock, który
z perspektywy czasu kręci mnie bardziej niż Tangerine Dream.
Czyli jednak interes życia.
Zachowałem zimną krew i mówię: „No dobra, mogę wam za
Wspomniałeś o programowaniu.
tyle sprzedać”. W ten sposób pozwoliłem sobie na pierwsze
Lubiłem tworzyć swoje barwy, a instrumenty elektroniczne
workstation – Rolanda JW-50. Miał bardzo wygodny sekwencer
z tamtego okresu do tego zniechęcały. Na przykład Piotrek kupił
16-ścieżkowy z mikserem. Dzięki temu zacząłem uniezależniać
Rolanda D50, bardzo trudnego do programowania. Wszystkie
tryby i wejścia w kolejne funkcje powodowały, że nie miałeś takiej się od studia Piotrka i robić pierwsze dźwięki. Niestety ten
instrument brzmiał fatalnie, a nie stać mnie było na inny. Miałem
interakcji, jak z gitarą: włączasz gitarę, masz kostki, układasz
kolegę, którego mama pracowała w banku. Mojej mamie udało
pewną strukturę i od razu masz dźwięk. Tego mi brakowało. Od
się wziąć kredyt, a ja dołożyłem odłożone pieniądze. Sprzedałem
pomysłu do realizacji spadał imperatyw działania. Słuchaliśmy
tego JW i kupiłem instrument do dziś uważany przeze mnie za
wtedy krautrocka, Tangerine Dream i Kraftwerku i mówię: „Zobacz Piotr, że te nasze nagrania brzmią strasznie sterylnie”. Wtedy genialny: Kurzweil K2000 w wypasionej wersji z romplerem

O drodze instrumentów

10

listopad–grudzień 2018

RWĄCY TEMAT

i zaimplementowanym samplerem. Miał 64 RAM-u i 512 MB
dysku. Ta potężna maszyna miała świetne filtry, które brzmiały
jak analogowe.
Kiedy zaczynałeś grać muzykę elektroniczną, przez
poważnych muzyków była ona traktowana dość nieufnie.
Nieufnie?! Użyjmy tego wyrażenia: Z POGARDĄ. Ja dziś się śmieję ze swoich ówczesnych kolegów. Jak przychodziłem na próby
ze swoim Prophetem czy MS-10, pytali: „Jak tam Agim, łaaaaał?”
(odgłos przeczesywania filtrem – przyp. autora). Wszyscy kochali
Nirvanę. To był czas Seattle, Rage Against The Machine. Też
lubiłem te zespoły, ale szukałem czegoś jeszcze, głębszego i wyjątkowego. Zafascynowałem się przez chwilę King Crimson z lat
osiemdziesiątych, Talking Heads, Brianem Eno, Laurie Anderson,
Lou Reedem, Davidem Bowiem z okresu berlińskiego. Ta muzyka
mnie totalnie kręciła. I uwierz mi: nikt tego nie słuchał! Wszyscy
to mieli w dupie! Dopiero dzisiaj mówią, że „Brian Eno, wow!”.
Wtedy wszyscy uważali to za zbyt odjechaną muzę. Byłem takim
outsiderem.
Jak się z tym czułeś?
Pomyślałem sobie: „Nikt mnie nie rozumie, to sam będę robił
muzykę”. Zacząłem tworzyć pierwsze zaawansowane ambienty.
Podjąłem też pracę w radiu dla grupy Agora. Mieszkałem wtedy
we Wrocławiu. Zaprzyjaźniłem się Tomkiem Doglem i Marcinem
Termikiem. Założyliśmy zespół Őszibarack. To były moje pierwsze próby zredefiniowania tego, czym jest avant pop. W ogóle
czym jest muzyka w Polsce. Zaczęliśmy grać bardzo odważną
elektronikę. Inspirowaliśmy się takimi wytwórniami jak Karaoke
Kalk, Morr Music, Monika Records, zespołami Mapstation, To
Rococ Rot, Tarwater, Barbarą Morgenstern, Lippokiem. Ja zawsze
fascynowałem się elektroniką niemiecką. Tam opracowywano
technologie, które determinowały rozwój muzyki. Nie chodzi o to,
że to Niemcy robili, tylko o miejsce. Berlin zawsze był mi bardzo
bliski. Poza tym we Wrocławiu w owym czasie bardzo prężnie
działał Ośrodek Postaw Twórczych. Chodziłem wtedy niemal na
wszystkie organizowane przez nich koncerty.
Berlin to kolebka techno.
I techniczne granie. W Őszibaracku udało nam się połączyć
rockową synergię żywego grania z elektroniką, którą ja w zespole
przemycałem i mocno podkreślałem. Zanim powstał Őszibarack,
mieliśmy projekt Punk in Motel. Próbowaliśmy grać na żywo muzykę taneczną, dance floorową, rave’ową. Inspirowaliśmy się takimi
wykonawcami jak Underworld, Asia in Foundation, Radiohead,
Way Out West czy Aphex Twin. Punk in Model był jednak naśladownictwem czegoś. Oczywiście było to nowatorskie, ponieważ
– mówiąc lapidarnie – graliśmy wtedy taką muzykę przy użyciu
żywego składu z żywą perkusją. Zresztą miałem ogromne szczęście grać ze świetnymi bębniarzami. Punk in Model się rozpadł, a ja
zacząłem pracować nad muzyką do spektaklu „Sztuka rodzi się na
styku”, którego twórcą był malarz Dariusz Miliński. Nie spodobała
się aktorom. Powiedzieli, że jest dziwna i wyabstrahowana i nie
da się do niej grać. A to był właśnie początek zespołu Őszibarack,
pierwsza płyta „Moshi Moshi”, bardzo surowa, mroczna.
>>

Sposób wykorzystania
syntezatorów w muzyce pop lat
osiemdziesiątych, Van Halen i jego
Oberheim, to jest coś, czego ja nie znoszę!
Ten dywan, te pady anektują
całą przestrzeń w aranżu!
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Z jakich instrumentów wtedy korzystałeś?
Jednym z nich był sampler Emu E5000 Ultra. Do dziś go trzymam.
Czekam, aż ludzie opamiętają się i przestaną go sprzedawać za
500 zł, bo on naprawdę brzmi! Mimo że samplera komputerowego
używa się łatwiej i wygodniej. A drugi to Virus B, którego również
używałem na drugiej płycie. W tamtym czasie, a był to rok 2005,
zetknąłem się w Niemczech z systemem modularnym Doepfera.
Wcześniej oglądałem Buchlę, ale była strasznie droga. Dlatego
modularami zacząłem się mocno bawić od Doepfera A-100. Byłem
chyba jednym z pierwszych, który sprowadził do Polski modularny
system Serge Siergieja Czeriepnina, od którego patent wykupił Rex
Probe. Bardzo drogie są te urządzenia. Ściągnąłem moduł Creature
i sekwencer w jednej skrzyni. Jest on o tyle ciekawy, że brzmi jakby
elektroakustycznie. Jego brzmienie imituje drewno, ale w sposób
szlachetny. Nie tak jak DX7, które... Inaczej: DX7 jest genialne, póki
nie udaje trąbki. I chyba wszystkie te kultowe instrumenty stały się
zajebiste, kiedy straciły swoją pierwotną funkcję. Jak TB-303, który
miał akompaniować gitarzyście, lub TR-909, który miał symulować
perkusję. Wracając do Serge’a: po prostu mnie powalił. Zacząłem
kupować pierwsze moduły, a systemy modularne jeszcze wtedy nie
były modne. Zbudowałem sobie wielką szafę i nagle zrozumiałem, że
zacząłem bawić się w młodego wędkarza, a nie w twórcę.
Bardziej cię kręciło kompletowanie instrumentów
niż praca nad brzmieniami?
Tak, ale to jest złe. Sprzedałem wszystko. Powiedziałem sobie, że
nie chcę mieć tak rozbudowanego systemu modularnego, że praca
na nim prowadzi mnie na manowce. Dopiero od ubiegłego roku
znowu zbudowałem dwa nowe systemy, ale już na miarę. W ogóle
mam ostatnio za dużo instrumentów. Lepiej się skupić na dwóch czy
trzech elementach i dobrze je ujarzmić. Dzisiaj do dobrego opanowania choćby jednego modułu trzeba posiedzieć z butelką wina przez

cztery dni. A gdzie reszta? Swego czasu miałem też Mooga Voyagera,
którego sprzedałem, jak tylko zauważyłem, że wszyscy zaczęli grać
na Moogach. Stefan Bodzin chyba najlepiej umie z niego korzystać,
jeśli chodzi o elektronikę taneczną, i niech tak zostanie.
Wygląda na to, że za czasów „Moshi Moshi” byliście nie tyle
kreatorami, ile „forpocztą przedniej straży nadchodzącej
awangardy”.
Zadebiutowaliśmy w Porcie Literackim. Zaprosił nas Artur Burszta. Graliśmy przed Świetlickim, który miał projekt elektroniczny
razem z Ostrowskim z Bexa Lala. I podczas naszego występu ktoś
z publiczności powiedział: „O co wam, ku…wa, chodzi?!”. To było
piękne! Czuliśmy dumę z faktu bycia „outsiderami”. Chcieliśmy
posiłkować się własnym językiem.
Na kolejnej płycie ten język wzbogaciły dęciaki.
Rzeczywiście drugą płytę „Plim Plum Plam”, która przyniosła nam
rozgłos, nagraliśmy z orkiestrą dętą. Wykorzystaliśmy na przykład
tubę, często przejmującą funkcję basu, za który był odpowiedzialny
w zespole Tomasz Dogiel. Czasem ta tuba spotykała się w trybie
unisono z Tomkiem. Tutaj słowa uznania dla Grzegorza Pastuszki,
świetnego tubisty. Towarzyszył nam przez dłuższy czas i zarażał swoją
życzliwością i poczuciem humoru. To było pożądane przez zespół
w owym czasie, bowiem płyta „Plim Plum Plam” była pastiszem popu.
Dęciaki były pochodną przygody z fagotem?
Po części tak, ale poza tym wtedy byłem mocno zafascynowany
Glennem Millerem i Davidem Axelrodem.
Ta płyta pachniała jazzem i sukcesem.
Inklinacje quasijazzowe rozwinąłem potem z Igorem Boxxem na
płycie Nervy. Właśnie po „Plim Plum Plam” Igor do mnie zadzwonił

Ostatnio mam za dużo instrumentów.
Lepiej się skupić na dwóch czy trzech
elementach i dobrze je ujarzmić
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i mówi: „Agim, to jest bardzo dobre! Może byśmy coś razem zrobili?”.
Natomiast ówczesny wydawca zespołu Őszibarack, Bodek Pezda
z 2.47 Records, namawiał, byśmy nagrali kolejną taką samą płytę.
Nie za bardzo nas to interesowało. Chcieliśmy się jako zespół dalej
rozwijać. Wiadomo, że wykształciliśmy styl łączący pewną groteskę,
dowcip, figlarność z nieprzewidywalnością brzmienia. Mariaż dęciaków i pewnej przebojowości. Żaden z zespołów quasipopowych nie
brzmiał wtedy w Polsce jak my.

echa, co mnie zastanawia. Jednak otworzyła nam drogę do rozmów z prestiżową wytwórnią Warp Records, która była bliska jej
wydania. Zainteresował się nami Josh Berman, ówczesny A&R tej
wytwórni. Byłem tak zdeterminowany, że postawiłem wszystko
na ostrzu noża i zrezygnowałem z dobrze płatnej pracy w Agorze.
Pojawiła się presja i muzycy jej nie wytrzymali. Marcin Drewnik
się pogubił. Dosyć miała Patrycja Hefczyńska, od której zbyt

O kompleksie akademickości

Czyli miałeś styl, sukces,
propozycje nagrania płyt i…
Bardzo ubolewam, że w piątej czy szóstej klasie nie dałem rady pociągnąć dalej fagotu
…współpracę zaproponowała mi
wskutek nieszczęśliwej miłości i matury, którą wtedy miałem. Mógłbym kontynuować studia
Monika Brodka. Kończyła nagrymuzyczne na wydziale kompozycji. Dziś tego bardzo żałuję, bo muszę dochodzić do pewnych
wanie płyty „Granda” z Bartkiem
rzeczy dłużej.
Dziedzicem i miała okazję posłuchać
„Plim Plum Plam” na żywo podczas
naszego występu na Opener Fest w 2008 roku. Przyprowadził ją
wiele wymagałem. Byłem dosyć apodyktyczny. Nie lubię siebie
na nasz koncert jej ówczesny chłopak, a nasz miłośnik i przyjaciel,
z tamtego okresu. Gdzieś też pogubiłem się w tym wszystkim.
Paweł Pająk aka Spider. Bartek i Monika zapytali mnie czy nie
Jedynie Tomek Dogiel wytrzymał. (śmiech)
rzuciłbym uchem na ich finalne miksy. Podpowiedziałem jakieś
mikroruchy, bo byli już bardzo zmęczeni. Wtedy Monika chciała
Kontrakt przepadł?
się odwdzięczyć – była bardzo w porządku – i zaproponowała mi
W zasadzie straciłem wszystko. Josh Berman odszedł z wytwórkierownictwo swojego zespołu. Bardzo jej podziękowałem. Nie
ni. Napisał, że przeprasza nas bardzo i życzy nam wszystkiego
miałem czasu. Byłem pochłonięty pracą ze swoim zespołem.
dobrego, ale polityka firmy Warp rozmija się z jego oczekiwaniami. Ponieważ Marcin Drewnik wypadł, połowę materiału
I zostałeś w Őszibaracku.
nagrał Janek Młynarski, którego poznałem podczas wieloletniej
Ogromnie wierzyłem w ten zespół! Nagraliśmy hipnotyczną
współpracy z Noviką.
płytę „40 Surfers Waiting For The Wave”, mocno osadzoną
w psychodelii lat sześćdziesiątych. Słychać na niej inspiracje
Potem udało ci się w składzie z Janem Młynarskim
krautrockiem, surf rockiem, psychodelią amerykańską czy
i Tomaszem Dogielem wydać jeszcze płytę „12”.
w końcu Radiohead, który wszyscy w zespole bardzo ceniliśmy.
Czuliśmy wtedy, że muzyka techno – dla mnie bardzo inspirująca –
Choć to nasza najbardziej melodyjna płyta, w Polsce przeszła bez
będzie miała drugi zryw i mieliśmy rację. To była próba transformacji
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muzyki techno na język zespołu Őszibarack, czyli żywego składu.
Bardzo minimalistyczna, z szacunkiem dla formy, która nie jest zdeterminowana gustem słuchacza. Jest na niej utwór „Please hold on
to the end”, w wolnym tłumaczeniu: „Trzymaj do końca”. To kontestacja tego, co obecnie dzieje się w muzyce. Że musi być szybko, prosto,
łatwo. Ten numer z początku drażni słuchacza, bo niewiele się dzieje.
Ale jak go słucha drugą minutę, już nie może się od niego oderwać.
Od drugiej minuty zaczynają się pojawiać pewne mikroelementy,
które mają fundamentalne znaczenie dla odbioru. Kto wysłucha
utworu do końca, dostanie nagrodę. (śmiech)
Co się stało, że była to ostatnia płyta Őszibaracku?
Praca nad nią tak nas wykończyła emocjonalnie, że nie mieliśmy
ochoty kontynuować współpracy. Została nagrana w okresie,
kiedy wszyscy mieliśmy problemy osobiste. Powstała w bardzo
napiętej atmosferze. Jednak ja sobie
ten okres cenię, bo był dla mnie
bardzo inspirujący. Wiele się wtedy
nauczyłem od chłopaków.

Podobną zabawę zastosowałeś przy okazji jubileuszu
Eugeniusza Rudnika.
Od lat fascynował mnie ten człowiek jeszcze za sprawą muzyki
współczesnej, jaką chłonąłem jako dzieciak przez Polskie Radio.
Miałem okazję osobiście go poznać i zamienić parę słów. Pewnego razu zadzwonił do mnie wybitny dziennikarz Marek Horodni
czy. Narodowe Centrum Kultury razem z Łukaszem Pawlakiem
z Requiem Records zaproponowało mi udział w kostce Rudnika,
na którą składało się ileś płyt. Nasz „nadworny taśmociął”, jak
zwykł o sobie mówić Eugeniusz Rudnik, wypełnił większość
wydawnictwa, a ostatnia płyta zawierała opracowania jego
utworów. Nie nazwałbym tego remiksami, bo to nieeleganckie
słowo w stosunku do jego muzyki. Użyłem tej samej metody, co
przy Satie. Z iluś jego elementów stworzyłem kolaż. Nadałem mu
motorykę rytmiczną w duchu, nazwijmy to, muzyki technicznej.

O ewangelizowaniu thereminem
Byłem jednym z pierwszych, którzy używali thereminu w Polsce. Pasowała mi
w nim natychmiastowa interaktywność, jak w gitarze, bo jestem dość ekspresyjny na scenie.

Na przykład?
A przynajmniej kiedyś byłem. (śmiech) Na początku instrument reagował na mój ruch. MóKażdy jest inaczej skonstruowawiąc kolokwialnie, pajacowałem na nim. Potem zacząłem się uczyć prawdziwego grania. Jako
ny, każdy ma inną wrażliwość. To
że było mi trudno utrzymać rękę w powietrzu, wymyśliłem grę przez przesuwanie ręki po
nauczyło mnie pokory i pracy w pojedrewnianym pudełku, które stanowi bazę instrumentu. Sprzedałem go Meli Koteluk.
dynkę. Mieliśmy mnóstwo pomysłów w głowie, ja miałem mnóstwo
szkiców w komputerze. Pojechaliśmy
do studia i w pięć dni nagraliśmy płytę. Została bardzo dobrze
Utwór wykonałem w Muzeum Żydów Polin podczas premiery tej
oceniona przez krytyków. Utwór „The Tide” featuring Chmara
płyty, z towarzyszeniem tuby, na której zagrał Grzegorz.
znalazł się na liście przebojów Trójki, natomiast publiczność nie
była w stanie tego dźwignąć. Coraz mniej ludzi przychodziło
Eugeniusz Rudnik to chyba niejedyny kompozytor odkryty
na koncerty, a członkowie zespołu mieli swoje oczekiwania.
przez ciebie za pośrednictwem Polskiego Radia.
Zawsze mówię, że będąc odważnym i idąc krok do przodu,
Słuchałem bardzo dużo Dwójki. Była taka audycja z muzyką
ponosisz pewne konsekwencje. Siłą rzeczy ten zespół musiał się eksperymentalną. Był tam Stockhausen, Varèse, Boulez, Xenakis
rozpaść, ale przyniósł każdemu z nas wiele dobrego. Po latach
czy Igor Strawiński. Miałem szczęście w bardzo młodym wieku
wszyscy członkowie są chyba dumni z tej „12”.
poznać wybitnego gościa Zdzisława Matwina, który miał ogromną
wiedzę z harmonii. U niego w domu, można powiedzieć, studiowaWspomniałeś o współpracy z Igorem Boxxem. Wieść gminna
łem kompozycję i harmonię. Wyłożył mi wszystko począwszy od
niesie, że wasza praca nad wspólną płytą Nervy strasznie się
muzyki eksperymentalnej po aleatoryzm. Ganił za banał, chwalił za
przeciągała.
odwagę. Uczył mnie uczciwości twórczej i zmuszał do poszukiwań
Pracowaliśmy nad nią z przerwami kilka lat. Uważam, że to jest
formalnobrzmieniowych. Nie aprobował tak zwanej łatwizny.
płyta, która nigdy wcześniej nie powstała w Polsce zarówno pod
względem brzmienia, jak i pewnej koncepcji. Dziś Glass czy Reich
Wydawało mi się, że jesteś muzykiem poszukującym.
są bardzo modni, ale jak zaczynaliśmy, bardzo chcieliśmy oddać
To gdzie ta łatwizna?
ukłon im i Moondogowi. Umieściliśmy nawet dwusekundowy
Na przykład nie umiałem prowadzić sensownie kontrapunktu,
specjalny cytat. Ci, którzy są wytrawnymi słuchaczami współczewięc podczas budowy melodii ciągle wracałem do toniki. On mi
snej muzyki amerykańskiej, od razu go wyczują. Jest fascynacja
tłumaczył te niuanse: rolę współbrzmienia, wzajemne reagowaErikiem Satie. Igor pokazał mi świat samplingu, który jest jego
nie elementów harmonicznych. Przez co na przykład wystrzegapodstawowym narzędziem pracy. Powstał utwór „Arkadia”,
łem się tak zwanych brzmień dywanowych. Sposób wykorzystaktóry stanowi mariaż kilkudziesięciu sampli wyciętych z różnych
nia syntezatorów w muzyce pop lat osiemdziesiątych, Van Halen
utworów Erica Satie. Następnie efekt tej pracy stał się bazą do
i jego Oberheim, to jest coś, czego ja nie znoszę! Ten dywan, te
stworzenia kompozycji. Satie fascynował mnie jeszcze w szkole
pady anektują całą przestrzeń w aranżu! Lubię inteligentnie mymuzycznej, gdy grałem na fortepianie. Jego formalne rozwiązaśleć o muzyce. Dajmy na to, mamy akord cmoll. Niech on będzie
nia harmoniczne są niebanalne, intrygujące. Pozostaje dla mnie
rozłożony na kilka różnych warstw. Niech składnik C zagra jeden
mistrzem, jeśli chodzi o harmonię.
instrument, składnik Es inny instrument, a G jeszcze inny. Lubię
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myśleć warstwami i przestrzenią. Tego nauczył mnie
między innymi Zdzisław Matwin. Nie we wszystkim się
z nim zgadzałem. Czułem piękno również w prostocie. Weźmy
Maurice’a Ravela i jego „Bolero”. Udało mu się wymyślić jeden
motyw, który poddawał przekształceniom. Oparł się głównie na
instrumentacji i repetycji. Dzięki tej koncepcji i chwytliwemu,
pełnemu emocji motywowi stworzył dzieło. Co jest ważniejsze:
proces poznawczy, poszukiwanie granic swoich umiejętności
czy emocjonalność? Matwin ganił mnie za emocjonalność, ale ja
lubię do niej zaglądać.

światowej listy Beatport Top 100 Techno Tracks. Ale ciągle mam
smutne wrażenie, że znów zaczynam.

Utwór powinien być czymś poza demonstracją
sprawności kompozytorskiej?
Dokładnie tak. Masz przykład: Schönberg. Komponował muzykę
na najwyższym poziomie intelektualnym. Ale ty jednak pamiętasz
motyw „Bolera” Ravela, bo jest genialny. Wymyśleć taki motyw to
jest sztuka! Złapałem się na tym, że często uciekałem do radykalnych rozwiązań, ponieważ nie umiałem ujarzmić melodii. Każdy ma
jakąś swoją drogę. Mnie zawsze kręciła ta repetycyjność. Nie wiem,
z czego to wynika, ale właśnie hipnotyczność w muzyce, brzmienie,
przestrzeń. Bardzo lubię operować planami dźwiękowymi.

Wpadłeś we własne sidła. Przyzwyczaiłeś, że jak coś zrobisz,
jest to unikatowe.
Nigdy nie zadowolisz. Jak nagraliśmy „40 Surfers…”, płytę bardziej
eksperymentalną, to wszyscy: „Agimie, czekamy na hity”.

Czy to, że teraz tworzysz tylko na instrumentach
elektronicznych, wynika z przesytu łączenia ich z żywymi?
Raczej z tego, że w kilka lat po płycie „12” straciłem wiarę
w sens tego, co robię. Grałem z naprawdę wybitnymi ludźmi.
Moje zetknięcie się z nimi sprawiło, że poczułem, jaki jestem
mały. Taka pokora we mnie weszła, chyba nawet w nadmiarze.

Ze względu na swoje podejście sam się na to skazujesz.
Nawet jeśli wypracujesz jakiś styl, na kolejnej płycie
prezentujesz nowy.
Zdaję sobie sprawę. Tyle że teraz mi zarzucają, szczególnie recenzenci, że nic nowego nie odkryłem. Miło, dobre recenzje, ale:
„Agimie, oczekiwalibyśmy od ciebie jakiegoś novum”. A przecież
nie całe życie trzeba eksperymentować!

No to masz hit. Na życzenie. Jak to się stało, że zrobiłeś
z Moniką Brodką cover „Wszystko, czego dziś chcę”?
Bardzo się zżymałem, bo nie przepadam za coveringiem. Ale
zaczęło się od tego, że jako fan synthpopowego brzmienia słuchałem na przykład Bronski Beat. Nie wiem, czy kojarzysz.
Bardzo dobrze kojarzę.
Jimmy Sommerville, wówczas wokalista Bronsky Beat, razem
z Markiem Almondem zrobili najlepszą adaptację „I feel love”
Giorgio Morodera i Donny Summer. Lepszą niż oryginał!
Zawsze mnie korciło, żeby nagrać kiedyś taką melodyczną
muzykę synthpopową. Pewnego razu zadzwoniła do mnie Monika: „Mam dla ciebie fajną propozycję. Może ci się spodoba”.
Chodziło o rework piosenki „Wszystko, czego dziś chce” na
potrzeby serialu „Rojst” Jana Holoubka. Nie byłem tym pomysłem zachwycony.

Zwłaszcza po zdobytych doświadczeniach.
Uznałem, że świat szybko idzie do przodu. To był 2013 rok, gdy zaczął się wysyp naprawdę światowo brzmiących polskich zespołów.
Miały świeże podejście do muzyki,
czuły tę barwę. Myślę: „Kurczę, ja już
nie mogę się w tym wszystkim odnaleźć. Świat mnie przegonił”. Poznałem
W dawnych latach przeceniałem rolę urządzeń. One są ważne, ale jeśli nie masz odpowiednio
w tym okresie moją cudowną, piękną
dobranych barw i aranżacji, nic ci nie pomogą. Miałem taki okres, że wpadłem paranoję. Kiedyś
małżonkę, pojechałem do niej do
bardzo długo pracowałem na programie Samplitude, który uważam za arcygenialny (kompletZabrza, tam siedziałem dwa lata i na
nie nie rozumiem, dlaczego firma MAGIX nie chce go zrobić na Maca). Przesiadłem się na Maca
komputerze i paru kontrolerach coś
i zacząłem pracować na Logicu, który wydawał mi się na początku strasznie toporny. Miałem
sobie dłubałem. Gdyby nie moja żona
wrażenie, że wszystkie rzeczy zrobione wcześniej na Samplitude brzmią lepiej niż to,
i jej wiara we mnie, chyba bym sobie
co robiłem na Logicu. Z kolei jak robiłem płytę „40 Surfers…”, nakupowałem preampów
nie poradził.

O znaczeniu narzędzi

z myślą, że uszlachetnią brzmienie. Nic to nie pomogło, gdyż problem tkwił

w źródle dźwięku, wykonaniu czy aranżacji.
Ona cię zdopingowała, by powstał
solowy projekt A_GIM?
Zdecydowanie. Jestem na takim etapie, że mogę się w pełni
Co cię ostatecznie przekonało?
poświęcić elektronice. Nagrałem swój minialbum „Votulia”, który
Jak się dowiedziałem, że klip promujący serial zrobi Marczak
został dobrze przyjęty. Teraz przygotowuję kolejny. Zagrałem
i że będzie tam Jan Holoubek, i cała plejada zajebistych ludzi. Na
mnóstwo koncertów. Mam świetny management w osobie
przykład Marczak zrobił klip dla Radiohead czy Marka Pritcharda
Tomka Kemota Nowakowskiego i jego ekipy TBA Music, która się z wytwórni Warp, w którym śpiewa też Tom York. Dla mnie to
mną zajmuje. Nagrałem też epkę z Karolem Mozgawą aka DEAS,
crème de la crème. Zaproponowaliśmy z Moniką, że zrobimy
który wydaje w wytwórni Second Stage. Razem stworzyliśmy
własną wersję tej piosenki. Chcieliśmy ją wywalić do góry nogami,
duet Blooma, który wydał swoją pierwszą epkę dla hiszpańskiej
mieć pełną swobodę. Zależało nam z Moniką na psychodeliczwytworni Suara. Debiutując, wskoczyliśmy od razu na 44. miejsce nym, mrocznym, hipnotycznym klimacie, nawiązującym do lat
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osiemdziesiątych, ale nowocześnie brzmiącym. Harmonicznie
i melodycznie wywróciliśmy wszystko oprócz głównej linii melodycznej, którą w pewnych miejscach Monika zmodyfikowała. Dlatego melodia brzmi zupełnie inaczej. Do tego uważam, że Monika
fenomenalnie to zaśpiewała: chłodno i pozornie beznamiętnie.
Nagle sam tekst nabrał innego wymiaru. Jest przewrotnie! O to
nam też chodziło! Klip miał udźwignąć ciężar gatunkowy obrazu.
Mimo to nie sądziliśmy, że odniesie taki sukces.

rozwiązanie, szczególnie w trybie poly. Możemy sterować niezależnie czterema filtrami.
A jakbyś z perspektywy tych kilkudziesięcioletnich doświadczeń z syntezatorami chciał coś doradzić tym, którzy zaczynają z nimi przygodę?
Niech bardzo uważają na przepiękne presetowe brzmienia
stereo. One bardzo ładnie brzmią, ale nadmiar stereofonicznych
barw, których używamy w aranżu, powoduje, że miks staje się
mało przekonujący. Wiesz, kiedy Virus mi brzmiał najlepiej? Gdy
wyłączyłem mu wszystkie efekty. I warto zwrócić uwagę, że
piękne barwy w kontekście aranżu wcale nie muszą zabrzmieć
pięknie. Czasami warto sięgnąć po barwy z pozoru nieatrakcyjne. Nigdy nie zapomnę cudownego brzmienia Korga M1, jego

Nieźle jak na 16 milionów odsłon, które ma teraz na liczniku.
Były jakieś głosy krytyczne?
Romuald Lipko był początkowo niezadowolony. Nie chciał
zaakceptować tak daleko idącej ingerencji w jego kompozycję.
Porozmawiałem z nim, żeby załagodzić spór, wytłumaczyłem
ideę tych zabiegów i ostatecznie
przystał. Generalnie bardzo miło
nam się rozmawiało. To człowiek
z klasą. Na koniec rozmowy stwierW czasach Delivera zaczęliśmy robić muzykę na D-50 i M1. Byliśmy nieco rozczarowani
dził: „Nie będę z panem kruszył
brzmieniem, gdy porównywaliśmy ją do rzeczy, których słuchaliśmy jak Ahsra, Can,
kopii. Niech to tak zostanie, ale
NEu czy Tangerine Dream. Zadałem Piotrkowi pytanie: „Dlaczego Moog nie istnieje?
obawiam się, że w tej formie utwór
Jego instrumenty są genialne!”. Te wszystkie firmy – Prophet, Dave Smith, Moog,
nie ma szans na jakikolwiek sukces”.
AEP – splajtowały. Były w stanie plateau lub nie istniały. Już wtedy był we mnie ogromny
Stało się inaczej. Ale też umówmy
głód takiego brzmienia. Powiedziałem wtedy Piotrkowi: „Jakby Moog kiedyś wrócił na
się: nie przeceniajmy mojej roli. Te
rynek, to by rozbił bank”. I faktycznie. Tylko że teraz jest to instrument
16 milionów odsłon jest w dużej
bardzo popularny.
mierze zasługą Brodki i ogromnego
wsparcia promocyjnego.

O powrocie na życzenie

Zaczęliśmy od syntezatorów, to na nich skończmy:
co cię w nich kręci?
Nie potrafię tego wytłumaczyć. Dla mnie było coś magicznego
w tym, że jest fortepianowa klawiatura, a nad nią zestaw pokręteł
i przycisków. To po prostu działało na mnie tak, że wiedziałem, że
chcę to robić do końca życia.
Wolisz analogowe czy cyfrowe?
Hybrydowe. Analogowe brzmienia są trudne do ujarzmienia,
kapryśne, wymagają procesingu, dobrych preampów, dobrych
korektorów, wymagają wielkiej wiedzy, jak je osadzić. Oczywiście oddają ogromną przysługę. Ja na przykład wszystkie
swoje stare analogi posprzedawałem: MS-10, MS-20, Cata,
Propheta 600, ale zostawiłem sobie współczesne odpowiedniki
jak Prophet 6: w pełni analogowy, ma oscylatory sterowane napięciem, a nie DCO, więc lekko się rozstraja, ale to akurat walor.
Jest łatwy w obsłudze i ma wszystko to, co miała piątka, plus
stabilność współczesnej technologii oraz dobry blok efektów.
Ze wszystkich staruchów zostawiłem sobie SH-101. Uwielbiam
jego brzmienie i prostotę. Analog Keys także jest przykładem
nowoczesnego instrumentu ze źródłem analogowym, który
brzmi bardzo dobrze i nie wymaga zbytniego procesingu.
Potrafi natychmiast zafunkcjonować w miksie. Bardzo cenię
też Vermonę PERfourMER-a. Świetna konstrukcja. Może
funkcjonować jako cztery niezależne monosynthy lub grać
polifonicznie. Bardzo stabilny i ciepło brzmiący. Każdy głos ma
pełną sekcję kontroli od obwiedni po filtry LFO. Niespotykane
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chórów. Odpaliłem: „Jezu, jak to pięknie brzmi!”. Ale nic z tą
barwą nie byłem w stanie zrobić. Kurzweil K2000 z pozoru nie
brzmiał tak efektownie, ale każda kręcona nim barwa w kontekście aranżu potrafiła brzmieć efektywnie. Do dziś mam Nord
Leada 2. On zjechał ze mną wszystkie koncerty Őszibaracku.
Uważam go za jeden z najlepszych wirtualnych syntezatorów,
jakie się pojawiły. Jest prosty, pozornie brzmi mało spektakularnie, nie ma sekcji efektów, ale w aranżu brzmi niebywale.
Zalecasz prostotę?
Lepiej łączyć różne źródła, nie kupować kombajnów, bawić się
raczej w modularne rozwiązania. Kupić sobie najprostszy syntezator, ale do niego szereg chainów efektowych. To jest bardziej
inspirujące. Oczywiście mówię o muzykach poszukujących. Dla
sidemanów, którzy są świetnymi klawiszowcami i mają zupełnie
inną funkcję w zespole, hybrydowe rozwiązanie typu Kronos jest
koniem pociągowym. Taka osoba musi mieć wylayerowane barwy, najlepiej posplitowane na klawiaturze i pod ręką. Natomiast
jeżeli tworzymy muzykę, te instrumenty na pewno nie będą nas
inspirować. Nawet staną się źródłem pewnych kłopotów, bo naprawdę atrakcyjnie brzmiące barwy często zawodzą. Programiści
tworzą je, żeby klient kupił instrument. Dlatego polecam proste
rozwiązania i dużo monofonizowania. Syntezatory lubią saturację, lubią kontakt z dobrymi preampami, lubią panoramy. Lepiej
tworzyć wiele elementów monofonicznych i dobrze je logicznie
rozplanować niż założyć jeden dywan.
Rozmawiał Dariusz J. Michalski

RWĄCY TEMAT
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Geograficznie rzecz ujmując, droga z CII Technologies,
twojego poprzedniego pracodawcy, do siedziby Mooga
nie jest zbyt długa. Jak to się jednak stało, że zdecydowałeś
się przejść do tej firmy w trudnym dla niej okresie
w 2002 roku? O ile mi wiadomo w momencie twojego
przyjścia ośmiu etatowych pracowników nie dostawało
pensji od 9 tygodni. To raczej nie buduje wizji olśniewającej
kariery zawodowej.
Po raz pierwszy spotkałem Boba za sprawą wspólnego przyjaciela. Okazało się, że obaj nie mamy pracy, a on znał Boba z kościoła
i po prostu uważał, że będziemy dobrymi partnerami. Kiedy się
spotkaliśmy, Bob poprosił mnie o moje referencje, więc poprosiłem go o jego. Dał mi Herbie Hancocka, Keitha Emersona i Ricka
Wakemana. Pamiętam, że dzwoniłem do nich wszystkich. To było
całkiem fajne.

zdjęcie: Moog Music (3)

O wyprowadzaniu firmy z kryzysu,
mariażu tradycji i nowoczesności
oraz najbardziej ambitnym
projekcie Moog Music mówi
Mike Adams

Mike Adams
CEO firmy Moog Music związany z firmą od ponad

Sporządzone 17 lat temu
przez studenta MBA stadium
przypadku wskazywało, że Moog
Music zostanie zamknięte
w ciągu sześciu miesięcy

16 lat. Z wykształcenia inżynier, wcześniej pracował
w CII Technologies jako wiceprezes do spraw sprzedaży
i marketingu. Gdy przyszedł do firmy, pracowało w niej
kilkanaście osób, w tym tylko osiem na pełnych etatach,
a jej sytuacja była bardzo trudna. Wprowadził procedury produkcji i kontroli jakości, dokończył rozpoczęty
i opóźniony o dwa lata projekt Mooga Voyagera XL oraz
załatwił finansowanie na bieżącą produkcję instrumentów i rozwój. Kierownictwo przejął po śmierci Roberta
Mooga w 2005 roku. W 2014 roku 49% udziałów firmy

Już pierwszego dnia w firmie było jasne, że nie ma struktur.
Myślę, że „pracowało” w niej wtedy 19 osób. Większość z nich
nie była opłacana regularnie, a sam Bob nie brał pensji od ponad
roku. Potrzebowaliśmy tylko sześciu osób. Musiałem zwolnić
wielu ludzi, którzy przychodzili do pracy, ponieważ
kochali Boba Mooga lub pomysł pracy z nim. Nawiasem
mówiąc, pięciu z tych pozostawionych wtedy pracowników nadal
tu pracuje!
Kilka miesięcy później moja mama była na przyjęciu wigilijnym i usłyszała, jak ktoś rozmawia o swoim studium przypadku ze
studiów MBA, które dotyczyło Moog Music. Wykazywało ono, że
firma Moog zakończy działalność w ciągu sześciu miesięcy. Moja
mama zadzwoniła natychmiast i martwiła się o mnie. To było
niemal 17 lat temu! (śmiech) Kilka lat później Ileana, żona Boba, >>
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przekazał ówczesnym 62 etatowym pracownikom
w ramach planów emerytalnych. W kolejnych sześciu
latach mają być przekazane pozostałe udziały. Przygotowania do akcji były utrzymane w tajemnicy, dlatego
ogłoszeniu towarzyszyły ogromne emocje. Podczas
specjalnego zebrania pracowników Adams pochwalił ich
za wyniki, po czym powiedział: „Sprzedałem połowę firmy”. Najpierw zapadła cisza, a potem pojawiły się szepty,
w których dominował niepokój o przyszłość. Gdy dodał:
„Sprzedałem ją wam!”, najpierw pojawiło się niedowierzanie, potem entuzjazm, oklaski i łzy wzruszenia. Akcja,
uzgodniona z wdową po Robercie Moogu, była zgodna
z wolą założyciela firmy wyrażoną przed śmiercią.

RWĄCY TEMAT

Liczba
pomysłów
jest nieskończona
listopad–grudzień 2018

19

RWĄCY TEMAT

>> powiedziała mi, że myślała, że w momencie mojego pojawienia się w firmie była

W jednym z tekstów znalazłem stwierdzenie, że tyle zajęło ci
doprowadzenie firmy do porządku.
Pamiętam dokładnie, że było to po 3,5 roku mojej pracy w Moogu. Jadłem
lunch z Bobem, jak w każdy piątek. Byliśmy w jego ulubionym domku rybackim
i powiedziałem mu, że w końcu wyszliśmy na prostą. Firma przynosiła zyski od
kilku miesięcy, a zamówienia na instrumenty rosły szybciej niż nasze możliwości produkcji.
To był wyjątkowy moment, ponieważ pamiętam, jak zamilkł na kilka minut,
a potem powiedział: „Mike, jestem dumny z bycia częścią tej firmy. Nigdy nie
pracowałem dla firmy odnoszącej sukces. Takiej, która mogłaby zatroszczyć się
o swoich pracowników i ich rodziny”. Ta jego wypowiedź porusza mnie do dziś.
Niecały rok później zmarł na guza mózgu. Wiem jednak, że odszedł ze świadomością, że jego firma ma się dobrze.

Mówi się, że pieniądze to nie wszystko...
Zaszło też kilka innych istotnych zmian, a jedną
z nich było wprowadzenie sformalizowanego procesu produkcyjnego w celu zarządzania zapasami
i jakością wykonania. Wydaje się to dość proste, ale
zanim trafiłem do firmy, nie miała ona dobrych procesów budowy instrumentów. Poza tym sprawdzano
jakość, a nie budowano systemu jakości. Kiedy po
raz pierwszy zaczęliśmy to, co nazywamy systemem
DFT, nie mogłem zmusić zespołu do zrozumienia
tego procesu. Tak więc pewnego weekendu mój brat
i ja przyszliśmy i zbudowaliśmy pierwsze pięć Minimoogów Voyagerów, żeby pokazać pracownikom,
jak on działa. Ten system pozwolił nam zwiększyć
skalę produkcji z kilkuset instrumentów rocznie
wtedy do 50 tysięcy instrumentów obecnie. Oczywiście musiałem dokonać korekty, aby upewnić się, że
zachowaliśmy „ludzki element” instrumentów analogowych. Każdy Moog brzmi nieco inaczej, ponieważ
każdy jest słuchany i poprawiany przez muzyka.

Gdyprzychodziłeś do firmy, od kilku lat trwały prace nad Minimoogiem
Voyagerem i nie mogły się zakończyć.
Było wtedy kilka rzeczy, które należało zrobić. Po pierwsze potrzebowaliśmy
finansowania. Mieliśmy zamówienia na Minimooga Voyagera, ale nie mieliśmy za
co kupić wstępnych prototypów, opłacić kosztów narzędzi i testowania oraz kupić urządzeń do produkcji. Dlatego wziąłem nasz portfel zamówień i poszedłem
do zaprzyjaźnionego banku, a on dał firmie linię kredytową w wysokości 250
tysięcy dolarów na zakup potrzebnych rzeczy. Dzięki temu 30 sierpnia 2002 roku
wysłaliśmy pierwszego Minimooga Voyagera. To był wyjątkowy dzień!

Firma założona przez Roberta Mooga miała
swoją wielką chwilę wraz z wydaniem albumu
„Switched-On Bach” Wendy Carlos w 1968 roku.
Czy mógłbyś wskazać równie znaczące
wydarzenie w najnowszych dziejach firmy,
czyli po 2002 roku?
„Switched-On Bach” było fantastyczne, ponieważ
Wendy Carlos była w stanie zaprezentować syntezator szerokiej publiczności w kontekście, który

ona dwa tygodnie od zamknięcia.
Jakie podjąłeś działania w tamtym czasie, które pozwoliły
po dwóch latach wyjść firmie na prostą?
Nie wiem, dlaczego wybrałeś akurat dwa lata…

Moog Music Inc.
Firma założona przez dziewiętnastoletniego Roberta Mooga jako R.A. Moog

technologie i wprowadzać nowe instrumenty,

Co. w 1953 roku. Na początku zajmowała się produkcją thereminów. Najpierw

zwiększając zatrudnienie i produkcję. Robert Moog

lampowych, a od 1961 roku tranzystorowych. W 1963 roku Robert Moog we

zmarł na chorobę nowotworową w 2005 roku.

współpracy z kompozytorem Herbertem Deutschem opracował pierwszy syn-

W bieżącym roku Moog Music wprowadził

tezator modularny sterowany napięciowo. Został on zaprezentowany podczas

na rynek One – drugi syntezator monofoniczny

sesji Towarzystwa Inżynierii Dźwięku w 1964 roku i od razu spotkał się

Mooga, a przy tym najbardziej zaawansowany

z zainteresowaniem. Prawdziwą popularność syntezatorom Mooga zapewniła

instrument w historii firmy.

Wendy Carlos. Artystka w 1968 roku nagrała na modularze Mooga płytę
z utworami Jana Sebastiana Bacha „Switched-On Bach”, która stała się wówczas
najpopularniejszym wydawnictwem wszech czasów z muzyką klasyczną.
W 1970 roku firma wprowadziła na rynek Minimooga, mały i dość tani syntezator przeznaczony do występów scenicznych, który zyskał ogromną popularność.
W 1976 roku firmę przejął producent instrumentów Norlin, a rok później odszedł z niej Robert Moog, zniechęcony kiepskim zarządzaniem i marketingiem. Założył on firmę Big Briar i wrócił do produkcji thereminów pod marką Etherwave.
Tymczasem Moog Music zbankrutowało w 1986 roku i zostało ostatecznie
zlikwidowane w 1993 roku. W 2001 roku Robert Moog wywalczył w sądzie prawa
do nazwy Moog Music i przeniósł siedzibę firmy do Asheville. Wtedy też zatrudnił
Mike’a Adamsa na stanowisku wiceprezesa do spraw biznesowych. Firma zaczęła
z sukcesem wracać do swoich klasycznych konstrukcji uzupełnionych o nowe
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Obecna siedziba Moog Music w Asheville.
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odbiorcy mogli zrozumieć. Wszyscy słyszeli muzykę klasyczną,
a znane fragmenty Bacha zapewniały ramy odniesienia, które
pozwoliły słuchaczom zrozumieć syntezator w taki sposób, w jaki
awangardowa muzyka nie mogła.
Z czasów współczesnych przychodzą mi na myśl dwa
podobne momenty. Pierwszy miał miejsce, gdy Gabriel McNair
z No Doubt grał na Minimoogu Voyagerze w przerwie finału
Super Bowl w styczniu 2003 roku. Super Bowl ma ogromne
znaczenie w Stanach. Fakt, że podczas tego wydarzenia grano
na naszym instrumencie zaraz po jego premierze, znacząco
podniósł prestiż marki.
Drugi raz był z Bobem podczas koncertu Herbiego Hancocka.
Siedzieliśmy wśród publiczności i było to dość spokojne wydarzenie. Herbie grał wtedy dużo awangardowego jazzu, a publiczność
była naprawdę zrelaksowana, słuchając jego pięknej muzyki.
Po około 2/3 koncertu Herbie wyszedł za kulisy i wrócił na scenę
z Minimoogiem Voyagerem, którego daliśmy mu poprzedniej
nocy. Położył go na fortepianie i zaczął grać. W ciągu minuty ci
sami ludzie, tak wcześniej rozluźnieni, byli już na nogach i tańczyli
w przejściach. Gra Herbiego na Minimoogu zmieniła publiczność.
Nadal daje mi to do myślenia.
Były też inne momenty. Choćby jak po raz pierwszy usłyszałem Jordana Rudessa grającego na Little Phatty. Jednak te dwa
wspomniane wcześniej wydarzenia najgłębiej zapadły mi
w pamięć.
W ciągu 16 lat po wznowieniu działalności wypuściliście na
rynek więcej produktów niż przez pierwsze 49 lat, jakie
minęły od założenia firmy (łącznie z Big Briar). Z którego
z nich jesteś najbardziej dumny?
Z pewnością Moog One. Jest to najbardziej ambitny projekt,
jakiego kiedykolwiek podjęliśmy się w Moog Music Inc. Ten
instrument jest kulminacją ponad dziesięciu lat prowadzenia
badań nad technologią, zbierania informacji zwrotnych od kreatywnej społeczności użytkowników i doskonalenia naszych
procesów produkcyjnych. Moog One stanowi nowy rozdział
w historii Moog Music. Zbudowanie tego instrumentu było
monumentalnym zadaniem, w którym każdy członek firmy
zintensyfikował swoje działania, aby dostarczyć nowe narzędzie kreatywnej ekspresji. Jestem niezmiernie dumny z Mooga
One, ponieważ widzę w nim to, co wyróżnia Mooga: miłość
i poświęcenie, które nasi ludzie wkładają w każdy tworzony
instrument.
Specjalnością Mooga są syntezatory analogowe sterowane
napięciowo. Jakie są ich zalety w stosunku do zalewających
obecnie rynek syntezatorów cyfrowych?
Niezależnie od tego, czy ktoś jest artystą czy publicznością, każdy
wchodzi w interakcje z dźwiękiem jako środkiem wyrazu. Artysta
postanawia stworzyć dźwięki wyrażające swoje wnętrze, emocje,
których nie da się przekazać samymi słowami. Kiedy dźwięki te
wywołują emocje w słuchaczach, mówimy, że „rezonują”
z publicznością. Ten rodzaj ekspresji dźwiękowej następuje
natychmiast za pomocą analogowego instrumentu – dźwięk
dosłownie staje się analogiem emocji.

W latach osiemdziesiątych synteza analogowa ustąpiła
popularnością tańszym elektrycznym keyboardom. Między
innymi to doprowadziło do bankructwa firmy w latach
osiemdziesiątych. Od początku XXI wieku mamy rewolucję
homerecordingową, a wśród brzmień dostępnych w postaci
wtyczek jest wiele moogowych. Różnica w cenie jest jeszcze
większa niż między keyboardem a syntezatorem.
Nie obawiacie się tej konkurencji?
Ani trochę. Rewolucja homerecordingowa dała szansę nowemu
pokoleniu, by zaangażować się w twórczo w wyrażanie swoich
emocji za pomocą dźwięków. Moog Music jest częścią globalnej
społeczności twórców. Kiedy społeczność rośnie, my też się
rozwijamy.
Nowi członkowie trafiają do społeczności, gdy znajdują
medium do wyrażania swoich emocji. Gdy ktoś zyska pierwsze
doświadczenia, które włączają go do kręgu twórców, może łatwo
skorzystać ze wszystkich innych sposobów dzielenia się swoim
unikatowym głosem.

Moog One jest kulminacją ponad
dziesięciu lat prowadzenia badań nad
technologią, zbierania informacji zwrotnych
od kreatywnej społeczności użytkowników
i doskonalenia naszych procesów
produkcyjnych
Obecnie wielu młodych ludzi włącza się najpierw za pomocą
oprogramowania komputerowego lub aplikacji na telefonie. Jest
to po prostu technologia, którą znają najlepiej. Mają z nią do czynienia przez całe życie. Stworzyliśmy własne mobilne aplikacje
syntezatorów, aby wzmocnić dźwiękową kreatywność. Animoog
wykorzystuje unikatowy potencjał dotykowego interfejsu telefonu, aby dostarczyć doświadczenie, które nie byłoby praktyczne w instrumencie sprzętowym. Aplikacje Model D i Model
15 sprawiają, że nowa generacja muzyków ma szansę cieszyć
się odkrywaniem dźwięków powstałych dzięki tym klasycznym
modelom syntezatorów.
Każde narzędzie ma swoje zastosowanie i na końcu wzmacnia
twórczą ekspresję. Narzędzia te mają być z natury komplementarne, a nie konkurencyjne.
W swoich konstrukcjach odwołujecie się do tradycji, ale łączycie
ją z rozwiązaniami bliższymi współczesności. Przykładem
może być wspomniany przez ciebie Model D wykonany na
odtworzonych oryginalnych tranzystorach, który zyskał choćby
LFO, czy Taurus 3 wzbogacony o velocity, znacznie rozszerzoną
pamięć na presety użytkownika, podświetlany wyświetlacz LCD
oraz interfejsy MIDI i USB. Czy jest granica włączania nowych
technologii, której nie przekroczycie w dodawaniu do starszych
modeli, bo nie jest w DNA Mooga?
listopad–grudzień 2018
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Nigdy nie mów nigdy. Jesteśmy zawsze otwarci na zbadanie,
jakie nowe technologie można wdrożyć, aby stworzyć jak najbardziej innowacyjne instrumenty, jednocześnie zachowując
dziedzictwo Mooga. Jest to delikatna równowaga, a Moog One
jest fantastycznym przykładem sposobów, w jakie możemy
budować na naszych technologicznych tradycjach, a jednocześnie odkrywać zewnętrzne granice tego, co jest technicznie
możliwe.
Niekiedy używacie nowszych części, ale składanych jak
oryginalne modele, a niekiedy korzystacie z inżynierii
wstecznej, przywracając do życia tranzystory niewidziane
na rynku od lat. Co decyduje o wyborze drogi?
Naszym celem jest zawsze stworzenie instrumentu, który stanie
się kanałem dla własnego niepowtarzalnego, kreatywnego głosu.
Oznacza to, że instrument musi brzmieć w określony sposób,
być odczuwany w określony sposób, musi wyglądać w określony
sposób – i tak dalej, aż do momentu, kiedy będziesz mieć setki
drobnych decyzji projektowych, które są dokładnie analizowane
przy komponowaniu całości. Czasami mnóstwo łatwo dostępnych części może spełnić potrzeby projektowe, a czasami musi to
być jeden ściśle określony komponent. Ponieważ w osiągnięciu
ostatecznego celu nie idziemy na żadne kompromisy, jeśli potrzebujemy pozyskać rzadką część, robimy to. A w przypadkach,
w których ta część już nie istnieje, rzeczywiście pracujemy nad
przywróceniem jej do życia.

Pewnego weekendu mój brat
i ja przyszliśmy i zbudowaliśmy
pierwsze pięć Minimoogów
Voyagerów, żebyśmy mogli
pokazać pracownikom, jak
działa system
Niektóre modele, jak BFAM czy DFAM, są produkowane
w krótkich seriach. To się wam opłaca?
Krótkie serie dają nam sposobność zbadania możliwości przed
przejściem do pełnej produkcji. Tworzą wysoce pożądane produkty, które po zatrzymaniu produkcji dadzą muzykowi wyjątkową wartość. Tak więc korzyści wykraczają poza motyw zysku, ale
oczywiście takie modele są opłacalne. Firma ma misję dostarczania narzędzi twórczego wyrazu naszym klientom i ta misja jest
napędzana przez zyski. Bez zysku nie bylibyśmy w stanie
wywiązać się z naszej misji.
Z marketingowego punktu widzenia nazwa sprzedaje
produkt. Tymczasem po nazwach waszych produktów, jak
Grandmother czy BFAM, widać, że świetnie się nimi bawicie.
Nie obawiacie się, że poważni muzycy kupujący wasze
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Robert Moog i Mike Adams.

poważne instrumenty za poważne pieniądze mogą chcieć
poważnych nazw? Bo jak to brzmi: „Gram na Babci”?
Masz całkowitą rację: nie boimy się dobrej zabawy, nazywając
tak nasze instrumenty. Mamy nadzieję, że te nazwy zainspirują
użytkowników instrumentów do dobrej zabawy nimi.
Z jednej strony firma jest mocno osadzona w przeszłości
i odświeża klasyczne konstrukcje sprzed lat. Z drugiej
opracowuje zupełnie nowe instrumenty, czego przykładem
jest Moog One. Co was skłoniło do opracowania takiego
muzycznego potwora?
Moog One to pierwszy polifoniczny syntezator Moog wprowadzony na rynek od ponad 35 lat. Odkąd zacząłem pracę w firmie,
pytano nas, kiedy powróci poli. Wiedzieliśmy, że instrument
z taką historią musi przekraczać wszelkie oczekiwania, dostarczać niezrównane wrażenia twórcze.
Kto powinien się nim zainteresować?
Każdy! Jedną z kwestii, które próbowałem rozwiązać, odkąd tu
jestem, jest przeświadczenie, że tylko muzycy mogą cieszyć się
Moogiem. To nieprawda! Każda osoba, która pragnie znaleźć kreatywny środek wyrazu, może czerpać radość z posiadania i grania
na którymkolwiek z naszych instrumentów.
Na koniec pytanie, na które nie oczekuję precyzyjnej
odpowiedzi: czym tym razem zaskoczycie na NAMM?
Pracujemy nad kilkoma projektami, które z radością zaprezentujemy na początku przyszłego roku. Przyzwyczaiłem się, że
pytałem Boba: „Co teraz?”. Zawsze wtedy odpowiadał, że liczba
pomysłów jest nieskończona. Po prawie 17 latach zaczynam
mu wierzyć.
Rozmawiał Dariusz J. Michalski
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Historia syntezatora (1)

Pierwsze generacje
Zanim syntezatory osiągnęły współczesną postać, granie na instrumentach
generujących dźwięk za sprawą prądu miało w sobie coś z magii

S

Czarowanie anten
Wiek XIX był wiekiem pary i elektryczności. Wiek XX poza tym, że był wiekiem
wielkich wojen, monumentalnie rozwinął idee kiełkujące w głowach wynalazców od stuleci. I przede wszystkim był
wiekiem elektroniki. Początki XX wieku
przyniosły stopniowe opanowywanie
biegu elektronów w przewodach elektrycznych oraz elementach takich jak
lampy (zwane elektronowymi), rezystory
czy cewki elektryczne. Układy elektryczno-elektroniczne służyły różnym celom,
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Alexandra Stepanoff
gra na thereminie
w stacji radiowej NBC,
1930.

najczęściej komunikacyjnym (radio).
Nie upłynęło jednak wiele czasu, zanim
zorientowano się, że elektroniczne
generatory mogą wytwarzać dźwięki,
które w dodatku da się ujarzmić pod
względem ich wysokości i tonu.

zdjęcie: domena publiczna

yntezator to szczególny rodzaj instrumentu, ponieważ do wytwarzania dźwięku nie używa elementów
mechanicznych (struna, membrana
czy słup powietrza). W jego sercu drga napięcie elektryczne, które po przejściu przez
najróżniejsze układy elektroniczne trafia do
naszych uszu za pośrednictwem głośnika lub
słuchawek. Z dzisiejszej perspektywy syntezator to codzienność, ale kiedy powstawał,
było całkiem inaczej. Oto skrócona historia
tego instrumentu.

Z najbardziej znanego pionierskiego
instrumentu byliby dumni nawet miłośnicy
współczesnej technologii. Jego obsługa
odbywała się bowiem bezdotykowo. Mowa
rzecz jasna o thereminie skonstruowanym
przez rosyjskiego wynalazcę Lwa Termena.
On to właśnie w roku 1919 zaprezentował
instrument o nazwie Etherphone (zwany
także Termenvox), który do wytwarzania
dźwięku używał dwóch oscylatorów
heterodynowych, a częstotliwość
i głośność wytwarzanego tonu zależała od
położenia rąk względem dwóch anten,
w jakie wyposażony był instrument. Zagranie czegoś sensownego na thereminie
należało traktować jako wyzwanie,, ale tak
jest przecież niemal z każdym instrumentem muzycznym, więc nikt nie narzekał.
W drodze do klawiatury
Kolejnym przełomem był wynalazek niemieckiego akustyka Friedricha Trautweina.
W roku 1928 zaprezentował on trautonium
– monofoniczny instrument elektroniczny
o innowacyjnym i wygodnym jak na owe
czasy sposobie gry. Tam, gdzie zazwyczaj

UDERZ W KLAWISZ

Hugh Le Caine
przy swoim instrumencie
Electronic Sackbut, który
skonstruował w 1948 roku.

zdjęcie: Muzeum Instrumentów Muzycznych w Berlinie

bogatsze od thereminu, gdyż zamiast
prostego przebiegu sinusoidalnego mieliśmy
piłę, co pozwalało na pierwsze eksperymenty z filtrami.
Nowe brzmienia natychmiast przechwycili twórcy muzyki filmowej, co
potwierdzą wszyscy miłośnicy pierwszych
filmów SF czy thrillerów Alfreda Hitchcocka.
Niepokojące i nieznane wcześniej dźwięki znakomicie podkreślały nowatorskie
pomysły progresywnych reżyserów.
Zanim syntezator nabrał współczesnej
formy, powstało wiele niezwykle interesujących instrumentów, a jednym z nich był
na pewno Electronic Sackbut Kanadyjczyka Hugh Le Caine’a. Światło dzienne ujrzał
zaraz po drugiej wojnie światowej
i rozwijany był aż do roku 1973.
Electronic Sackbut był wyposażony
w niemal zwykłą klawiaturę. Niemal, ponieważ poza wyzwalaniem poszczególnych
nut klawiatura umożliwiała płynną zmianę
wysokości przez lekkie „chwianie” klawiszami w lewo i prawo. Z kolei ruch w górę
i w dół klawisza skutkował wytwarzaniem
efektu vibrato. Klawiatura reagowała też na
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Moog Modular. zdjęcie: Moog

Hitchcock (za trautonium)
podczas pracy nad muzyką do filmu.

sterowania napięciowego (Voltage Control) jako serca syntezatora. Metoda ta
pozwalała na łatwe i niezwykle elastyczne
łączenie i wzajemne wpływanie na siebie
różnych elementów instrumentu. Oczywiście podstawą była wysokość dźwięku, co
stworzyło w miarę uniwersalny standard, gdzie moduł klawiatury generował
napięcie o wysokości proporcjonalnej do
dźwięków skali muzycznej. Co ciekawe, na
początku wcale nie było takie oczywiste,
że do tej kontroli używać się będzie

zdjęcie: domena publiczna

siłę nacisku, co pozwalało na kontrolowanie
ataku każdej nuty. Reagowała też na rodzaj
aftertouch – po naciśnięciu klawisza można
było go „dociskać” w celu kontrolowania
głośności. Jakby tego było mało, grający miał
wpływ na inne cechy dźwięku jak rodzaj fali
czy parametry filtra, a manipulował nimi za
pomocą lewego kciuka kontrolującego czujnik wykrywający siłę nacisku. Pamiętajmy,
że działo się to kilkadziesiąt lat temu, kiedy
świat nie słyszał jeszcze o kontrolerach typu
ROLI i elementach czułych na docisk!

spodziewamy się klawiatury, widniał
jedynie drut elektryczny rozpięty poziomo
nad metalową listwą. Naciskanie na drut
i łączenie go z belką skutkowało dźwiękiem
o wysokości zależnej od miejsca, gdzie ten
styk powstawał. Dzięki temu wykonawca
mógł nie tylko „wybierać” poszczególne nuty,
ale również stosować technikę płynnego
przejścia między nutami (glissando).
Kolejne wersje trautonium zostały wzbogacone np. o regulowany atak zależny od siły
nacisku. Brzmienie trautonium było

Telefunken Trautonium Ela T 42 z 1933 roku – wersja instrumentu opracowana przez Telefunkena
we współpracy z Friedrichem Trautweinem i Oskarem Salą. Była produkowana latach 1933–1935.

Sterowanie napięciem
Początek lat sześćdziesiątych to krystalizowanie się formy syntezatora, jaką znamy
dzisiaj. Można powiedzieć, że zaczęło się
w roku 1963, kiedy to młody amerykański
inżynier i konstruktor akustycznych
i elektroakustycznych instrumentów Don
Buchla dołączył do Tape Music Center
w San Francisco z zadaniem opracowania
nowych instrumentów elektronicznych.
To on właśnie zaadaptował i rozwinął ideę

„tradycyjnej” klawiatury fortepianowej.
Buchla wolał np. czułe na dotyk płytki
metalowe, które poza wysokością dźwięku
mogły sterować także dwoma innymi
parametrami. Zresztą wielu konstruktorów, włączając w to samego Roberta
Mooga, uznało klawiaturę za daleko idący
kompromis z punktu widzenia eksploracji
nowych instrumentów. Tego wymagał
jednak rynek, który potrzebował czegoś
znajomego, aby oswoić się z „dziwolągami”.
listopad–grudzień 2018
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I tak już zostało do dziś, choć trzeba przyznać, że obecnie wybór sposobów gry na
syntezatorze jest o wiele szerszy i bardziej
dostępny.
Don Buchla z pasją rozwijał swój
projekt przez konstruowanie i dokładanie
kolejnych modułów: oscylatorów, filtrów,
generatorów obwiedni czy sekwencerów
krokowych. Całość zaczęła przybierać
formę, jaką dzisiaj znamy pod nazwą syntezatora modularnego, gdzie moduły można
łączyć ze sobą w najróżniejszy sposób za
pomocą przewodów elektrycznych. I takie
właśnie „centrale telefoniczne” zdominowały rynek instrumentów elektronicznych
w latach sześćdziesiątych.
Instrument dla muzyków
Drugim z wielkich był oczywiście Robert
Moog. Doktor Robert Moog. Na horyzoncie pojawił się około roku 1954, kiedy
rozpoczął produkcję i sprzedaż thereminów. Dziesięć lat później połączył swe siły
z kompozytorem Herbertem Deutchem
w celu skonstruowania własnego systemu
modularnego, który został zaprezentowany pod koniec roku 1964. Być może byłby
to tylko jeden z wielu syntezatorów tego
typu, ale Bob Moog miał zmysł marketingowy i szybko zrozumiał, że instrumenty
są dla muzyków, a nie inżynierów w białych
fartuchach. Dzięki kontaktom z gwiazdami
ówczesnej sceny rockowej i eksperymentalnej wprowadził Mooga Modulara na salony, a absolutnym przełomem był wydany
w roku 1968 album „Switched-On Bach”
Waltera Carlosa (postać znaną później jako
Wendy Carlos, po operacji zmiany płci).
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Syntezator modularny Dona Buchli serii 100 produkowany od 1963 roku
do początku lat siedemdziesiątych. W sumie powstało do niego ponad 40 modułów.

Don Buchla pośród swoich instrumentów, lata sześćdziesiąte.

zdjęcie: Bennett/domena publiczna

>>

Wspomniana płyta, na której znajdowały
się elektroniczne wersje najpopularniejszych utworów Jana Sebastiana Bacha,
szybko pokryła się platyną i sprzedana
została w wielu milionach egzemplarzy. Jej
sukces był pewnie wynikiem połączenia
znanych melodii (które w dodatku znakomicie pasowały do nowej technologii dzięki precyzji i czystości kompozycji Bacha)
z niesłyszanym wcześniej brzmieniem.
A dla pana Mooga stanowiły świetną
reklamę, gdyż na okładce poza nieoryginalnym Janem Sebastianem widniał
oryginalny syntezator Mooga.
Moog Modular był ogromnym sukcesem, ale szybko stało się jasne, że rynek

zdjęcie: Buchla

Instrument Electronic Sackbut znajdujący się w kolekcji
kanadyjskiego Muzeum Nauki i Techniki w Ottawie.

zdjęcie: Muzeum Nauki i Techniki w Ottawie

UDERZ W KLAWISZ

UDERZ W KLAWISZ

wyprodukowanych przez całe lata siedemdziesiąte.
Wynalazek Roberta Mooga został
przebojem i w zasadzie archetypem współczesnego syntezatora (czy nawet samplera). Układ oscylator(y) (VCO) => mikser =>
filtr (VCF) => wzmacniacz (VCA) i sterująca
nim obwiednia (ADSR) to podstawa niemal
każdej tego typu konstrukcji przez ostatnie
pięćdziesiąt lat. Rzecz jasna Minimoog nie
był jedynym syntezatorem pracującym
według tej koncepcji (czyli analogowym
syntezatorem sterowanym napięciowo).
Dołączyły do niego produkty takich firm
jak ARP, Oberheim czy Sequential Circuits
(wszystkie z USA), a potem producenci
japońscy (Roland, Korg, Yamaha), włoscy
czy brytyjscy.

Bob Moog
z Minimoogiem Model D (przed nim)
i Moogiem Voyagerem.

zdjęcie: Moog Music

na takie monstra ogranicza cena oraz
wielkość, trudności w transportowaniu
czy skomplikowana obsługa. Pod koniec
lat sześćdziesiątych Moog zaczął więc pracować nad prostym instrumentem, który
byłby łatwy w obsłudze, nieduży i stabilny
elektronicznie. Nowy projekt przeszedł
kilka inkarnacji nazywanych kolejnymi
literami alfabetu (Model A, Model B…), aż
w końcu czwarta wersja, Model D, zyskała
akceptację zespołu odpowiedzialnego za
wprowadzenie produktu na rynek. Jak na
tamte czasy instrument był bardzo mały,
więc został nazwany po prostu Minimoogiem. A reszta jest historią…
No dobrze, nie rozczulajmy się, tylko
spójrzmy na Minimooga Model D. Źródłem dźwięku były tu trzy oscylatory
(z których jeden mógł pracować zamiennie jako generator wolnych przebiegów
LFO) o różnych kształtach przebiegów,
generator szumu, mikser, napięciowo sterowany filtr dolnoprzepustowy oraz dwie
obwiednie: dla filtra i głośności. Minimoog
miał też klawiaturę, kółka pitch-bendera
i modulacji oraz prostą matrycę modulacyjną. Jak na ówczesne standardy był to
sprzęt wręcz prostacki, ale tego właśnie
potrzebowali muzycy! Mając Minimooga, mogli stworzyć niespotykaną gamę
brzmień, mogli je szybko modyfikować,
nie potrzebowali do tego żadnych kabli,
a wszystko niewiele ważyło i dało się
zabrać niemal wszędzie. Minimoog był
ogromnym i spektakularnym sukcesem,
co potwierdza 12 tysięcy egzemplarzy

Pamięć o polifonii
Lata siedemdziesiąte można określić jako
czas udoskonalania i rozbudowy istniejących rozwiązań. Pierwszym wyzwaniem
była oczywiście polifonia. Dotychczasowe
konstrukcje były monofoniczne, czyli
mogły wytwarzać jedną częstotliwość
dźwięku w danym momencie. Nie była to
jakaś straszna tragedia. W końcu istnieje
wiele tradycyjnych instrumentów monofonicznych, choćby trąbka czy obój.
Jednak nowe możliwości kusiły. Problemem był nie tylko koszt (ponieważ dodatkowe głosy to dodatkowe oscylatory, filtry
i obwiednie), ale również wzrastający stopień skomplikowania konstrukcji. Pamiętajmy, że ówczesne syntezatory nie grzeszyły
stabilnością i po prostu nie trzymały stroju.
Oscylatory były podatne na temperaturę
czy wilgotność. W przypadku instrumentu
jednogłosowego dało się to opanować przez
„podciągnięcie” częstotliwości oscylatora
czy oscylatorów od czasu do czasu, ale gdy
mowa o wielogłosowej konstrukcji, było
to niemożliwe. Kolejny problem stanowiło
ciepło generowane przez zwielokrotnione
moduły i idące za tym konsekwencje
w kwestii stabilności czy wręcz przegrzewania się instrumentu. Stąd pierwsze próby
należały do średnio udanych, ale krok po
kroku sprawy miały się coraz lepiej.
Skoro jesteśmy przy polifonii (i pierwszych problemach), to nie sposób nie
wspomnieć o konstrukcji Dave’a Smitha
z firmy Sequential Circuits, czyli syntezatorze Prophet-5. Jak łatwo się domyślić,

był to instrument pięciogłosowy. Miał
dwa oscylatory na głos, dość rozbudowaną modulację, bardzo ciekawy filtr i kilka
nowatorskich cech, o których za chwilę.
Pierwsze serie nie powalały stabilnością.
Mówiąc wprost: rozstrajały się okrutnie. Jednak z czasem Prophet-5 stał się
niemal wzorem. Do historii zaś przeszedł
jako pierwszy analogowy syntezator
z pamięcią i możliwością zapisywania
ustawień (presetów).
W przypadku analogowej konstrukcji
zapisywanie ustawień nie jest trywialną sprawą. Specjalny mikroprocesor
musi umieć „sczytać” wartość każdego
potencjometru czy przełącznika, zapisać je
wszystkie w pamięci, a następnie „wysłać”
te wartości, gdy przywołamy ustawienia.
Oczywiście nie byłoby to możliwe bez sterowania napięciowego, ponieważ dzięki
niemu każdy parametr syntezatora można
przedstawić jako napięcie o określonej
wartości. Teraz „wystarczy” zmierzyć
wszystkie napięcia, zapisać je w formie
liczbowej w pamięci mikroprocesora
i wprowadzić je z powrotem do obwodów
po przywołaniu. Łatwiej powiedzieć niż
zrobić, ale udało się. Teraz użytkownik nie
tylko nie walczył już ze spaghetti złożonego z kabli, ale nie musiał też zapisywać
mozolnie ustawień każdego manipulatora
na kartce, gdy chciał „zapamiętać” brzmienie. Robił to za niego instrument,
a w pamięci mógł tych brzmień mieć
nawet kilkadziesiąt. Wystarczyło tylko
pamiętać, pod którym numerem jest interesujące nas brzmienie i voilà!
Prophet-5 był nowością nie tylko
techniczną, ale także czysto muzyczną,
gdyż jego konstrukcja pozwalała na swoistą
interakcję między oscylatorami. To skutkowało nowym, ostrym i wręcz metalicznym
brzmieniem, które zostało wyeksploatowane do cna jeszcze przez końcem lat
siedemdziesiątych, a następnie „odkryte”
pod koniec lat dziewięćdziesiątych przez
duet Daft Punk.
No proszę, to miał być pojedynczy
artykuł. Jednak historia syntezatora to
fascynująca podróż przez dziesięciolecia,
w dodatku w towarzystwie wybitnych
osobowości. Zapraszam więc na kolejny
odcinek w następnym wydaniu
AudioPlaya.
Piotr Dygasiewicz
listopad–grudzień 2018
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Universal Audio Apollo X

Szybciej,
wyżej,
mocniej
Motto olimpijskie dobrze charakteryzuje trzecią
generację interfejsów, którą Universal Audio
wprowadziło na rynek we wrześniu. Mamy
bowiem do czynienia z ewolucją systemu,
a nie jego rewolucyjną zmianą

W

zrost wydajności za
sprawą większej liczby
nowych procesorów DSP,
wymiana danych przez
złącze Thunderbolt 3, lepsza specyfikacja
audio i dodanie kontroli surround to główne
różnice urządzeń spod znaku Apollo X
w stosunku do poprzedniej generacji. I trzeba przyznać, że mimo ewolucji systemu jako
całości, niektóre z wymienionych elementów zmieniono w skali iście rewolucyjnej.
Do nich należy z pewnością wydajność.
Każdy z interfejsów nowej generacji ma
sześć procesorów Hexa-core. To oznacza
50-procentowy wzrost wydajności, co
pozwala na uruchomienie większej liczby
wtyczek w sesji. Na początek można intensywniej korzystać z 16 wtyczek dostarczanych w zestawie z interfejsem. Kilka z nich
pracuje w technologii Unison, która daje
wspaniałe możliwości, ale jest także bardzo
zasobożerna.
W tym aspekcie należy też rozpatrywać
wyposażenie każdego z interfejsów w porty Thunderbolt 3. Większa przepustowość
danych idzie w parze z mniejszą latencją
od tej, którą wprowadzają porty USB.
W rezultacie latencja na przykład na wyjściu
obniżyła się z 1,5 ms w poprzedniej generacji
interfejsów Apollo do 1,1 ms w obecnej.
Jedyna forma „latencji”, jaka pozostała
bez zmian, to opóźnienie w korzystaniu
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z interfejsu, jeśli zapomni się o dokupieniu
kabla Thunderbolt. Nie ma go w zestawie,
co budzi lekki niesmak szczególnie przy
zestawieniu jego ceny z ceną Apollo x16.
Uczucie to szybko mija, gdy słuchamy
jakości dźwięku generowanego przez
interfejsy. Zadziwiają głębokim, pełnym
brzmieniem. Jeśli nie mamy dobrych
monitorów, łatwiej zauważyć tę różnicę,
patrząc w specyfikację. W porównaniu do
drugiej generacji dynamika zwiększyła się
o kilka decybeli. W przypadku Apollo x16
osiągnięto 124 dB na wejściach liniowych,
na wyjściach liniowych 127 dB oraz znakomite 133 dB na parze wyjść monitorowych.
Można powiedzieć, że to godna odpowiedź
dana konkurencji, która pod tym względem
wyprzedziła jakiś czas temu drugą generację interfejsów spod znaku UA.
Przy okazji warto dodać, że w nowych
Apollo zmieniło się umiejscowienie sterowania głośnością. Poprzednie interfejsy
należały do urządzeń z analogową regulacją
poziomu monitorów sterowaną cyfrowo.
Kto chciał, mógł pominąć część cyfrową.
Teraz sterowanie głośnością trafiło do
domeny cyfrowej. Co prawda teoria mówi,
że może obniżyć jakość dźwięku na wyjściu
przy niskim poziomie sygnału, ale z kolei
praktyka przemawia za tym, że imponujące
wartości dynamiki powinny temu zapobiec.
Natomiast niebagatelnym zyskiem z takiego

rozwiązania jest możliwość kontroli dźwięku
surround w formacie 7.1 (w x6 – 5.1), która
ma pojawić się do końca roku. Ta opcja
powinna ucieszyć wszystkich, którzy pracują
przy filmach, grach wideo, w telewizji czy
aplikacjach internetowych. Użytkownicy
poprzedniej generacji o takim udogodnieniu
mogli tylko pomarzyć.
Różnicą jest także wielkość rodziny.
Poprzednia obejmowała trzy modele. Tym
razem do x8, x8p i x16 dodano także x6.
Przy zachowaniu wszystkich proporcji rola
najmniejszego przedstawiciela rodziny
jest z grubsza taka jak modelu Arrow
w odniesieniu do serii Apollo Twin. Stanowi
propozycję dla tych, którzy mają studio
projektowe i nie potrzebują wielu kanałów,
ale zależy im na wydajności w przetwarzaniu wtyczek. Przy okazji Apollo x6 stanowi
pomost między rodziną Apollo Twin
a większymi modelami serii Apollo X.
Pewne rzeczy pozostają jednak
niezmienne. Nadal przetwarzany sygnał
ma parametry 24 bity/192 kHz. Nadal możemy łączyć interfejsy w macierze zapewniające więcej wejść, wyjść i większą liczbę
przetwarzanych wtyczek. Nadal takich
połączonych interfejsów może być cztery,
a cały system może obsłużyć do sześciu
urządzeń, włączając w to karty UAD.
Wygląda na to, że seria Apollo X nadgoniła dystans wynikający z upływającego czasu i wyprzedziła konkurencję, która zdążyła
zaprezentować sprzęt o lepszych parametrach od poprzedniej generacji Apollo. Nowe
interfejsy doładowane baterią wtyczek
pozostają łatwe w użyciu, a jednocześnie ich
większa moc pozwala na śmielsze sięganie
do klasycznych analogowych brzmień podanych w cyfrowej formie UAD-2.
Konrad Majchrowski
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PARAMETRY

Apollo x6

Apollo x8

Apollo x8p

Apollo x16
0

Wejścia mikrofonowe

2

4

8

Wejścia wysokoimpedancyjne (Hi-Z)

2

2

2

0

6
6 + 2 wyjścia monitorowe

8
8 + 2 wyjścia monitorowe

8
8 + 2 wyjścia monitorowe

16
16 + 2 wyjścia monitorowe

2 stereo

2 stereo

2 stereo

0

0

0

1

8 kanałów w S-MUX

8 kanałów w S-MUX

8 kanałów w S-MUX

1 (XLR)

S/PDIF (stereo)
Złącza TB3

1 wy/1 we
2

1 wy/1 we
2

1 wy/1 we
2

WordClock

1 we/1 wy

1 we/1 wy

44,1, 48, 88,2, 96, 176,4,192 kHz
24
1,1 ms przy 96 kHz

44,1, 48, 88,2,96, 176,4,192 kHz
24
1,1 ms przy 96 kHz

44,1, 48, 88,2,96, 176,4,192 kHz
24
1,1 ms przy 96 kHz

44,1, 48, 88,2,96, 176,4,192 kHz
24
1,1 ms przy 96 kHz

20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB
122 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@4,9 dBu –
-114 dB (0,0002%)

20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB
122 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@4,9 dBu –
-114 dB (0,0002%)

20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB
122 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@4,9 dBu –
-114 dB (0,0002%)

-

26 dBu

26 dBu

26 dBu

-

5,5 kΩ
+10 dB do 65 dB

5,5 kΩ
+10 dB do 65 dB

5,5 kΩ
+10 dB do 65 dB

-

Zakres częstotliwości
Zakres dynamiki
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne THD
Maksymalny poziom wejściowy 12,4 dBu
Maksymalna impedancja wejściowa
Zakres wysterowania GAIN

20 Hz – 20 kHz
121 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@11,2 dBu –
-111 dB (0,00022%)
12,4 dBu
1 MΩ
+10 dB do +65 dB

20 Hz – 20 kHz
121 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@11,2 dBu –
-111 dB (0,00022%)
12,4 dBu
1 MΩ
+10 dB do +65 dB

20 Hz – 20 kHz
121 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@11,2 dBu –
-111 dB (0,00022%)
12,4 dBu
1 MΩ
+10 dB do +65 dB

-

Wejścia linowe

6
20 Hz – 20 kHz
123 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@23 dBu –
-113 dB (0,00022%)
24 dBu
10 kΩ
+10 dB do +65 dB

8
20 Hz – 20 kHz
123 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@23 dBu –
-113 dB (0,00022%)
24 dBu
10 kΩ
+10 dB do +65 dB

8 na złączu DB25 (TRS/XLR )
20 Hz – 20 kHz
123 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@23 dBu –
-113 dB (0,00022%)
24 dBu
10 kΩ
+10 dB do +65 dB

16 na złączu DB25
20hz-20kHz
124 dB (A ważone)
przy 1 kHz@23 dBu –
-115 dB (0,00018%)
24 dBu
10 kΩ

6
20 Hz – 20 kHz ±0,07 dB
127 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@-1 dBFS –
-119 dB (0,00011%)
24 dBu
100 Ω

8
20 Hz – 20 kHz ±0,07 dB
127 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@-1 dBFS –
-119 dB (0,00011%)
24 dBu
100 Ω

8 na złączu DB25 (TRS/XLR )

16 na złączu DB25
20 Hz – 20 kHz ±0,02 dB
127 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@-1 dBFS
-123 dB (0,000068%)
24 dBu
100 Ω

2 (TRS)
20 Hz – 20 kHz ±0,06 dB
129 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@-1 dBFS –
-118 dB (0,00012%)
24 dBu
100 Ω

2 (TRS)
20 Hz – 20 kHz ±0,06 dB
129 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@-1 dBFS –
-118 dB (0,00012%)
24 dBu
100 Ω

2 (TRS)
20 Hz – 20 kHz ±0,06 dB
129 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@-1 dBFS –
-118 dB (0,00012%)
24 dBu
100 Ω

23 (XLR)
20 Hz – 20 kHz ±0,02dB
133 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@-1 dBFS –
-129 dB (0,000037%)
24 dBu
100 Ω

2
20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB
125 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@-1dBFS –
-102 dB (0,0008%)
150 mW RMS
100 Ω

2
20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB
125 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@-1dBFS –
-102 dB (0,0008%)
150 mW RMS
100 Ω

2
20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB
125 dB (A-ważone)
przy 1 kHz@-1dBFS –
-102 dB (0,0008%)
150 mW RMS
100 Ω

-

8699 zł

10 899 zł

12 999 zł

14 999 zł

Wejścia liniowe analogowe
Wyjścia liniowe analogowe
Wyjścia słuchawkowe
Wejścia/wyjścia EAS/EBU
Wejścia/wyjścia ADAT

2

KONWERSJA AC/CA
Częstotliwość próbkowania
Liczba bitów na sampl
Latencja

Wejścia mikrofonowe
Zakres częstotliwości
Zakres dynamiki
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne THD
Maksymalny poziom na wejściu
(PAD włączony)
Impedancja difoltowa na wejściu
Zakres wysterowania GAIN

-

Wejścia HiZ

Zakres częstotliwości
Zakres dynamiki
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne THD przy
Maksymalny poziom wejściowy
Maksymalna impedancja wejściowa
Zakres wysterowania GAIN

-

Wyjścia liniowe
Liczba
Zakres częstotliwości
Zakres dynamiki
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne THD
Maksymalny poziom wejściowy
Maksymalna impedancja wejściowa

Monitor Out
Liczba
Zakres częstotliwości
Zakres dynamiki
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne THD
Maksymalny poziom wejściowy
Maksymalna impedancja wejściowa

Wyjścia słuchawkowe
Liczba
Zakres częstotliwości
Zakres dynamiki
Całkowite zniekształcenia
harmoniczne THD
Maksymalna moc wyjściowa
Maksymalna impedancja wejściowa

Cena

-
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PreSonus Quantum 4848

Q

uantum 4848 to trzeci
interfejs PreSonusa wykorzystujący do komunikacji
z komputerem port Thunderbolt 2. Największy, najszybszy i – jak
zapewnia producent – najlepiej brzmiący.
Sprawdźmy jak czarna, efektowna skrzynka wielkości 1U z odlewanymi z aluminium
uchwytami do racka urzeczywistnia
największe studyjne fantazje!

Dodatkowe kanały
Zostawmy na chwilę przedni panel
i spojrzyjmy na tył urządzenia. Znajdziemy
tu symetryczne złącza D-Sub (DB25).
Zastosowanie tego typu gniazd zapewnia
większe możliwości konfiguracyjne, wszak
profesjonalne systemy studyjne w dużej
mierze wykorzystują okablowanie wielokanałowe ze złączami wielostykowymi.
Osiem gniazd DB25 w formacie Tascam
ułożono w dwa rzędy po cztery porty.
Każde z takich gniazd to osiem wejść lub

osiem wyjść liniowych, zajmujących
odpowiednio górny i dolny rząd. Aby
skorzystać ze złączy D-Sub, musimy
zaopatrzyć się w odpowiednie kable. Najpopularniejsze formaty kabli typu Snake
to D-Sub na 8 XLR męskich/żeńskich (np.:
ALVA AI25-8XPRO3/A-25-8XPRO3)
czy D-Sub na osiem jacków stereo (np.:
ALVA AI25-8TPRO3). Łącznie otrzymujemy więc 32 kanały liniowych wejść/wyjść
DB25 do podłączenia konsolet, konsol,
urządzeń efektowych, krosownic (ang.
patch bay) itp. Kontrolki obecności sygnału wejściowego lub wyjściowego dla
wszystkich 32 kanałów DB25 znajdziemy
z przodu interfejsu. Przy czym wyboru
widoku wejść lub wyjść dokonamy
w dołączonym oprogramowaniu.
W celu uzyskania pełnych 48 kanałów
do podwójnego optycznego wejścia/wyjścia ADAT możemy podłączyć dowolne,
kompatybilne z formatem ADAT
konwertery A/C/A.

Najnowszy interfejs
amerykańskiego
producenta pozwala
tworzyć z niego potężne
systemy i przenosić sprzęt
analogowy do domeny
cyfrowej

Quantum 4848

Quantum

Quantum 2

-

8 preampów XMAX
z pamięcią ustawień

4 preampy XMAX
z pamięcią ustawień

Wejścia analogowe

32 liniowe (DB25)

2x mikrofonowo-instrumentalne;
6x mikrofonowo-liniowych (typ combo)

2x mikrofonowo-instrumentalne;
2x mikrofonowo-liniowe (typ combo)

Wyjścia analogowe

32 liniowe (DB25)

2x TRS 1/4” (MAIN OUT);
8x TRS 1/4” (AUX); 2x wyjście
słuchawkowe

4x TRS 1/4”; 1x wyjście słuchawkowe

16x16 (44,1/48 kHz);
8x8 (88,2/96 kHz)

6x16 (44,1/48 kHz);
18x8 (88,2/96 kHz)

16x16 (44,1/48 kHz);
8x8 (88,2/96 kHz)

S/PDIF I/O





MIDI I/O





Przedwzmacniacze mikrofonowe

ADAT I/O

Word Clock BNC



Phantom +48 V





tak; włączane osobno
dla każdego kanału

tak; włączane osobno
dla każdego kanału

A/C/A 120 dB

A/C/A 120 dB

A/C/A 120 dB

zewnętrzny zasilacz 12 VDC, 5 A

zewnętrzny zasilacz 12 VDC, 5 A

zewnętrzny zasilacz 12 VDC, 5 A

Szyna danych

Thunderbolt 2

Thunderbolt 2

Thunderbolt 2

Rozdzielczość/częstotliwość próbkowania

24 bit/192 kHz

24 bit/192 kHz

24 bit/192 kH

Konwertery (zakres dynamiki)
Zasilanie

Montaż w racku

Dołączone darmowe oprogramowanie

Cena
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tak (1U)

tak (1U)

n/d

UC Surface,
Studio One 4 Professional (wersja PL),
Studio Magic Plug-in Suite

UC Surface,
Studio One 4 Artist (wersja PL),
Studio Magic Plug-in Suite

UC Surface,
Studio One 4 Artist (wersja PL),
Studio Magic Plug-in Suite

6399 zł

4799 zł

3399 zł

NAGRAJ MUZĘ

Współpracujący
olbrzym

Nie musimy szukać daleko. Przez podłączenie dwóch przedwzmacniaczy PreSonus Digimax DP88 zwiększymy liczbę
analogowych wejść i wyjść o 16 cyfrowo
sterowanych przedwzmacniaczy XMAX.
Oprócz dodatkowych kanałów zyskujemy
również zdalne sterowanie preampami
w DP88 za pomocą dołączonych aplikacji
Studio One 4 czy UC Surface. Dodam
tylko, że ADAT opiera się na strukturze
Dual S/MUX. Para optycznych złączy
ADAT I/O zapewnia 16 dodatkowych
torów cyfrowych przy częstotliwości do
48 kHz lub osiem kanałów dla częstotliwości próbkowania 88,2/96 kHz.
Precyzyjną synchronizację Quantum
4848 z innymi urządzeniami cyfrowymi
zapewnia złącze BNC Word Clock I/O.
Dzięki obecności drugiego portu
Thunderbolt połączymy ze sobą maksymalnie do czterech modeli Quantum
4848, tworząc imponujący system dysponujący 192 wejściami i 192 wyjściami!
Największy interfejs z rodziny Quantum
możemy dowolnie łączyć z mniejszymi
modelami Quantum i Quantum 2, również

przez port Thunderbolt, dodając do systemu zdalnie sterowane przedwzmacniacze
XMAX, wejście i wyjście stereo S/PDIF czy
standardowy 5-pinowy port MIDI I/O. Ciekawostką jest, że drugi port Thunderbolt
w karcie możemy również wykorzystać do
podłączenia urządzeń peryferyjnych. Na
przykład dysków twardych.
Zbędne DSP
Quantum 4848 w pełni wykorzystuje
zalety ultraszybkiego złącza Thunderbolt 2,
które zapewnia błyskawiczne, responsywne działanie z o wiele mniejszą latencją niż
w przypadku większości konkurencyjnych
interfejsów. Thunderbolt w porównaniu
chociażby do USB 3 odznacza się nie tylko
większą szybkością, ale również przepustowością. W praktyce przeniesiemy o wiele
więcej strumieni dźwięku z o wiele mniejszą latencją. Poza tym standard umożliwia
łączenie kilku interfejsów w taki sposób, że
działają one jak jeden duży. W przypadku
USB tego typu połączenia są niemożliwe.
Kolejnym elementem wpływającym
na szybkość komunikacji programu DAW

z interfejsem – oprócz samej szyny i wydajności oprogramowania obsługującego
wspomnianą komunikację, czyli sterowników – jest brak DSP. Wszystkie interfejsy
z rodziny Quantum wykorzystują prostą,
bezpośrednią ścieżkę sygnału do programu DAW. Wewnątrz kart nie znajdziemy
cyfrowego miksera DSP odpowiedzialnego za komutację sygnałów, aplikowanie
procesorów na poszczególne tory czy tworzenie miksów monitorowych. Cały ciężar
miksowania i kontroli efektów spoczywa
na aplikacji DAW.
Quantum 4848 rozpatrujemy jedynie
w kategoriach sprzętowych wejść i wyjść.
Kluczową rolę w powodzeniu misji odgrywają świetnie napisane sterowniki. Nowi
użytkownicy kart Quantum będą zdziwieni,
do jakich poziomów bufora można zejść
nawet przy niezwykle rozbudowanych sesjach (100 śladów i kilkadziesiąt zapiętych
wtyczek), zachowując przy tym płynność
pracy. Nawet 128 sampli nie będzie żadnym
zaskoczeniem!
Oprócz wyjątkowej konstrukcji karty,
czyli braku miksera DSP i wynikającej
listopad–grudzień 2018
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Quantum 4848

Quantum

Quantum 2

>>

z tego łatwości obsługi, warto zwrócić
uwagę na cyfrowe przetworniki klasy
audiofilskiej. Quantum 4848 umożliwia
miksowanie i nagrywanie w najwyższej
rozdzielczości 24 bity/192 kHz. Na każdym
wejściu i wyjściu działają wysokiej jakości
przetworniki z zakresem dynamiki 120 dB.
W naturalny sposób zarejestrujemy każdy,
nawet najbardziej złożony harmonicznie
materiał bez słyszalnych zakłóceń.
Potęga integracji
PreSonus od lat ściśle integruje swój sprzęt
z oprogramowaniem. Miksery cyfrowe
trzeciej generacji StudioLive umożliwiają
niemal pełną obsługę procesów realizowanych przez software: od rejestracji czy
miksu do regulacji parametrów wtyczek.
Nie inaczej jest z nowym Quantum 4848.
Karta jest oferowana z profesjonalną
wersją Studio One 4. DAW zgodny z Mac
i Windows stanowi potężne narzędzie do
nagrywania, miksowania i masteringu.
Łatwy w obsłudze między innymi dzięki
funkcji przeciągnij-i-upuść odznacza się
40-gigabajtową biblioteką brzmień i nie ma
żadnych ograniczeń w zakresie liczby ścieżek czy instancji wtyczek. Pozbawiony DSP
Quantum 4848 dostarcza wysokiej klasy
tory przetwarzania sygnału, a cały proces
komutacji odbywa się właśnie w Studio
One 4. Dodajmy, że sam proces jest wtedy
prostszy, a całą konfigurację zapisujemy
w ramach sesji. Tutaj też odbywa się
obróbka sygnału ze wszystkimi dogodnościami płynącymi ze stosowania natywnych
wtyczek od PreSonusa.
Na jeden plugin przy okazji nowej karty warto zwrócić szczególną uwagę: Pipeline XT. Wtyczka zapewnia łatwą integrację
analogowych procesorów z cyfrowym
środowiskiem nagrywania. Załadowana
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do sesji (wcześniej przypisana do sprzętowego procesora) funkcjonuje i może być
zarządzana jak każda inna wtyczka
w środowisku cyfrowego sekwencera.
Takiemu insertowi towarzyszy automatyczna kompensacja latencji. Teraz przy
przetwarzaniu sygnału możemy do woli
używać naszych ulubionych vintage’owych
sprzętów, dodatkowo bez zauważalnego opóźnienia i z nieskazitelną jakością
dźwięku. Pipeline XT i tradycyjnych
wtyczek możemy używać jednocześnie,
tworząc rozbudowane łańcuchy efektów
będących kombinacją analogowych procesorów efektowych i ulubionych pluginów.
Zakup karty jest dodatkowo premiowany pakietem wtyczek Studio Magic
Plug-in Suite. W skład zestawu wchodzą
profesjonalne instrumenty wirtualne
i efekty najlepszych marek w branży. Znajdują się w nim m.in.: SPL Attacker, Mäag
Audio EQ2, Lexicon MPX-i Reverb, Eventide H910, Eventide 2016 Stereo Room,
Brainworx bx_opto czy Arturia Analog
Lab Lite. Wszystkie są dostępne
w popularnych formatach VST, AU i AAX.
Profile kanałów
Kolejną interesującą funkcją są profile kanałów, które ułatwiają integrację Quantum
4848 z aplikacjami DAW innych dostawców. Niektóre cyfrowe stacje robocze
(m.in.: ProTools) w przypadku korzystania
z kart innych producentów limitują operacje jednoczesnego nagrywania i odtwarzania do 32 śladów. Tryby profili kanałów
pozwalają efektywnie wykorzystać dostępne wejścia/wyjścia bez skomplikowanego
routingu czy „oszustw” konfiguracyjnych.
Trzy dostępne ustawienia Channel Profile
pozwalają wybrać odpowiednią konfigurację wejść/wyjść w sytuacji narzuconych

ograniczeń. Pierwszy standardowy tryb
zakłada wykorzystanie 32 wejść analogowych i 16 kanałów ADAT, drugi 24 wejść
i osiem kanałów cyfrowych i ostatni 16
wlotów i 16 kanałów optycznych ADAT.
Sprytnie pomyślane PreSonusie! Jeśli
jesteśmy znużeni narzuconymi ograniczeniami, włączamy Studio One 4 i korzystamy
z możliwości jednoczesnego nagrywania,
odtwarzania i miksowania do 192 kanałów
wejściowych i wyjściowych w tym samym
środowisku produkcyjnym.
Pozostając przy użytecznym i darmowym oprogramowaniu, nie sposób nie
wspomnieć o aplikacji do zdalnego sterowania: UC Surface. Z programu możemy
korzystać równolegle z innymi programami do rejestracji niż DAW PreSonusa.
UC Surface pozostaje kompatybilne
z systemami Mac OS, Windows, iPad,
Android i umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami i parametrami Quantum
4848. Z poziomu aplikacji wybieramy
odpowiedni profil kanałów, kontrolujemy
poziomy sygnałów wejściowych/wyjściowych i przełączamy ich widok na przednim
panelu karty oraz oczywiście miksujemy
bezprzewodowo i przewodowo z dowolnego miejsca. Jeśli system rozbudujemy
o interfejs Quantum, Quantum 2 czy
przedwzmacniacz Digimax DP88, zyskamy
zdalną regulację czułości przedwzmacniaczy mikrofonowych. Podczas korzystania
z aplikacji na tablecie warto pamiętać, by
komputer, do którego jest podłączana karta, zgłaszał się w tej samej sieci, co tablet.
Quantum 4848 to bez wątpienia
najszybszy interfejs audio na rynku.
Stanowi trafny wybór dla profesjonalnych
studiów nastawionych na wielokanałową
rejestrację. Dodatkowo gdy decydujemy
się na Studio One 4 PL, znajdujące się
w zestawie, tworzymy spójną platformę
sprzętowo-programową, która pod względem ceny i funkcjonalności przewyższa
podobne systemy.
Patryk Korzonkowski
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Subminiaturowe mikrofony DPA

Duży krok
w miniaturyzacji
Dotychczas najmniejsze mikrofony duńskiej firmy miały
kapsuły o średnicy 5 mm. W zaprezentowanych ostatnio
modelach lavalierów i nagłownych obudowy są
o 60 procent mniejsze

O

d początku tego roku pojawiały się mikrofony serii
d:screet, d:fine i d:vote
w wersji z technologią
CORE, która zapewnia mniejsze zniekształcenia zbieranego dźwięku
o natężeniu od szeptu do krzyku. Oprócz
zauważalnie lepszych parametrów
dźwięku urządzenia z sygnaturą CORE
były o kilka gramów lżejsze od tych
z poprzedniej generacji. Pod koniec roku
DPA zaprezentowało zupełnie nowe
konstrukcje wyposażone w tę technologię – tym razem znacznie mniejsze
od wcześniejszych.

Coś do ukrycia
W firmie produkującej miniaturowe
mikrofony stwierdzenie, że „nie ma nic do
ukrycia”, nie należy do najszczęśliwszych.
Co prawda klasyczne lavaliery DPA mają
bardzo dobre parametry zbieranego
dźwięku i z powodzeniem są stosowane
w filmie i teatrze, ale w niektórych
zastosowaniach 5-milimetrowa kapsuła
okazywała się nieco za duża. Firma podjęła wyzwanie i zaprezentowała dookolne
mikrofony d:screet 6060 i 6061, które
będzie jeszcze łatwiej ukryć.
Co prawda na rynku istnieją już tak
małe konstrukcje, jednak odbiegają od

produktu DPA nie tylko jakością dźwięku, ale także solidnością wykonania. Po
pierwsze mikrofony tego rozmiaru są
elektretowe, co odbija się na parametrach dźwięku, podczas gdy konstrukcje
DPA są pełnowymiarowymi mikrofonami
pojemnościowymi o wstępnej polaryzacji
działającymi na zasadzie gradientu ciśnienia. Po drugie zazwyczaj mają plastikową
obudowę. Tymczasem w urządzeniach
DPA obudowy wykonano ze stali
nierdzewnej pokrytej powłoką metalu
nakładaną metodą PVD, czyli napyloną
z postaci gazowej. Podobnie solidnie
został wykonany grill mikrofonów.
>>
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Miniaturowe lavaliery występują
w dwóch wersjach: o normalnej czułości
6060 oraz o obniżonej czułości 6160.
Trzy uchwyty
Wraz z dwoma lavalierami na rynku pojawił
się subminiaturowy mikrofon nagłowny
d:fine 6066. Co prawda zestaw nagłowny
występuje tylko w jednym rozmiarze, ale za
sprawą regulacji bez trudu dopasowuje się do
wielkości głowy i jej anatomicznego kształtu.
W przypadku d:fine 6066 wielkość
kapsuły i obecność technologii CORE nie są
jedynymi nowościami. Stabilność konstrukcji zapewnia trzypunktowy uchwyt
z mechanizmem sprężynowym. Zwiększa
przyczepność poniżej uszu i z boku głowy,
bowiem dodano obszar podparcia za
uchem, dociskający urządzenie delikatnie
do wewnątrz. Ma zapewniać wygodę, dzięki której zestaw można długo nosić.
Sam mikrofon jest osadzony na 130-milimetrowym regulowanym ramieniu, by
można go umieścić dokładnie przy kąciku ust,
gdzie daje najlepszy efekt. Można je nie tylko
wydłużać i skracać, ale także podnosić
i opuszczać w punkcie poniżej ucha. Ramię
wyposażono w system blokady przesuwnej, który zabezpiecza przed obracaniem
mikrofonu. Można je przenieść z lewej strony
na prawą. Na jego końcu znajduje się także
złącze serwisowe, umożliwiające wymianę ramienia lub kabla, gdyby zaszła taka potrzeba.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D:SCREET 6060
Charakterystyka kierunkowości: dookolna
Zasada działania: gradient ciśnienia
Typ kapsuły: wstępnie spolaryzowana, pojemnościowa
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Pasmo przenoszenia, ±2 dB: 40 Hz – 20 kHz z 4 dB miękkim podbiciem przy 8 – 20 kHz
Czułość nominalna, ±3 dB przy 1 kHz: 20 mV/Pa; -34 dB re. 1 V/Pa
Ekwiwalentny poziom szumów, A-ważone: typowo 24 dB(A) re. 20 μPa (maks. 26 dB(A))
Odstęp sygnału do szumu (A-ważone), re. 1 kHz przy 1 Pa (94 dB SPL): typowo 70 dB(A)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <1% do 126 dB SPL w szczycie
Zakres dynamiki: typowo 102 dB
Maksymalny poziom SPL przed przesterowaniem: 134 dB
Impedancja wyjściowa: MicroDot: 30 – 40 Ω; DAD6001-BC: 100 Ω
Długość kabla: do 300 m z adapterem DAD6001 BC-XLR
Zasilanie: min. 5 V do maks. 10 V przez adapter DPA do sys. bezprzewodowych; z DAD6001-BC: zasilanie
Phantom +48 V ±4 V. Pracuje od 12 V
Złącze: MicroDot
Kolor: czarny lub beżowy
Waga: 8 g wraz z kablem i złączem MicroDot.
Średnica główki mikrofonu: 3 mm
Długość kabla: 1,8 m
Biegunowość: zwiększenie ciśnienia akustycznego wytwarza dodatnie napięcie na bolcu MicroDot
Temperatura pracy: -40°C do 45°C
Relatywna wilgotność powietrza: do 90 %
Cena 2090 zł

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D:SCREET 6061
Charakterystyka kierunkowości: dookolna
Zasada działania: gradient ciśnienia
Typ kapsuły: wstępnie spolaryzowana, pojemnościowa
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Pasmo przenoszenia, ±2 dB: 40 Hz – 20 kHz z 4-dB miękkim podbiciem przy 8 – 20 kHz
Czułość nominalna, ±3 dB przy 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa
Ekwiwalentny poziom szumów, A-ważone: typowo 26 dB(A) re. 20 μPa (maks. 28 dB(A))
Odstęp sygnału od szumu (A-ważone) re. 1 kHz przy 1 Pa (94 dB SPL): typowo 68 dB(A)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <1% do 128 dB SPL w szczycie
Zakres dynamiki: typowo 102 dB
Maksymalny poziom SPL przed przesterowaniem: 144 dB
Impedancja wyjściowa: od MicroDot: 30 – 40 Ω. od DAD6001-BC: 100 Ω
Długość kabla: do 300 m z adapterem DAD6001 BC-XLR
Zasilanie: min. 5 V do maks. 10 V przez adapter DPA do sys. bezprzewodowych. Z DAD6001-BC: zasilanie
Phantom +48 V ±4 V; pracuje od 12 V.
Złącze: MicroDot
Kolor: czarny lub beżowy
Waga: 8 g wraz z kablem i złączem MicroDot
Średnica główki mikrofonu: 3 mm
Długość kabla: 1,8 m
Biegunowość: zwiększenie ciśnienia akustycznego wytwarza dodatnie napięcie na bolcu MicroDot
Temperatura pracy: -40°C do 45°C
Relatywna wilgotność powietrza: do 90%
Cena 2090 zł
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W takich urządzeniach ważna jest
także trwałość. Zapewnia ją powłoka stali
nierdzewnej naniesionej metodą PVD.
Ze stali został wykonany także grill. Przy
przyjrzeniu można dopatrzyć się siatki z
logo producenta, która zwiększa odporność
mikrofonu na pot i wodę.
Kabel mikrofonu nie różni się od tego
z mikrofonów 5-milimetrowych – ma
wewnętrzny rdzeń wykonany z kevlaru, by
zapewnić odporność na mocne pociągnięcia.
Kabel został wyprowadzony bezpośrednio
z tyłu ramy mikrofonu. W ten sposób można
go w łatwy sposób poprowadzić po plecach
użytkownika. Konstrukcja mocowania oddziela również kable od ruchu ramienia,
dzięki czemu przedłuża się żywotność kabla.
Podobnie jak inne mikrofony nagłowne
DPA d:fine 6066 można podpiąć do licznych
adapterów, które pasują do najpopularniejszych nadajników bezprzewodowych jak
Shure czy Sennheiser.
W pierwszym podejściu DPA przygotowało niby tylko trzy modele, ale można je
wykorzystać w filmie, teatrze i broadcaście.
O ile jestem przekonany, że pojawią się kolejne modele z obsługą CORE, o tyle jestem
ciekaw, czy zobaczymy kolejne subminiaturowe. A jeśli tak, to w jakim segmencie.
Konrad Majchrowski

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D:FINE 6066
Charakterystyka kierunkowości: dookolna
Zasada działania: gradient ciśnienia
Typ kapsuły: wstępnie spolaryzowana, pojemnościowa
Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
Pasmo przenoszenia, ±2 dB: 40 Hz – 20 kHz z 4-dB miękkim podbiciem przy 8 – 20 kHz
Czułość nominalna, ±3 dB przy 1 kHz: 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa
Ekwiwalentny poziom szumów, A-ważone: typowo 26 dB(A) re. 20 μPa (max. 28 dB(A))
Odstęp sygnału od szumu (A-ważone), re. 1 kHz przy 1 Pa (94 dB SPL): typowo 68 dB(A)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <1% do 128 dB SPL w szczycie
Zakres dynamiki: typowo 102 dB
Maksymalny poziom SPL przed przesterem: 144 dB
Impedancja wyjściowa: od MicroDot: 30 – 40 Ω. od DAD6001-BC: 100 Ω
Długość kabla: do 300 m z adapterem DAD6001 BC-XLR
Zasilanie: min. 5 V do maks. 10 V przez adapter DPA do sys. bezprzewodowych. Z DAD6001-BC: zasilanie
Phantom +48 V ±4 V; pracuje od 12 V
Złącze: MicroDot
Kolor: czarny lub beżowy
Waga: 11 g wraz z kablem i złączem MicroDot
Średnica główki mikrofonu: 3 mm
Długość kabla: 1,3 m
Biegunowość: zwiększenie ciśnienia akustycznego wytwarza dodatnie napięcie na bolcu MicroDot
Temperatura pracy: -40°C do 45°C
Relatywna wilgotność powietrza: do 90%
Cena 3290 zł
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ADAM Studio Pro SP-5

Monitor na ucho
Pierwsze słuchawki z logo ADAM Audio powstały we współpracy z firmą
Ultrasone, znaną ze znakomitych produktów dla użytkowników
hi-fi i osób zajmujących się profesjonalnie muzyką

T

wórcy jednych z najwyżej
ocenianych monitorów
w branży, w tym precyzyjnej
serii S, wprowadzili na rynek
bardziej przenośną formę monitorowania
dźwięku: słuchawki ADAM Studio Pro
SP-5. Czym kierowali się inżynierowie,
tworząc swoje pierwsze zamknięte
słuchawki dynamiczne? Jakie są najważniejsze cechy profesjonalnych słuchawek
studyjnych? Na te i inne pytania postaram
się odpowiedzieć na podstawie najnowszego produktu ADAM Audio.
Idylla panoramy alpejskiej
Przyczyn rozszerzenia sfery działalności przedsiębiorstwa o ugruntowanej
pozycji na rynku odsłuchów studyjnych należy szukać… w Wielenbach,
malowniczej miejscowości w Bawarii.
To właśnie tutaj swoją siedzibę ma
firma Ultrasone, która od ponad 25
lat konstruuje i produkuje słuchawki.
Dodajmy: nietuzinkowe słuchawki.
Ręcznie składane, ekskluzywne produkty zachwycają kształtem i doborem
materiałów na równi z wyjątkowym,
naturalnym i przestrzennym dźwiękiem. Jaka jest tajemnica sukcesu firmy
eksportującej luksusowe wyroby do
ponad 50 państw na całym świecie?
Malowniczy spokój krajobrazu, który
pobudza kreatywność? To na pewno.
Na drugim biegunie znajduje się chęć
tworzenia wyjątkowych produktów
zarówno dla miłośników hi-fi, jak i profesjonalnych użytkowników. Na liście
artystów, którzy zaufali bawarskiej
firmie, znajdują się między innymi Axl
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Rose czy Keith Harris. DJ Gray używa
słuchawek Ultrasone podczas koncertów, a Jam El Mar nie wchodzi bez nich
do studia. Firmie do tej pory udało się
zarejestrować ponad 60 patentów
i wciąż bada, w jaki sposób zapewnić
naszym uszom luksus, na który zasługują. W świetle powyższych faktów nie
trudno wskazać wspólny mianownik łączący obie niemieckie firmy inżynieryjne. Pasja i tworzenie produktów oferujących możliwie najlepszą reprodukcję
dźwięku leżały u podstaw wprowadzenia na rynek słuchawek ADAM Studio
Pro SP-5 Powered by Ultrasone.
Miks doświadczeń
Studio Pro SP-5 to wysokiej klasy
zamknięte słuchawki wokółuszne do profesjonalnego użytku, o zrównoważonej
i dynamicznej charakterystyce, przeznaczone do monitorowania i miksowania
w studiu lub w konfiguracji mobilnej.
Przetworniki słuchawek wykorzystują
pozłacaną membranę o średnicy 40 mm,
która zapewnia pasmo przenoszenia od
8 Hz do 38 kHz, doskonałe przenoszenie
transjentów i niski poziom zniekształceń.
Reprodukcja dźwięku dokonuje się
z wysoką rozdzielczością w pełnym
paśmie. Dodajmy, że czułość słuchawek wynosi 95 dB przy 1 mW. Jest to
parametr, który oznacza, jak głośno może
wydobywać się dźwięk ze słuchawki przy
określonej mocy.
Podczas konstruowania słuchawek
podzespoły były starannie dobierane oraz
wielokrotnie modyfikowane i strojone.
Zmiany w membranie i obudowie

NAGRAJ MUZĘ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wytrzymałe, zamknięte, składane słuchawki wokółuszne z odłączanym kablem







Pasmo przenoszenia: 8 Hz – 38 kHz
Czułość: 95 dB przy 1 mW dla każdej słuchawki
Impedancja: 70 Ω
Parametry przetwornika: średnica 40 mm, pozłacany
Waga: 290 g
Cechy specjalne:
S-LOGIC Plus (obrazowanie, ograniczanie zmęczenia uszu),
ULE Technology (ekranowanie magnetyczne)
Wytrzymały futerał i kable w zestawie (kabel spiralny 3 m z pozłacaną wtyczką
jack 6,3 mm i prosty kabel 1,2 m z pozłacaną wtyczką jack 3,5 mm)

Cena

2399 zł

zdjęcia: ADAM Audio

wprowadzone przez inżynierów
z ADAM Audio miały na celu uzyskanie
barwy dźwięku charakterystycznego dla
monitorów producenta. Zastosowano
w nich również zapożyczoną z Ultrasone
technologię S-LOGIC Plus, która
pozwala na analizę sceny dźwiękowej
i długie godziny słuchania bez zmęczenia. Wyściółka izolacyjna i całkowita
waga zaledwie 290 g dają gwarancję
maksimum komfortu podczas użytkowania. Dzięki impedancji
70 Ω i wymiennym

kablom (z blokadą wtyczki)
słuchawki SP-5 są odpowiednie
zarówno do studia, jak i do zastosowań mobilnych. Podczas podróży na
pewno docenimy wytrzymały futerał,
który znajduje się w zestawie.
Słuchawki SP-5 mocno przylegają
do głowy. To niezbędne do maksymalnej
izolacji i precyzyjnego przenoszenia basu.
Słuchawki zakrywają całą małżowinę
uszną (ang. over-ear).
Sama jakość wykonania słuchawek
nie budzi zastrzeżeń. Widać tu wyraźne piętno kooperanta z Bawarii. Pałąk
pokryto skórą, a wysokość zawieszenia
nauszników jest regulowana w zakresie
38 mm. Zdejmowane poduszki wypełniono pianką separującą i tłumiącą. Muszle
składają się do środka i obracają się
o 180 stopni. Bardzo ciekawie wygląda
również konstrukcja wewnętrzna.
Naturalny dźwięk
Wróćmy na chwilę do technologii
S-LOGIC Plus. Unikatowy system
opatentowany przez Ultrasone
stanowi duszę każdego produktu opuszczającego bawarską manufakturę.
W przeciwieństwie do konstrukcji
innych producentów przetworniki

w słuchawkach Ultrasone (także
w modelu ADAM Studio Pro SP-5) nie
są bezpośrednio skierowane do kanału
słuchowego. Ułożone decentralnie
wykorzystują naturalne odbicia ucha
wewnętrznego, tworząc większą
scenę dźwiękową. Dlatego nadają
muzyce więcej wymiarowości
i lepszej jakości przestrzennej.
Głębia dźwięku i rozmieszczenie poszczególnych instrumentów w utworze muzycznym są wyraźnie zaznaczone.
Tego typu przewodzenie dźwięku chroni
również nasz słuch, gdyż ten sam poziom
głośności wymaga o 3–4 dB mniejszego
ciśnienia akustycznego. Słuchawki SP-5
wykorzystują również inne technologie,
oryginalnie zarezerwowane dla produktów Ultrasone. W tym miejscu nie
sposób nie wspomnieć o ekranowaniu
z mumetalu, które redukuje elektrosmog.
W porównaniu do bardziej tradycyjnych
konstrukcji słuchawek technologia
pozwala zredukować promieniowanie
magnetyczne nawet o 98%!
Słuchawki ADAM Studio Pro SP-5 są
wykonywane ręcznie w Niemczech. Zostały skonstruowane w konkretnym celu:
zapewnienia profesjonalnym muzykom,
producentom i realizatorom dostępu do
przenośnej formy monitoringu
z doskonałym przenoszeniem transjentów i równowagą brzmienia profesjonalnych monitorów studyjnych ADAM
Audio. Stanowią narzędzie, które w połączeniu z profesjonalnym sprzętem audio
w cichym środowisku pracy zapewnia
najlepszą wydajność.
Patryk Korzonkowski
listopad–grudzień 2018
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PreSonus Studio One 4

Dobry
kierunek ewolucji
W tej wersji minimalizm dotyczy jedynie grafiki, dzięki czemu nawiązuje
ona do panujących trendów. Cała reszta została w przemyślany sposób
rozbudowana

K

ilka miesięcy temu doczekaliśmy się czwartej wersji programu Studio One. W tym miejscu
można by jednak zapytać,
dlaczego dopiero teraz postanowiłem
o tym napisać. Każda wersja oprogramowania, przynajmniej w mojej opinii, musi
się uleżeć, ustać i zadomowić, zanim
będzie gotowa do jakiejkolwiek recenzji.
Niedawno wyszła również miniaktualizacja do wersji 4.1, poprawiająca
pierwotne chochliki programowe
i wprowadzająca garstkę dodatkowych
funkcji. W tym momencie stwierdziłem,
że czas na kilka moich refleksji na temat
Studio One 4.
Jak deklaruje producent, wersja
czwarta to ogromna paczka zmian i dodatków. Zdecydowanie jednym z największych jest zaawansowany edytor akordów.
Nowa ścieżka akordu, jak i dedykowany
edytor umożliwia nie tylko ich zapisanie,
lecz także automatyczne rozpoznawanie
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i transpozycję w czasie rzeczywistym.
Akordy podzielone zostały na typy. Po wyborze jednego Studio One automatyczne
proponuje nam inne, pasujące do aktualnej
tonacji — a wszystko to przedstawione
w wygodnym interfejsie koła. Oprócz
typów standardowych znajdziemy tutaj

również tzw. PowerChordy, z czego z pewnością ucieszą się gitarzyści „elektryczni”.
Jedną z najbardziej oczekiwanych przez
użytkowników zmian jest wprowadzenie
edytora wirtualnej perkusji. Ten, oprócz
wygody kreowania partii rytmicznych
i zaawansowanej „humanizacji”, został

Studio One 4 Artist.

NAGRAJ MUZĘ

wyposażony w kilkanaście gotowych
zestawów instrumentów dedykowanych
do różnych wtyczek. Od teraz nie jesteśmy
już zmuszeni do wyszukiwania „stopy” czy
„tego fajnego crasha” na ślepo. Wszystko
mamy podane w prosty i łatwy sposób.
Jeżeli mówimy już o edytorach, to na
pokładzie wersji czwartej znajduje się
Pattern Editor (edytor wzorów). Jest to
coś podobnego do znanego od wieków sekwencera krokowego, lecz z jedną, ogromną zmianą. Patterny „żyją” wewnątrz
ścieżek, umożliwiając kreację nieskończonych wariacji na temat wirtualnych instrumentów, perkusji, które można kopiować
i zmieniać prosto z widoku aranżera. Nie
ma potrzeby otwierania dedykowanego

zmian dotknęła i program Sample One
XT. Ma teraz wszystkie funkcje, których
moglibyśmy oczekiwać od zaawansowanego samplera. Auto-Slice, Stretch, Trigger,
Deconstruct z wejść, wyjść, wtyczek VST,
ścieżek? Nie ma problemu. Od tego momentu nic nie jest mu straszne.
W świecie profesjonalnej produkcji
często musimy przesiadać się z jednego
DAW-u na drugi i z powrotem. Ci, którzy
przynajmniej kilka razy w życiu tego doznali, kojarzą to uczucie, gdy po eksporcie
i otworzeniu w innym programie nie
wszystko pasuje tak, jak powinno. Nie zawsze też jest czas i chęci na totalny eksport
ścieżek. Studio One 4 w kolejnej odpowiedzi na żądania klientów wyposażony

się do tego stopnia, że jakże wielkie było
moje zdziwienie podczas pracy w innym
programie, gdzie musiałem ciągle otwierać
i zamykać edytor. Zdecydowanie chodzi
tutaj o wygodę i szybkość pracy. Obsługa
ARA 2.0 to tylko początek implementacji
tej technologii, w której Studio One jest
w tym momencie niekwestionowanym
liderem.
W wersji czwartej znajdziemy również
zmiany kosmetyczne. Interfejs programu
został odświeżony, delikatnie „spłaszczony”,
przez co bardziej nawiązuje do nowoczesnych trendów minimalizmu, ale i jest zdecydowanie bardziej czytelny. Odmłodzony
został również plugin obsługujący inserty
hardware’owe – Pipeline XT, który oprócz

Studio One 4 Prime.
Studio One 4 Professional.

edytora. Oprócz tego zostały one wyposażone w szereg efektów i zaawansowanych
opcji wybierania losowego. Funkcja ta
z pewnością przyspieszy i zoptymalizuje
pracę podczas kompozycji, a dodatkowe
zestawy loopów z gotowymi patternami
tylko zwiększą kreatywność.
Popularny sampler Impact XT został
nieco zmodyfikowany. Oprócz standardowych zmian kosmetycznych umożliwia
teraz m.in. ładowanie sampli do ośmiu
banków po 16 padów każdy, kwantyzację i stretching w czasie rzeczywistym,
automatyczne przycinanie sampli przy ich
ładowaniu oraz transpozycję w zakresie
ośmiu (!) oktaw. A to tylko garstka zmian
z listy liczącej ponad 20. Trzeba przyznać,
że Impact XT to teraz bardziej potwór niż
prosta, stockowa wtyczka. A gdy jesteśmy
już przy samplach, to magiczna różdżka

WERSJA POLSKA
Od wersji 4.1 dostępna jest wersja polska
programu Studio One 4 wraz z instrukcją.
Dystrybutor zapewnia, że będzie ona
aktualizowana wraz z kolejnymi wersjami
programu.

został w obsługę formatu AAF (Advanced
Authoring Format), który ułatwia proces
eksportu do innych programów DAW jak
Pro Tools, Logic, Nuendo czy nawet Final
Cut Pro, Premiere i wiele więcej.
Od kiedy poznałem Studio One, to
(nieumyślnie) stałem się natychmiastowym fanem obsługi ARA. Jest to funkcja,
która pozwala na edycję parametrów efektów klipów bez potrzeby podążania przez
zawiłe i kręte ścieżki interfejsu. Zobaczyć
to można doskonale na przykładzie edytora Melodyne, do którego przyzwyczaiłem

poprawek nieco uciążliwych dotąd funkcji
cieszy również oczy świetnym wyglądem.
Jako że monitory typu „ultrawide” robią się
coraz bardziej popularne w środowiskach
studyjnych, umieszczono także obsługę
interfejsu high-DPI (4K/5K). Warto także
wspomnieć, że wersja 4.1 wprowadza
możliwość łatwej edycji ścieżki tempa przy
użyciu narzędzi automatyki.
Jeżeli chodzi o podsumowanie, to
raczej nie ma się co rozpisywać i oceniać.
Firma PreSonus po raz kolejny udowodniła, że słucha i ściśle współpracuje ze
swoimi użytkownikami, co zasługuje na
wysoką ocenę. Studio One 4 to ogromna
aktualizacja, która dla mnie umacnia pozycję oprogramowania w ścisłej czołówce
programów DAW, a wydłużająca się lista
fanów sprawia, że w niedługim czasie
ten program może stać się liderem tej
kategorii.
Mikołaj Pawlak
listopad–grudzień 2018
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Moog One

Instrument marzeń
Jedni się go spodziewali, dla innych była to
niespodzianka i coś tak nieprawdopodobnego,
jak wygrana polskiej drużyny piłkarskiej w finałach
mistrzostw świata. A są i tacy, co dalej nie wierzą.
W sumie trudno im się dziwić, bo mamy
do czynienia z czymś spektakularnym

N

Rymuje się, ponieważ przedstawiciele
firmy Moog wciąż powtarzają, że słowo
Moog wymawia się „moug” (jak np. vogue),
a nie „móg”…
Następca po latach
Skoro sprawę nazwy mamy załatwioną,
przejdźmy do informacji technicznych.
W ogromnym skrócie mamy do czynienia
z analogowym syntezatorem polifonicznym występującym

zdjęcia: Moog (3)

ajpierw nazwa. O co chodzi
z tym „One”? Przecież to
syntezator polifoniczny. Są
dwie teorie, obie związane z kinematografią. Jedna sugeruje, że mamy do
czynienia z „wybrańcem” jak w przypadku
Neo z Matrixa. A druga, że to zabawne
nawiązanie do filmu z cyklu Gwiezdnych
Wojen – Rouge One.

w dwóch wersjach: ośmio- i szesnastogłosowej, z trzema oscylatorami na głos,
dwoma niezależnymi filtrami, generatorem szumu, czterema generatorami wolnych przebiegów (LFO) i trzema generatorami obwiedni. Do tego jest to instrument
multitimbralny (wielobrzmieniowy)
w liczbie trzech, co powoduje, że możemy
nałożyć na siebie lub rozbić na klawiaturze
do trzech kompletnie różnych brzmień
o liczbie głosów wybranej przez użytkownika i ograniczonej dostępną polifonią.
A wszystko to okraszone rozbudowanym
procesorem efektów z pogłosami firmy
Eventide. Ufff…
Instrument jest zamknięty w wielkiej
i pięknej obudowie z ogromnym panelem kontrolnym i jedną z najlepszych
klawiatur dynamicznych firmy Fatar. Ma
73 potencjometry i 144 przyciski, a z tyłu
całą gamę gniazd.
Wprowadzenie na rynek tego produktu poprzedziły lata przygotowań. Nic
dziwnego, to ogromny projekt, z którym
chyba nic w branży nie
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może się równać. Warto wspomnieć, że
główna płytka drukowana zawiera 12
tysięcy elementów i ma 12 warstw. To
jak kilka(naście) pecetów. A więc mamy
do czynienia z wejściem z fanfarami, co
przepięknie wynagradza nam, że musieliśmy czekać na ten moment niemal 35 lat.
Tyle upłynęło od prezentacji Polymooga,
pierwszego i jedynego polifonicznego
syntezatora Mooga.
Z filtrem proszę!
Przypatrzmy się kolejnym modułom Moog
One. Warto to zrobić, bo instrument
kryje wiele interesujących i nowatorskich
rozwiązań.
Jak zwykle wszystko zaczyna się od
źródła dźwięku, czyli oscylatorów. Mamy
tu wspomniane trzy oscylatory na głos,
czyli w wersji ośmiogłosowej jest ich 24,
a w szesnastogłosowej 48. Wszystkie zostały zbudowane z elementów dyskretnych (zero układów scalonych) i oferują
przebieg trójkątny (co?! tylko trójkąt?!
czytaj dalej…). Zaraz za podstawowym
oscylatorem pojawia się regulowana
szerokość impulsu oraz nowo opracowana regulacja nachylenia zboczy przebiegów. To w połączeniu z przebiegiem
trójkątnym pozwala na uzyskanie niemal
nieograniczonej liczby różnych kształtów
fal, wśród których są też niespotykane w dotychczasowych
konstrukcjach. Oscylatory
mogą też pracować w układzie
FM oraz HardSync. Trzeba też
wspomnieć, że po wyborze trybu
Unison możemy usłyszeć 24 lub 48
oscylatorów naraz!
Uzupełnieniem sekcji oscylatorów
jest generator szumu o dwóch źródłach.
To umożliwia miksowanie ich ze sobą,
a następnie wysłanie do dedykowanej
obwiedni. Takie rozwiązanie sprawdza się
idealnie przy tworzeniu najróżniejszych
„blipów i blopów” oraz brzmień perkusyjnych.

Wszystkie źródła trafiają oczywiście do
miksera. Tam może dołączyć także źródło
zewnętrzne podane na gniazdo wejściowe
na tylnym panelu. A potem…
Filtry! Znak firmowy doktora Mooga,
święty Graal, niedościgniony wzór i tak
dalej. Dostajemy aż dwa filtry na głos.
Pierwszy to nowo opracowany filtr z różnymi trybami, określany przez producenta
jako niezwykle precyzyjny i pomagający
nadać brzmieniu specjalny charakter. Może
pracować w trybach Notch (wycinający
zadane pasmo), BP (Band-Pass – pasmowoprzepustowy), LP (dolnoprzepustowy)
i HP (górnoprzepustowy). Stromość odcięcia to 12 lub 24 dB. Drugi to stary dobry
filtr drabinkowy Roberta Mooga, pracujący
w trybie dolno- i górnoprzepustowym
z odcięciem o spadku krzywej 6, 12, 18 lub
24 dB. Filtry można ułożyć szeregowo bądź
równolegle.
Złożone obwiednie
Żaden porządny syntezator nie może obyć
się bez generatorów LFO, modulujących
dźwięk lub inne parametry. Do dyspozycji
są aż cztery LFO, które – przez bardzo wygodny system obsługi – mogą wpływać na

prawie każdy parametr instrumentu. LFO
można synchronizować do tempa utworu
przez MIDI. Można też określić podział
rytmiczny, czas opóźnienia po naciśnięciu
klawisza, a nawet czasy narastania i opadania głębokości modulacji.
Jeśli chodzi o generatory obwiedni,
Moog już od pewnego czasu oferował
więcej niż przeciętna (Sub37, Subsequent).
Tutaj mamy do czynienia z rozwinięciem
idei rozbudowanej kontroli brzmienia
w czasie. Dostajemy aż trzy wielostopniowe obwiednie typu DAHDSR. Ten tajemniczy skrót opisuje kolejne etapy. Pierwszym
jest Delay, który określa, w jakim czasie
po naciśnięciu klawisza uruchomi się
następny krok, czyli Attack. Potem jest
Hold regulujący czas trwania poziomu po
zakończeniu ataku. Decay to czas opadania do poziomu Sustain określonego tym
właśnie parametrem, aż do szczęśliwego
końca w postaci Release, ustawiającego
czas zanikania dźwięku po zwolnieniu
klawisza. Obwiednie można zapętlić, co
powoduje rytmiczne powtarzanie opisywanego wyżej procesu oraz oczywiście
zsynchronizować z tempem utworu. Co
więcej, użytkownik może też regulować

PODSTAWOWE INFORMACJE
 TYP SYNTEZATORA
Trzybrzmieniowy analogowy syntezator polifoniczny
 ŚCIEŻKA SYGNAŁU
Analogowa (efekty cyfrowe mogą zostać pominięte, by zachować w pełni analogową ścieżkę)
 POLIFONIA
8- lub 16-głosowa
 KLAWIATURA
61 pełnowymiarowych klawiszy z Velocity i Aftertouch (Fatar TP-8S)
 KONTROLERY
Kółka pitch i modulacji, pad X/Y (czułe na siłę nacisku i przytrzymanie), wejście pedału Sustain,
wejście pedału EXP 1 i EXP 2 – wszystkie funkcje pedałów można przypisać
 PANEL KONTROLERÓW
73 pokrętła i 144 przyciski; ekran LCD
 WAGA
20,4 kg
 WYMIARY (sz. x gł. x wys.)
1070 x 510 x 180 mm
Cena wersji 8-głosowej 29 990 zł Cena wersji 16-głosowej: 38 990 zł

listopad–grudzień 2018

41

>>

UDERZ W KLAWISZ

>>

krzywe narastania i opadania poszczególnych etapów „obwiedniowania”.
Wspomniane wcześniej generatory
wolnych przebiegów (LFO) na niewiele by
się zdały, gdyby matryca modulacyjna łącząca za sobą źródło i cel modulacji nie była
odpowiednio rozbudowana. A była to i jest
pięta Achillesowa wielu syntezatorów analogowych, nie mówiąc o tym, że sam proces
obsługi takiej matrycy może być trudny
w obsłudze i nieczytelny. Moog One oferuje
genialny sposób obsługi tej funkcji: naciskamy odpowiedni przycisk w sekcji LFO,
a następnie lekko ruszamy potencjometrem parametru, który ma się „podporządkować”. Gotowe! A jakby tego było mało,
syntezator oferuje też więcej możliwości
dostępnych przez kolorowy ekran LCD.
Z efektem lub bez
Syntezatory analogowe zawsze cierpiały na
kiepskie efekty lub ich całkowity brak. Ale
mamy XXI wiek i 12 tysięcy elementów
w środku! Instrument wyposażono
w bardzo rozbudowany procesor FX, gdzie
efekty można umieszczać na poszczególnych brzmieniach lub na sumie w formie
wysyłek. Do dyspozycji chorus, delay,
phaser, redukcja rozdzielczości bitowej,
a nawet wokoder. Zwieńczeniem tej gamy
są pogłosy dostarczone przez firmę Eventide, a wśród nich słynna Blackhole, czyli
pogłos nie z tego świata. Do tego „zwyczajne” algorytmy typu Room czy Plate. Procesor efektów można uaktualniać, a firma
obiecuje stopniowe dodawanie kolejnych.
Procesor można też całkowicie odłączyć,
jeśli ktoś nie wyobraża sobie syntezatora
analogowego z sekcją cyfrową. Wtedy
ścieżka sygnału jest całkowicie analogowa
od źródła do wyjścia.
Jak już wspomniałem, jest to chyba
jedyny syntezator w pełni analogowy, który
może pracować z trybie multitimbral. Możliwe jest wybranie do trzech różnych brzmień
i umieszczenie ich na różnych fragmentach
klawiatury bądź nałożenie na siebie. Każde
z brzmień ma swój własny arpeggiator,
sekwencer oraz procesor efektów. Aby nie
zgubić się w obsłudze takiego „potrójnego”
instrumentu, na panelu znajdziemy moduł
o nazwie Panel Focus, za pomocą którego
szybko wybieramy jedno z trzech uruchomionych brzmień i wtedy cały panel jest do
dyspozycji wybranego „partu”.
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Przechodząc do kontroli na żywo, poza
wysokiej klasy klawiaturą z dynamiką
i funkcją Aftertouch dostajemy standardowe
kółka Pitch i Modulation (aluminiowe –
w końcu to instrument luksusowy) oraz znany z Minimooga Voyagera dotykowy, czuły
na siłę nacisku trackpad. Kolejne ułatwienie
to genialny w swej prostocie przycisk More,
znajdujący się przy każdym module. Po jego
naciśnięciu otrzymujemy dostęp do kolejnych parametrów tego modułu dostępnych
za pośrednictwem kolorowego ekranu.
Wspomniałem o arpeggiatorze
i sekwencerze. Są ich po trzy (jeden na
każdą sekcję multitimbral). Sekwencer
to maszyna 64-krokowa z możliwością
edycji każdego kroku, a arpeggiator to
stosunkowo standardowy twór, gdzie
możemy określić kierunek, długość nuty
czy zakres oktawowy.
Aby zapanować na tym ogromem możliwości, dostajemy rozbudowaną pamięć
z tysiącami miejsc na presety (pojedyncze
lub multitimbral), definiowane kategorie
i tagi, co bardzo ułatwia późniejsze odnalezienie żądanego presetu.
Połączenie z fabryką
Tylny panel też kryje parę niespodzianek.
Poza gniazdami wyjściowymi (dwie pary)
czy wejściem audio (sygnał liniowy lub
mikrofonowy) w formacie XLR oraz TRS
mamy dwa wyjścia słuchawkowe oraz trzy
gniazda do podłączenia pedałów. Mamy też
cztery inserty, wejścia i wyjścia CV, gniazda
MIDI oraz USB, a także… Ethernet. Tak,
Moog One może łączyć się z internetem
i albo być tą drogą aktualizowany, albo
połączony z fabryką, gdzie dział serwisu
będzie mógł sprawdzić instrument i wykryć
ewentualne usterki. No tutaj to pojechali…
Jak już wspominałem, instrument jest
duży (patrząc z góry metr na pół metra)

i ciężki (20 kg), ale w końcu mówimy
o wielooscylatorowym analogu z masą
gałek, guzików i światełek.
No dobrze – ale jak to brzmi?
Trudno opisuje się dźwięk, bo słowo
„ciepły” lub „tłusty” może dla każdego
znaczyć coś innego. Więc może spróbujmy tak: jeśli kochasz elektroniczne instrumenty analogowe, to możesz już zacząć
planować wzięcie kredytu hipotecznego,
napad na SKOK lub sprzedaż nerki (albo
obu). Gra na Moog One dostarcza ekstatycznych wręcz uniesień. Brzmienie jest
przepotężne, choć może być też delikatne
i ulotne. Nowe oscylatory szokują paletą
barw, filtry są jak zawsze świetne,
a kwestia modulacji czy obwiedni to temat
na książkę. Połącz to z wprost znakomitym procesorem efektów, wielobrzmieniowością i niezwykle łatwą – jak na tak
rozbudowany twór – obsługą i w zasadzie
tylko głód lub inne potrzeby fizjologiczne
będą w stanie oderwać Cię od klawiatury.
Niezwykle celnie określił to jeden z testujących: Moog One umożliwia stworzenie
muzyki filmowej bez wielościeżkowego
nagrania – wystarczy usiąść i grać.
Oczywiście nie mówimy tu o okazji
cenowej (w końcu nerka swoje kosztuje).
Moog One w wersji 8-głosowej to wydatek
niemal 30 tysięcy złotych, a za model
16-głosowy około 10 tysięcy więcej. To bardzo dużo. A może wcale nie, w końcu Minimoog Voyager XL (instrument jednogłosowy) kosztował grubo ponad 20 tysięcy,
a chętnych nie brakowało. Tak czy owak, nie
będzie to zakup pod wpływem chwili, ale
inwestycja, która może zaowocować lepszą
muzyką przy mniejszym wysiłku.
Czy Moog One to syntezator marzeń?
Moim zdaniem tak i jeszcze raz tak!
Piotr Dygasiewicz
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M-Audio Keystation MK3

Sterowanie,
solidność,
soft
Według producenta seria Keystation
to najpopularniejsze klawiatury sterujące
na świecie. Może tak, może nie. Dla nas
najważniejsze jest to, co otrzymujemy,
kupując jeden z trzech najnowszych modeli.

Klawisze dla podróżników
Keystation Mini 32 MK3 to, jak poprzednio, mała klawiaturka z małymi klawiszami. Całość waży 450 gramów, więc
w zasadzie nie waży nic. Klawiszy jest 32,
co przekłada się na dwie i pół oktawy. Wystarczy, aby zagrać partię basu czy solo,
a nawet podkład akordowy, choć raczej
tylko jedną ręką. Same klawisze pracują
z lekkim oporem i są dynamiczne, choć
trzeba się ich nauczyć, aby w pełni

Keystation 49 MK3
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dla podróżujących muzyków i rzadkość
wykorzystać tę funkcję. Z lewej strony
w tego typu kontrolerach.
umieszczone są przyciski emulujące kółka
Z lewej strony znajduje się gniazdo
modulacji i pitch-bend, co jest oczywiście
mini-USB, a podłączenie do komputera popewnym kompromisem (Akai zastosowoduje automatyczną instalację sterowwało sprytny joystick, ale tam obudowa
ników (Mac/PC). Keystation Mini 32 MK3
klawiatury ma inny kształt i trochę inne
może też pracować z dowolnym wynalazzastosowania), ale lepsze to niż nic. Powyżej mamy transpozycję klawiatury (Octave kiem Apple spod znaku iOS przez Camera
up/down), co znacząco poszerza zakres za- Adapter, który trzeba sobie dokupić.
Mocną stroną jest też dołączone
stosowań, a jeszcze wyżej „pedał” Sustain
oprogramowanie, które omówię w dalszej
i przycisk edycji dający dostęp do różnych
części.
funkcji konfiguracyjnych, jak wybieranie
krzywej dynamiki czy zakresu działania
Współpraca z komputerem
przycisków pitch-bend i modulacji.
Pora na duże klawisze. W Keystation 49,
Na samej górze znajduje się potenjak sama nazwa wskazuje, mamy ich 49,
cjometr Volume, który może sterować
głośnością podłączonego
instrumentu wirtualnego
w aplikacji DAW i szeregiem
innych funkcji. Co ciekawe,
pokrętło jest solidne i dobrze
Keystation Mini 32 MK3
zamocowane – dobry znak

zdjęcia: M-Audio (5)

T

o już trzecia odsłona tego
popularnego produktu. Co
ważne, jest to wciąż propozycja
niedroga oraz łatwy sposób na
wejście do świata wirtualnego studia lub
„pracy w polu”. Klawiatury są lekkie i dają
wrażenie solidności, co nie jest wcale takie
oczywiste po budżetowej stronie mocy.
Przyjrzyjmy się serii MK3, zaczynając od
modelu mini.

UDERZ W KLAWISZ

Rodzaj klawiatury
Liczba klawiszy
Liczba oktaw
Regulacja pitch-bend
Regulacja modulacji
Zmiana oktawy
Regulacja Volume
Regulacja sustainu
Kontrola transportu
USB-MIDI
MIDI wy
Zasilanie
Kompatybilność

Oprogramowanie

Wymiary
(szer. x głęb. x wys.)
Waga

Cena

Keystation
Mini 32 MK3

Keystation
49 MK3

Keystation
61 MK3

dynamiczna
niskoprofilowa mini
32
2






pełnowymiarowa
dynamiczna syntezatorowa
49
4



pełnowymiarowa
dynamiczna półważona
61
5




pedał (opcjonalnie)



USB
Mac OS/iOS*/Windows

USB
Mac OS/iOS*/Windows
Pro Tools First M-Audio
Edition, Ableton Live Lite,
AIR Music Tech Mini Grand,
AIR Music Tech Velvet,
AIR Music Tech Xpand!


pedał (opcjonalnie)



USB
Mac OS/iOS*/Windows
Pro Tools First M-Audio
Edition, Ableton Live Lite,
AIR Music Tech Mini Grand,
AIR Music Tech Velvet,
2 AIR Music Tech Xpand! 2

822 x 189 x 68 mm

995 x 189 x 68 mm

Pro Tools i AIR Music Tech
Xpand! 2

418 x 105 x 20 mm
0,45 kg

2,14 kg

4,1 kg

255 zł

439 zł

650 zł

co przekłada się na cztery oktawy. Jakość
klawiatury można ocenić jako bardziej niż
adekwatną w stosunku do ceny: klawisze
są solidnie zamocowane, pracują cicho
i świetnie reagują na dynamikę gry. Jest to
oczywiście klawiatura typu syntezatorowego, a więc nieważona, ale w znakomitej
większości przypadków tego właśnie
oczekuje odbiorca. Ma być lekko
i przyjemnie.
Tym razem mamy prawdziwe kółka
modulacji i pitch-bend. Producent określa
je jako „bardzo ergonomiczne” i takie są
w istocie. Ich obłe krawędzie i gumowana powierzchnia zapewniają wygodę
i pewność. Może brzmi to trochę jak
tani marketing, ale jeśli ktoś używa tych
kontrolerów często, będzie bardzo zadowolony. Kółka można przeprogramować
i używać ich do sterowania dowolnymi
funkcjami DAW-u, podobnie zresztą jak >>

*za pomocą zestawu Apple Camera Camera Connection (sprzedawane oddzielnie)

Keystation 61 MK3
listopad–grudzień 2018

45

UDERZ W KLAWISZ

>> potencjometr suwakowy umieszczony
nad nimi. Jeszcze większą integrację
z komputerem zapewniają przyciski
transportu, które uwalniają od niewygodnego klikania lub (jeśli używamy
skrótów na klawiaturze komputera) od
niezamierzonego wprowadzenia głupot,
gdy oknem podstawowym nie jest DAW,
tylko np. mikser interfejsu audio. Panel
kontrolny uzupełniają przyciski transpozycji oktawowej z sygnalizacją diodami
LED oraz przycisk Advanced do wejścia
w menu zmiany najróżniejszych parametrów przez naciskanie odpowiednich
klawiszy opisanych nad każdym z nich.
Mamy też cztery przyciski pozwalające
na poruszanie się w wybranej aplikacji
DAW bez użycia myszki.
Z tyłu jest umieszczone gniazdo
USB, wyłącznik zasilania oraz gniazdo
służące do podłączenia pedału Sustain.
Mamy nawet Kensigton Lock, gdybyśmy
chcieli uchronić nasz cenny nabytek przed
kradzieżą.
Biorąc po uwagę cenę Keystation 49
MK3, można śmiało powiedzieć, że za
naprawdę niewielkie pieniądze dostajemy
kawał solidnego kontrolera idącego
z duchem czasu. Najbardziej cieszy jakość
klawiatury oraz przemyślana integracja
z komputerem, co w zasadzie załatwia
sprawę, jeśli chodzi o wymagania dzisiejszych twórców.

Prawdziwe MIDI
Na pierwszy rzut oka Keystation 61 MK3
jest powiększoną wersją Keystation
49, ale pozory mylą. Co prawda panel
kontrolny znajdujący się po lewej stronie
klawiatury jest identyczny, ale sama klawiatura już nie. Tym razem zafundowano
nam klawiaturę półważoną wyglądającą
jak fortepianowa za sprawą „pełnych”
klawiszy. Pomimo dołożenia wspomnia-
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nego ważenia, całość to akceptowalne
4 kilogramy. Pięć oktaw to już całkiem
sporo i poza rozbudowanymi kompozycjami fortepianowymi wystarczy do oburęcznego wykonania dowolnego utworu.
Klawiatura jest bardzo przyjemna i każdy,
kto doświadczył gry na instrumencie akustycznym, poczuje się lepiej. Mimo to nie
należy zapominać, że to wciąż klawiatura
z gatunku tańszych, więc nie oczekujmy
cudów.
Druga różnica względem Keystation
49 to panel tylny, gdzie poza gniazdami
USB i pedału dostajemy prawdziwe
wyjście MIDI oraz możliwość podłączenia
zasilacza. A to powoduje, że Keystation 61
może pracować bez komputera i sterować
dowolnym instrumentem wyposażonym
w MIDI.
Cena? Nieco ponad 600 zł, co jest
wręcz okazją. Trudno znaleźć podobny
sprzęt za mniej lub nawet tyle samo.
Miękkie uzupełnienie
Tutaj producent zaszalał i dorzucił sporo
porządnego softu. Zobaczmy jakiego.
Pro Tools | First. Jak sama nazwa wskazuje jest to program, który umożliwia wejście
do świata Pro Tools będącego dla bardzo
wielu jedyną platformą wartą uwagi (np.
w branży filmowej trudno znaleźć coś innego). Choć jest to wersja podstawowa, to
nie ma biedy, jeśli chodzi o funkcjonalność.
Użytkownik dostaje nieograniczoną liczbę
kanałów Bus, słynne Elastic Time i Elastic
Pitch, a nawet 1 GB miejsca w chmurze na
umieszczanie swoich projektów i łatwy
dostęp wszędzie, gdzie jest internet.
Xpand!2. Wyprodukowany przez firmę
AIR Music (która także jest częścią inMusic) ten instrument wirtualny uważany
jest za stację roboczą (Workstation)
w komputerze. To generalnie rompler
(sampler bez możliwości wgrywania własnych dźwięków) z czterema slotami na
brzmienia (czyli multitimbral), gdzie każde
może mieć własny kanał MIDI, arpeggiator czy efekty. Instrument ma ogromną
bibliotekę (liczoną w tysiącach sampli)
z niemal każdym rodzajem instrumentów
i efektów dźwiękowych.
Ableton Live Lite. Każdy, kto nie spędził
ostatnich piętnastu lat w odosobnieniu,
zna tę aplikację. Ableton Live to faworyt wielu muzyków, kompozytorów czy

DJ-ów, a jego specjalnością jest automatyczne synchronizowanie pętli do tempa
projektu. Ableton Live Lite pozwala na
swobodną pracę w zakresie kompozycji,
produkcji czy miksu. Chętni mogą przejść
na wersję Pro.
Mini Grand. Nie taki znowu mini. Ten
wirtualny instrument zawiera siedem
różnych fortepianów, starannie zsamplowanych z wieloma poziomami dynamiki.
Po wyborze satysfakcjonującego nas
fortepianu możemy umieścić go w wirtualnym pokoju, a nawet zmienić jego strój.
Velvet. Miłośnicy pianin elektrycznych
wystąp! Velvet to kolekcja klasyków: Fender Rhodes (Suitcase, MK I i MK II), Wurlitzer 200A oraz Hohner Pianet-T. Skoro
za wszystkim stoi AIR Music, możemy
być pewni dobrych emulacji, które znajdą
zastosowanie chyba w każdym gatunku
muzycznym.
Skoove. Skoove to wirtualny nauczyciel
gry na fortepianie. Setki interaktywnych lekcji przeznaczonych dla wykonawców o różnym stopniu zaawansowania są świetnym uzupełnieniem
instrumentów, które otrzymujemy przy
zakupie klawiatury. Ludzie starej daty
mogą się czuć niepewnie w towarzystwie nauczyciela z komputera, ale
młodsi będą zachwyceni.
Melodics. To także wirtualny nauczyciel,
z tym że poza klawiszami uczy też gry na
padach perkusyjnych oraz bębnach. Do
dyspozycji dostajemy ponad 60 lekcji,
a twórcy platformy obiecują, że każdy, kto
ma dwie ręce i chęć, może stać się biegły
w grze na wybranym instrumencie.
Touch Loop. Pora na bibliotekę sampli.
W tym przypadku to ponad 2 GB pętli
z różnych gatunków nowoczesnej muzyki
począwszy od loopów perkusyjnych, przez
brzmienia syntezatorów, po sample perkusyjne do użycia w innej aplikacji
(jak Battery czy MPC).
Nowa seria M-Audio Keystation MK3
to produkty uwzględniające potrzeby
współczesnych twórców. Bez zbędnych
i podnoszących cenę dodatków mogą
stanowić solidne centrum studia lub gry
na żywo. Lekkie, porządnie wykonane,
z dużym pakietem oprogramowania (wartym więcej niż cena klawiatury), a do tego
niedrogie. Czego chcieć więcej?
Piotr Dygasiewicz
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Akai Fire

Jaki jest najpopularniejszy DAW na świecie?
Pro Tools, Logic, Cubase? Źle! To FL Studio.
Więc dlaczego musieliśmy tak długo czekać
na dedykowany sprzętowy kontroler?

perkusyjnej. Ścieżki możemy wyciszać
i włączać w tryb Solo, a służą do tego
okrągłe guziki po lewej stronie każdej
ścieżki. Oczywiście kontroler obsługuje
dowolną liczbę ścieżek, które wystarczy
„przesuwać” pokrętłem umieszczonym
powyżej padów. W dolnej części panelu
znajdziemy przełączniki trybów pracy
(Step, Note, Drum, Perform) oraz przyciski Shift i Alt, za pomocą których uzyskuje
się dostęp do kolejnych funkcji. Z kolei po
prawej stronie mamy przyciski transportu,

FL Studio

M

oże dlatego, że FL Studio
(dawniej Fruity Loops) nie
jest do końca traktowany
poważnie. Tak mówi wielu
producentów, przynajmniej oficjalnie.
Prywatnie jednak często korzystają z usług
tego programu, pomimo że jest trochę inny.
A może właśnie dlatego.

Klocek, pattern, łańcuch
FL Studio raczej nie będzie pierwszym
wyborem producentów czy realizatorów
trudniących się nagrywaniem i miksowaniem muzyki akustycznej czy rockowej.
Idea i struktura programu opierają się na
tworzeniu muzyki „z klocków”, czyli posługiwaniu się głównie sekwencerami krokowymi, na których buduje się patterny. Te z kolei
układa się w łańcuchy tworzące utwór.
Teoretycznie można ułożyć produkcję
z nagranych klipów, ale sposób pracy różni
się od właściwego „tradycyjnym” DAW-om,
których idea wywodzi się z zapisu na taśmie
(czyli liniowym). Natomiast FL Studio jest
wręcz wymarzonym środowiskiem dla
twórców muzyki elektronicznej czy tanecznej, a także dla rozpoczynających swą
przygodę z tym fascynującym zajęciem.
Łatwość i przede wszystkim szybkość komponowania bardzo sensownych beatów
i melodii jest wielką przyjemnością.
Użytkownik poszukujący sprzętowego kontrolera do FL Studio musiał do
tej pory używać uniwersalnych narzędzi,
które mógł z lepszym lub gorszym skutkiem dostosować do swoich wymagań.
Ale Akai wzięło byka za rogi, dogadało się
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z twórcami FL Studio, firmą Image Line,
i stworzyło Akai Fire, czyli kontroler,
który znakomicie ułatwia, przyśpiesza
oraz uprzyjemnia pracę.
Pomoc w odkrywaniu
Wyglądem nowy sprzęt wpisuje się
w obecną generację produktów Akai.
Mamy do czynienia z czarnym pudełkiem
z czerwonymi akcentami. Jest ładnie i minimalistycznie, a jakość wykonania nie budzi
zastrzeżeń. Przyciski i pady są pewne
w działaniu, a pokrętła budzą zaufanie. Nieźle jak na sprzęt za niecałe 900 zł. Jedyne
złącze to USB, przez które biegnie zasilanie
oraz komunikaty MIDI. Na szczęście jest
duże, więc jak zgubimy kabel dołączony
do kontrolera, z łatwością zastąpimy go
dowolnym kablem USB.
Panel główny Akai Fire to przede
wszystkim matryca padów w układzie
16x4. W zależności od wybranego
trybu służą one do programowania
sekwencji, wyzwalania brzmień
perkusyjnych lub zmieniają
się w rodzaj klawiatury
do grania melodii
i akordów. Pady są
podświetlane
w wielu
kolorach,
a także mają
zmienną jasność.
W trybie sekwencera krokowego
każda pozioma linia to jedna ścieżka,
a kolejne pady włączają kolejne kroki danej
sekwencji. Proste jak w każdej maszynie

bez których trudno wyobrazić sobie
porządny kontroler DAW.
Powyżej padów znajdują się cztery
enkodery. Każdy z nich może obsługiwać
do czterech funkcji: dwa mają ustawienia fabryczne, a dwa kolejne możemy
przypisać do dowolnego parametru w FL
Studio. Idąc dalej w prawo, napotykamy
przełącznik patternów, wyświetlacz
OLED (mały, ale wystarczająco czytelny), przycisk włączający przeglądarkę
brzmień, uniwersalny enkoder do
wyboru parametrów oraz dwa przyciski
do poziomego „przesuwania” patternów
względem padów.
Na początku można się przerazić, bo
funkcji jest sporo, ale wystarczy dosłownie
pół godziny, aby obsługa Akai Fire stała
się płynniejsza, a po paru godzinach jest
wręcz drugą naturą. Wiele zależy od naszej
znajomości FL Studio, ale Fire może okazać
się też dużą

zdjęcia: Akai (2)
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rozpisane na pady
pomocą przy odkrywaniu funkcji, których
wcześniej nie zauważyliśmy bądź w ogóle
nie znaliśmy.
Coś dla fingerdrummerów
Wróćmy do trybów pracy kontrolera.
O sekwencerze krokowym już była mowa,
ale mamy jeszcze inne. Funkcja Note
to „klawiatura”, która jest rozwiązana
podobnie jak chociażby w Ableton Push.
Po wybraniu trybu klawiatury pady świecą
w kolorach pokazujących białe i czarne
klawisze. Dla tych, którzy niekoniecznie
czują się kompetentni w grze na fortepianie, istnieją najróżniejsze układy tonalne,
gdzie poszczególne pady wybierają dźwięki
z zadanej skali, więc nie ma się jak pomylić.
Skal jest dużo i bez problemu znajdziemy
pasującą do naszego utworu. Można też
naciskać dwa pady jednocześnie lub więcej,
co pozwala na grę akordami.
W trybie Drum pojawia się układ znany
z maszyn MPC: cztery na cztery pady po
lewej stronie
matrycy.
Obok może
pojawić
się druga
szesnastka,
co sprawia, że
otrzymujemy
dostęp do dwóch
banków brzmień, co
znakomicie ułatwia
pracę z instrumentem
FPC, czyli takim MPC
w wersji FL Studio.

Oczywiście trybu Drum możemy używać
do gry na dowolnym samplerze lub instrumencie wirtualnym. Fingerdrumming w całej okazałości. W trybie Drum możemy też
rejestrować sekwencje, ale bez ograniczeń
sekwencera krokowego polegającego na
„wtłaczaniu” nut w szesnaście możliwych
kroków, co docenią wszyscy „swingujący”
nienawidzący kwantyzacji.
Gotowe sekwencje możemy oczywiście
układać w kompletne Songi, co jest rzeczą
podstawową w FL Studio. Możemy też
rejestrować automatykę. W grę wchodzą
niemal wszystkie parametry począwszy od
chyba najbardziej używanego odcięcia filtra
(Filter Cut-off) po automatykę miksera.
Kupując Akai Fire, dostajemy też oprogramowanie FL Studio Fruity Fire Edition,
czyli uproszczoną wersję dużego FL Studio,
na wypadek gdybyśmy nie mieli jeszcze
własnego. Jeśli zostaniemy wciągnięci
w filozofię działania FL Studio (co spotyka
większość miłośników współczesnej muzyki), możemy zawsze sięgnąć po upgrade
do jednej z kilku odmian pełnej wersji
komercyjnej.
Na koniec warto wspomnieć, że Fire’ów
możemy kupić więcej i skonfigurować je
do jednoczesnej pracy, gdzie każdy z nich
spełnia inną funkcję – na przykład wydłuża
obsługę sekwencera do 32 kroków. Jest to
oczywiście możliwe także z jednym kontrolerem, ale wymaga przełączania „stron”.
Możemy też użyć do czterech Akai Fire,
co wygląda spektakularnie i znakomicie
ułatwia i przyśpiesza pracę. Ale jeden też
będzie OK!

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
 Integracja plug-and-play z FL Studio
 Szybkie wprowadzanie patternów do
sekwencera krokowego
 Matryca dynamicznych padów RGB 4×16
 Nagrywanie dźwięków w trybie Performance
 Graficzny wyświetlacz OLED
 4 banki przypisywalnych pokręteł
dotykowych (pojemnościowych)
 Natychmiastowa nawigacja po oknach
Channel Rack, Browser, Tool Bar i Playlist
 Osobne kontrolery do szybkiego
przeglądania plików audio i projektów
 Osobne przyciski transportu
 Zasilanie przez USB
 Zawiera FL Studio Fruity Fire Edition
 Wymiary (szer. x gł. x wys.):
316 x 166 x 43 mm
 Waga: 0,76 kg
Cena

888 zł

Akai Fire to znakomity pomysł
i jeszcze lepsze wykonanie zarówno pod
względem jakości sprzętu, jak i implementacji oprogramowania i współpracy
z FL Studio. Najbardziej spodoba się pewnie twórcom nowoczesnych gatunków
jak EDM (Electronic Dance Music, nie
Eagles of Death Metal), ale nie trzymałbym się kurczowo tej definicji. Być może
nie jest to produkt dla każdego (hardkorowi „myszkowcy” zapewne będą woleli
pozostać przy swoim stylu pracy), ale jeśli
ktoś gra na żywo bądź chce odkryć
i szybko wykorzystać więcej możliwości
FL Studio, koniecznie powinien przetestować nowy kontroler Akai.
Piotr Dygasiewicz
listopad–grudzień 2018
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PreSonus ATOM

Atom kreatywności
Od momentu debiutu Studio One 4 ze zmodernizowaną odsłoną samplera
perkusyjnego Impact XT pozostawało kwestią czasu pojawienie się
odpowiedniego triggera. Wraz z najnowszą aktualizacją DAW-u PreSonus
przedstawił ATOM, swój pierwszy kontroler do produkcji
i wykonywania muzyki na żywo
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lub MIDI CC (Control Change). Nie mogło
zabraknąć wyboru krzywych Velocity czy
progów docisku dla padów.
Ponadto uniwersalny kontroler wyposażono w cztery programowalne pokrętła oraz
20 podświetlanych i przypisywalnych przycisków zorganizowanych w kilku blokach:
nawigacji, transportu, itp. ATOM jest zgodny
z większością programów do produkcji muzycznej na komputery Mac i PC, ale pełnię
swoich możliwości pokazuje z oferowanym
w zestawie środowiskiem produkcyjnym
Studio One 4 z wersją polską.
Impact XT pokazuje moc
Dzięki długiej liście wtyczek natywnych
Studio One zyskało opinię kompletnego
środowiska do produkcji muzycznej. Nowe
instrumenty wirtualne, w tym Impact XT,
potwierdzają to przekonanie. Najnowszy
moduł perkusyjny – z nowymi motywami
i opcjami kolorystycznymi padów – zyskał
ponad 20 pożądanych funkcji i stał się
wygodnym narzędziem do produkcji beatów
i loopów. Nawet jedna instancja instrumentu
ma wystarczającą moc do stworzenia pełnej
aranżacji utworu! Wystarczy, że załadujemy
partie do padów kontrolera, by następnie
wyzwalać je z kwantyzacją beatu, dopasowaniem ich długości w czasie rzeczywistym
(time stretching) i synchronizacją start/stop.
Nie musimy marnować czasu na mapowanie
dźwięków do bębnów. Impact XT automatycznie wypełnia nowe patterny w Studio
One 4 instrumentami do natychmiastowego
tworzenia beatów. Nakładanie sampli
w padach, automatyczne cięcie próbek przy
imporcie, odtwarzanie próbki od tyłu,

zdjęcia: PreSonus (3)

K

ontroler z padami wykorzystuje
do komunikacji z komputerem
port USB 2.0 i nie wymaga instalowania sterowników. ATOM od
razu zostaje wykryty przez oprogramowanie muzyczne. Zasilanie dla maksymalnej
wygodny odbywa się po szynie USB. Kontroler waży 450 g i ma wymiary 20,8 x 195
x 202 mm, więc z powodzeniem nadaje się
do zastosowań mobilnych. Tym bardziej,
że według producenta konstrukcja urządzenia wytrzyma trudy każdej trasy.
Na powierzchni znajdziemy 16 pełnowymiarowych dynamicznych padów reagujących na siłę docisku i podświetlanych
w kolorach RGB. Osiem banków padów
możemy przypisać do różnych funkcji
i wykorzystać na mnóstwo sposobów:
wyzwalać sample i loopy, tworzyć zagrywki
perkusyjne czy uwalniać dźwięki dowolnych instrumentów wirtualnych. Wszystko
to w czasie rzeczywistym i z niezrównaną
ekspresyjnością.
Do wyboru poza standardowym sposobem pracy mamy jeszcze tryby: klawiatury
MIDI, Note Repeat i Full Velocity (wysyłający tylko Velocity = 127). Pierwszy tryb
umożliwia grę instrumentami wirtualnymi
jak przy użyciu tradycyjnej klawiatury MIDI.
Pady mają przypisane odpowiednie komunikaty MIDI, Note On. Kolejny pozwala na
wyzwalanie kilku następujących po sobie
dźwięków. W ostatnim wszystkie wyzwalane komunikaty mają maksymalną wartość
Velocity niezależnie od siły uderzenia w
pad. Pady reagujące na siłę docisku możemy
wykorzystać do wysyłania komunikatów
Polyphonic Aftertouch, Channel Pressure
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ładowanie maksymalnie ośmiu banków,
edycja padów lub samych próbek to tylko
ułamek tego, co nowy Impact XT wnosi
do naszych produkcji. Wraz z samplerem
otrzymujemy również nowy filtr z trybem
clippingu oraz regulacją Drive i Punch do uzyskania dodatkowej uniwersalności brzmieniowej. Możemy normalizować, odwracać
i transponować sample w zakresie ośmiu
oktaw. Z Impact XT przy tworzeniu aranżacji
bazujących na beatach zrobimy wszystko,
co tylko chcemy. A teraz dzięki kontrolerowi
padowemu ATOM możemy działać szybciej
i efektywniej. Nowy sterownik sprzętowy
jest ściśle i bezpośrednio zintegrowany ze
środowiskiem produkcyjnym Studio One 4.

CECHY PRESONUS ATOM PRODUCER LAB
ATOM
 16 pełnowymiarowych, dynamicznych padów RGB, czułych na siłę docisku
 8 przypisywalnych banków padów z wyborem krzywych Velocity i progów siły docisku
 20 przypisywalnych przycisków
 4 pokrętła
 tryb „klawiatury” MIDI, tryb Note Repeat i tryb Full Velocity
 zawiera brzmienia MVP Loops – stworzone specjalnie dla ATOM-a
AudioBox USB® 96 – interfejs audio/MIDI:
 rozdzielczość 24-bitowa i maksymalna częstotliwość próbkowania 96 kHz
 2 wejścia combo – mikrofon/instrument
 zasilanie Phantom +48 V do mikrofonu M7
 monitoring o zerowej latencji przez wewnętrzny mikser
 zasilanie przez USB 2.0
Oprogramowanie do produkcji muzyki Studio One 4 PL Artist
 przejrzyste środowisko pracy w pojedynczym oknie
 potężne działanie funkcji przeciągnij-i-upuść
 nieograniczona liczba ścieżek audio, ścieżek MIDI, instrumentów wirtualnych, szyn i kanałów FX
 natychmiastowa konfiguracja do współpracy z PreSonus ATOM i interfejsem AudioBox USB 96
 26 efektów natywnych 32-bitowe efekty i 4 wtyczki z instrumentami wirtualnymi
 zawiera pakiet wtyczek Studio Magic, znakomitą kolekcję instrumentów wirtualnych i efektów
 ponad 6 GB zasobów innych firm
 zgodny z Mac i Windows
M7 – wielkomembranowy mikrofon pojemnościowy z kablem
 adapter do statywu mikrofonowego
 w zestawie miękki pokrowiec
Cena: PreSonus ATOM

630 zł

PreSonus ATOM Producer Lab

Taka platforma sprzętowo-programowa
oznacza jedno – szereg udogodnień.
Z ATOM-em możemy swobodnie przeglądać dostępne instrumenty wirtualne
i dodawać je do naszej sesji. Dokonywać
zmiany ustawień (presetów) poszczególnych
instrumentów. Łatwo ustawiać punkty zapętlenia, poruszać się po osi czasu, zmieniać
tempo utworu jednym przyciskiem, edytować i kwantyzować poszczególne „dźwięki”
MIDI, zbliżać i odsuwać widok osi czasu czy
poszczególnych zdarzeń i dużo, dużo więcej!
Sekcja transportu oraz przyciski funkcyjne
kontrolera podnoszą komfort pracy.
Wspomniałem, że Studio One 4 to
multum wtyczek efektowych, instrumentów
wirtualnych czy pętli. W komplecie znajduje
się dodatkowo biblioteka pętli MVP Loops
przygotowana specjalnie do ATOM-a.
ATOM Producer Lab
Jeszcze jedna niespodzianka od producenta. Równolegle z kontrolerem debiutuje
zestaw Producer Lab, który zapewnia
wszystkie niezbędne narzędzia do tworzenia muzyki. Na każdym etapie, od początku
do końca procesu twórczego. W skład
zestawu wchodzi prezentowany kontroler

1130 zł

ATOM, oprogramowanie Studio One 4
Artist z pakietem wtyczek Studio Magic,
karta dźwiękowa AudioBox USB 96 i wielkomembranowy mikrofon pojemnościowy
PreSonus M7. Popularny 2-kanałowy, przenośny i zasilany z magistrali interfejs audio
USB umożliwia nagrywanie z maksymalną
rozdzielczością 24 bity/96 kHz, monitoring
z zerową latencją oraz dostarcza mikrofonowi zasilanie Phantom +48 V. Studyjny
mikrofon M7 oferowany jest z kablem mikrofonowym (3 m), adapterem do statywu
oraz miękkim pokrowcem.
Uzbrojeni w taki pakiet, zaczynamy
wyzwalać sample i loopy w czasie rzeczywistym, nagrywać wokale i tworzyć własne biblioteki sampli, a całość miksujemy
w Studio One 4 uzbrojonym w biblioteką
brzmień MVP Loops. Co ważne, narzędzia
pozwalają uzyskać profesjonalne rezultaty
niezależnie od tego, czy nasze studio
mieści się w sypialni, czy w plecaku.
Patryk Korzonkowski
listopad–grudzień 2018
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Nie sądź
po rozmiarze
Był kiedyś w ofercie Mooga nietypowy syntezator.
Nazywał się Taurus i, jak sama nazwa wskazywała,
był potężny – zarówno pod względem wymiarów,
jak i brzmienia. Miał nietypową formę, gdyż
wyglądał jak pedał organowy, ponieważ
w założeniu miał być obsługiwany nogami,
podobnie jak sekcja pedałów w organach, gdzie
rezydują najniższe dźwięki

T

aurus miał być właśnie elektroniczną wersją „dołu”, syntezatorem basowym. Nie miał pełnej
skali, bo od partii wyższych był
chociażby Minimoog. Wyróżniał się więc
potężnym brzmieniem w niskich rejestrach
i stał się na tyle popularny, na ile pozwalała
jego nietypowość. To były lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte dwudziestego wieku.
Taurus powrócił na początku wieku XXI
jako Taurus 2, a potem 3 i stanowił godną
kontynuację swojego nobliwego przodka.
Jego pojawienie się było tym bardziej mile
widziane, że gatunki muzyczne w coraz
większym stopniu stawiały na bas, a nie ma
nic lepszego w tym departamencie niż oscylatory Mooga. Jednak szybko zauważono,
że użytkownicy obsługiwali go... rękami.
Nie dziwi to nikogo, kto choć raz spróbował
zagrać coś sensownego na pedale organowym. Uzyskanie niskiego basu bez ogromnej obudowy jest technicznie możliwe, więc
firma pomyślała, że warto zaproponować
coś, co zabrzmi jak Taurus, ale będzie mniejsze i tańsze. I tak powstał Minitaur.
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Prawdziwy analog…
Powtarzam: Minitaur, a nie Miniatur, jak
niektórzy wymawiają nazwę tego malca.
Choć w sumie to ma nawet sens... Tak
czy siak, „mały byczek” jest w świetnej
formie i potrafi mocno kopnąć. Choć
instrument pojawił się już kilka lat
temu, firma nie ustaje w aktualizacjach
systemu operacyjnego. Śpieszę uspokoić
wrażliwców, że ścieżka sygnałowa jest
w pełni analogowa, a cyfrom podlega
jedynie sterowanie.
Minitaur ma formę niewielkiego modułu sterowanego przez MIDI lub USB.
Jego gałeczki i przyciski wysyłają
i odbierają komunikaty MIDI przez USB,
więc tak integracja z komputerem, jak
i wszelka automatyka są proste. Jeśli
chodzi o strukturę instrumentu, to jest to
stary dobry Moog: dwa analogowe oscylatory z przebiegami prostokątnym
i piłowym, filtr drabinkowy (tak, TEN
filtr), odstrajanie drugiego oscylatora
w zakresie oktawy w górę i w dół, do tego
synchronizacja Hard Sync. Jak

zdjęcia: Moog (3)

Moog Minitaur

wspomniałem, instrument skupia się na
niższej połowie skali muzycznej i jego
możliwości kończą się na nucie nr 72, co
oznacza, że mamy do dyspozycji sześć
oktaw. Oczywiście kolejno grane dźwięki
mogą przechodzić płynnie, a to dzięki
funkcji Legato w trzech wariantach.
Sekcja LFO jest prosta, ale konkretna: generator wolnych przebiegów może
pracować z pięcioma kształtami fal
(trójkąt, kwadrat, piła, wznoszenie
oraz nieśmiertelny Sample&Hold)
i wpływać na wysokość dźwięku (jednego lub dwóch oscylatorów) oraz na
punkt odcięcia filtra (Cutoff). Funkcje
podstawowe zamyka sekcja obwiedni
z dwoma generatorami ADHSR.
Minitaur może obyć się bez MIDI
i łączyć się z innymi analogami za pomocą
wejść CV, które pozwalają na sterowanie
wysokością i głośnością dźwięku oraz
filtrem. Co ciekawe, moduł wyposażono
w konwerter CV/MIDI. Panel tylny zawiera
ponadto wejście audio, które pozwala na
przepuszczenie dowolnego sygnału przez
„bebechy” Minitaura.
Za około dwa tysiące złotych dostajemy więc klasycznego analoga, któremu
wcale nie tak daleko do Minimooga, przynajmniej w dziedzinie basowej. Minimoog
ma co prawda trzy oscylatory, ale po pierwsze dźwięki basowe rzadko potrzebują aż
trzech (grozi to rozmydleniem najniższych
nut), a po drugie trzeci oscylator Minimooga może być jedynym generatorem LFO,
a wtedy i tak go nie ma.
… z cyfrowymi wygodami
Tyle jeśli chodzi o część analogową. Ale
jest też wspomniana (i ciągle aktualizowana) sekcja cyfrowa, która odpowiada za
„inteligencję” instrumentu. Po pierwsze
możemy zapisywać brzmienia w pamięci,
która mieści ich 128. Po drugie Minitaur
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niezwykle łatwo nawiązuje współpracę
z dowolnym DAW-em (lub innym systemem opartym na MIDI) dzięki wspomnianemu już połączeniu manipulatorów
z komunikatami cyfrowymi. Co więcej,
wraz z instrumentem dostajemy bezpłatny edytor komputerowy, który pozwala
na łatwy dostęp do wszystkich funkcji,
także tych ukrytych i wymagających
przyciśnięcia więcej niż jednego przycisku,
co czasem trudno spamiętać. Dla hardkorowych analogowców jest zaś tak zwana
cheat-sheet, czyli tekturka z opisem
wszystkich ukrytych możliwości. Jednak
wszyscy wychowani na komputerowych
aplikacjach będą zachwyceni możliwością
obsługi myszką i łatwym przeglądaniem
presetów (z nazwami!) i dostępem do
wszystkich funkcji.
W zasadzie powinienem napisać coś
o brzmieniu, ale... trudno być oryginalnym.
Minitaur brzmi potężnie. Od razu słychać,
że to Moog, bo na razie nikomu innemu nie
udało się skopiować charakterystycznego
połączenia oscylatorów z filtrem doktora
Roberta Mooga. Panel kontrolny jest co
prawda niewielki, ale gałki i przyciski zostały logicznie rozmieszczone i po krótkim
zapoznaniu się z instrumentem nikt nie
powinien mieć trudności z obsługą, szczególnie że wszystkie manipulatory są bardzo
solidne i wytrzymają niejedno szaleństwo.
Czy Minitaur jest ubogim krewnym
innych Moogów? Nie! To w pełni niezależny i wartościowy syntezator, którego
domeną są niziny dźwiękowe, ale i wyżej
sprawdzi się znakomicie jako instrument
solowy. Jego brzmienie jest potężne,
ostre, a – jak trzeba – bardzo łagodne.
Ma zaskakująco duże możliwości. Jak
ktoś się postara, to wszystkim sterować
będzie z komputera, choć to straszna
herezja.
Piotr Dygasiewicz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Kontrolery na panelu przednim
 VCO2 Freq – regulacja częstotliwości VCO2
względem VCO1 w zakresie od -1 oktawy
w dół do 1 oktawy w górę. W pozycji
środkowej unisono z VCO1
 Przełącznik typu przebiegu dla oscylatorów
1 i 2: wybór fali trójkątnej (dioda LED
wyłączona) lub kwadratowej (dioda LED
świeci) dla VCO1 i 2
 VCO1 Lvl – regulacja poziomu sygnału VCO1
 VCO2 Lvl – regulacja poziomu sygnału VCO2
 VCF Cutoff – ustawienie częstotliwości
odcięcia dla filtra dolnozaporowego Moog
czwartego rzędu (VCF Lowpass), w zakresie
od 20 Hz do 20 KHz
 VCF Resonance – ustawienie poziomu
wzmocnienia na wyjściu VCF dla sygnału,
który powraca do wejścia VCF. W ten sposób
powstaje podbicie w punkcie odcięcia filtra,
które można wzmacniać aż do zjawiska
samooscylacji
 VCF EG Amt – dwubiegunowa regulacja
(+)/(-) poziomu modulacji VCF z generatora
obwiedni (Envelope Generator).
W ustawieniu środkowym modulacja za
pomocą generatora obwiedni jest wyłączona
 LFO Rate – ustawienie częstotliwości LFO
w zakresie od 0,01 Hz do 100 Hz
 LFO VCO Amt – kontroler poziomu modulacji
LFO dla VCO
 LFO VCF Amt – kontroler poziomu modulacji
LFO dla VCF
 VCA EG Attack – ustawienie czasu ataku
w generatorze obwiedni ADSR w stylu
Minimooga przypisanym do wzmacniacza
VCA. Czas regulowany w zakresie od 1 ms do 30 s
 VCA EG Decay/Release – wspólna regulacja
czasu dla parametrów podtrzymania
i wybrzmienia w generatorze obwiedni ADSR
w stylu Minimooga dla VCA. Czas regulowany
w zakresie od 1 ms do 30 s. Regulacja parametru
Release uruchamiana jest przyciskiem Release
 VCA EG Sustain – ustawienie poziomu sustain
w generatorze obwiedni ADSR w stylu
Minimooga dla VCA
 Przełącznik Release – przycisk włączenia
(dioda LED świeci) i wyłączenia (dioda LED
zgaszona) regulacji Release w obydwu
generatorach obwiedni.

 Przycisk Glide – włączenie/wyłączenie funkcji
ślizgu
 Glide – regulacja prędkości „ślizgu” między
nutami
 Volume – główny kontroler głośności bloku
syntezy Minitaura
 Fine Tune – regulator dostrojenia
częstotliwości dla oscylatorów w zakresie
±1 półtonu
 Dioda LED MIDI – pokazuje
aktywność MIDI
 Dioda LED dla LFO Rate – pokazuje tempo
działania LFO**)
Na panelu tylnym
 Wyjście Audio Out – złącze 1/4” jack
niesymetryczny
 Wyjście Headphones – wyjście słuchawkowe
stereo na złączu jack
 Wejście Audio In – złącze 1/4” jack
niesymetryczny, akceptuje sygnał wejściowy
na poziomie liniowym
Analogowe wejścia napięciowe CV
 Pitch CV – złącze 1/4” TRS jack, akceptuje
sygnał od 0 do +5 V (wewnętrznie
przetwarzany na 1 V/ oktawę) przez pasywne
pedały ekspresji lub CV
 Filter CV – złącze 1/4” TRS jack, akceptuje
sygnał od 0 do +5 V przez pasywne pedały
ekspresji lub CV
 Volume CV – złącze 1/4” TRS jack, akceptuje
sygnał od 0 do +5 V przez pasywne pedały
ekspresji lub CV
 Gate – złącze 1/4” jack, dla impulsów
bramkujących, 0 (wył.)/ +5 V (wł.)
do sterowania generatorami obwiedni
MIDI
 MIDI (DIN) – standardowe wejście MIDI
na złączu DIN do sterowania Minitaurem
za pomocą MIDI
 MIDI (USB) – złącze USB typu B; można
podłączyć Minitaura do hosta i sterować,
używając systemu MIDI
przez USB
Cena

2099 zł

listopad–grudzień 2018

53

SZARPNIJ STRUNĘ
L.R. Baggs Align

Kontrola akustyki
Wszyscy gitarzyści wiedzą, jak kapryśna potrafi być gitara akustyczna
na scenie i jak trudno ją dobrze nagłośnić. Seria Align ma pomóc
w rozwiązaniu tego problemu

N

awet najdroższa gitara
z najlepszymi pickupami
może nie podołać, kiedy nie
mamy pod ręką żadnego DI-boxa i musimy wpiąć się bezpośrednio
w system nagłośnieniowy. Rezultat
takiego podłączenia to najczęściej
brzmienie płaskie, mało inspirujące
zarówno dla gitarzysty, jak i jego publiczności.
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Receptą ma być seria Align, składająca się z czterech pedałów: Session,
Equalizer, Reverb i Active DI. Każdy
wygląda, jakby wykonano go z drewna,
przez co świetnie komponuje się z instrumentem. Najważniejsze jest jednak
to, że wszystkie zostały zaprojektowane
specjalnie do gitarowych pickupów
akustycznych. Mają duży zapas mocy,
niski poziom szumów i wejścia z wysoką

impedancją. Słowem, które najlepiej opisuje całą serię, to „minimalizm”. Prosty
design oraz niewielka liczba gałek
i przycisków sprawiają, że obsługa
efektów nie sprawia kłopotów.
Align Active DI
Wszyscy, którzy do tej pory używali PARA DI, będą teraz mieli trudny
orzech do zgryzienia. Active DI podnosi

SZARPNIJ STRUNĘ

Align Session
To kompresor z equalizerem. Specjaliści
z firmy L.R. Baggs spędzili setki godzin
na nagrywaniu artystów i analizie
brzmienia najlepszych vintage’owych
kompresorów. W rezultacie stworzyli
sprzęt, który zachwyca niezwykłym ciepłem i saturacją. Session ożywia brzmienie gitary, a dodatkowo jest niezwykle
prosty w obsłudze. Trudno jest zepsuć
brzmienie przy użyciu tego kompresora.
Nieważne, w jaki sposób ustawimy gałki,
zawsze uda nam się osiągnąć dobry sound. Session ma potencjometry: Volume,
Gain, Saturate, Comp EQ oraz wejście
i wyjście jack.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY
Align Session
 analogowa saturacja ociepla brzmienie
i dodaje harmonicznych
 equalizer wygładza problematyczne
częstotliwości
 potencjometr Gain do kontroli zarówno
aktywnych, jak i pasywnych pickupów
 przycisk nożny Engage
 true bypass
 wyjście jack ¼”
 zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz 9 V
Cena

955 zł

Align Equalizer
 6-pasmowy equalizer do szczegółowego
kształtowania brzmienia

zdjęcia: L.R. Baggs (5)

Align Equalizer
Equalizer jest sześciopasmowy, co
pozwala na łatwą kontrolę brzmienia.
Pedał ma również trzypozycyjny filtr
High Pass (HPF), który sprawia, że niższe
częstotliwości są gęściej osadzone. Filtr
Notch natomiast eliminuje niechciane
przydźwięki i sprzężenia.

poprzeczkę i daje więcej kontroli nad
brzmieniem. Ma on przycisk Ground
Lift, odwrócenia fazy, Pad oraz Mute.
Skorzystanie z tego ostatniego pozwala
bezpiecznie odłączyć kabel gitary bez
narażenia publiczności na utratę słuchu.
Active DI ma wyjście jack i XLR. Można
użyć ich obu, aby podpiąć się do wzmacniacza i bezpośrednio do konsoli lub użyć
tylko jednego wyjścia.

Align Reverb
Wyposażono go tylko w potencjometry
Volume, Decay, Reverb i Tone oraz przycisk Bypass. Efekt ma konstrukcję typu
side chain. Oznacza to, że sygnał gitary
(dry) przechodzi przez urządzenie nietknięty. Za pomocą potencjometru Reverb
kontrolujemy ilość pogłosu dodanego do
miksu. Potencjometr Tone wpływa tylko
i wyłącznie na brzmienie reverbu, a nie
bezpośrednio na sygnał gitary. Można by
narzekać, że Align Reverb jest trochę ograniczony: nie można na przykład wybrać
typu Reverbu (spring, plate albo hall), nie
działa w stereo jak większość tego typu
urządzeń. Jednak zamysł firmy L.R. Baggs
nie był taki, aby stworzyć reverb, który
pęka w szwach od możliwości. Cała seria
Align charakteryzuje się niezwykłą prostotą działania. Ta prostota jest zdecydowaną
zaletą efektu Align Reverb.
L.R. Baggs Align to seria efektów,
która zawiera narzędzia niezbędne do
uzyskania profesjonalnego brzmienia dla
każdego gitarzysty akustycznego. Czysty dźwięk Active DI, potężny Equalizer,
przestrzenny Reverb i ciepły Session
stanowią dobrze dobrany kwartet.
Mateusz Bracha

 filtr górnoprzepustowy, by uzyskać najlepszy
dźwięk i kontrolować sprzężenia
 przycisk odwrócenia fazy dla aktywnych
i pasywnych pickupów
 3-pozycyjny przełącznik Gain
 filtr Notch Garret Null chroniący przed
sprzężeniami
 przycisk nożny Engage
 true bypass
 wyjście jack ¼”
 zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz 9 V
Cena

955 zł

Align Reverb
 potencjometr Reverb do mieszania sygnału
reverbu z czystym sygnałem
 potencjometr Decay kontroluje długość
reverbu
 potencjometr Tone dodaje ciepła
i przejrzystości
 potencjometr Level
 przycisk Engage
 true bypass
 wyjście jack ¼”
 zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz 9 V
Cena

955 zł

Align Active DI
 przycisk Pad do podbicia lub odcięcia
konkretnej liczby decybeli, aby dostosować się
do możliwości nagłośnienia
 przycisk Ground Lift do eliminowania
zakłóceń
 przycisk Thru/Out
 przycisk odwrócenia fazy do uzyskania
jak najlepszego dźwięku i kontroli nad
sprzężeniami
 przycisk nożny Mute do kontroli sygnału
podczas zmiany instrumentów
 wyjście XLR i jack ¼”
 zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz 9 V
Cena

880 zł
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Akademia Realizacji Dźwięku

Wiedza bezpłatna
Od nowego roku akademickiego ARD przy wsparciu Audiostacji organizuje
bezpłatne kursy nauki produkcji, miksu i masteringu z wykorzystaniem
programu ProSonus Studio One 4. Zajęcia rozpoczęły się w salach
z nowymi monitorami ADAM Audio

B
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słuchaczy w salach komputerowych stało się standardem. Wtedy
można coś słuchaczowi indywidualnie pokazać lub wytłumaczyć
z pozycji stanowiska nauczyciela.
Jak się ma program bezpłatnych szkoleń do dwuletniego programu nauki DAW-u realizowanego przy użyciu Studio One 4?
– Realizujemy niecałe 150 godzin, więc zajęcia koncentrują
się na obsłudze programu – mówi Krzysztof Maszota. – Słuchacze mają go biegle poznać, montować na nim, miksować, produkować, produkować muzykę, edytować, obrabiać dźwięk za
pomocą procesorów. Podczas zajęć w ramach szkół ARD obejmujących około 600 godzin i cztery semestry mamy ponadto

zdjecia: Audiostacja (2)

ezpłatne kursy obsługi DAW-u są organizowane we
wszystkich placówkach akademii, czyli w Gdyni, Jaworznie, Warszawie i Wrocławiu. Jedynym wymaganiem, by
w nich uczestniczyć, jest pełnoletność oraz podejście do
egzaminów końcowych. Program został rozpisany na prawie 150
godzin, a jego realizacja potrwa do czerwca przyszłego roku.
– W tym czasie można biegle poznać program, ale też techniki
pracy na nim związane z szeroko pojętą produkcją i realizacją muzyczną – wyjaśnia Krzysztof Maszota, dyrektor Akademii Realizacji
Dźwięku. – Dzwoni do nas wiele osób posiadających program. Albo
go zakupiły, albo otrzymały przy okazji zakupu miksera lub interfejsu audio i nie mają się kogo poradzić. Studio One jest dość świeżym
produktem, więc nie ma zbyt wielu specjalistów, którzy mogliby
pomóc. Takie szkolenia to dla zainteresowanych dobra okazja do
zdobycia kompletnej wiedzy z obsługi programu w konkretnych
celach, np. produkcji, aranżacji, miksu, masteringu.
Harmonogram spotkań jest dostosowany do osób pracujących,
dlatego zajęcia odbywają się wieczorami, na ogół dwa dni
w tygodniu. W niektórych placówkach planowane są także zajęcia
weekendowe. Gdy odwiedziliśmy warszawski oddział ARD, zajęcia
już się zaczęły. Na warsztatach prowadzonych przez Sebastiana Imbierowicza, znanego jako DJ 600V, salę wypełniali słuchacze. Grupy
w pozostałych miastach były jeszcze w trakcie rekrutacji.
W niektórych przypadkach uczestnicy decydowali się nawet na długi
dojazd, by wziąć udział w szkoleniu. W Warszawie pojawiły się osoby
z Białegostoku i Łodzi, a w Jaworznie – z Rzeszowa. Według Krzysztofa Maszoty wynika to z faktu, że w innych miastach szkolenia są
zazwyczaj prowadzone na mniejszą skalę i należy za nie płacić.
Zajęcia w ARD odbywają się na sali komputerowej i są czysto
praktyczne. Uczestnicy samodzielnie pracują, zgłaszają problemy
prowadzącemu i od razu otrzymują odpowiedzi. Mimo to pojawiają się też pytania o kursy on-line.
– To perspektywa najbliższej przyszłości – stwierdza Krzysztof Maszota. – Bezpośredni kontakt z nauczycielem jest trudny
do zastąpienia. W przypadku pracy z grupą kilkunastu osób
skupionych w jednej klasie dużo łatwiej zapanować nad problemami, które pojawiają się podczas zajęć, niż byłoby to możliwe
za pośrednictwem internetu. Poza tym nie ma jeszcze odpowiednich możliwości technicznych, choć przechwytywanie ekranów

Sala w warszawskim oddziale Akademii
Realizacji Dźwięku podczas zajęć.

czas, by wyjść do studia i coś nagrać, poznać w praktyce techniki
mikrofonowe czy zagadnienia z zakresu elektroakustyki.
Za sprawą Audiostacji uczestnicy kursu, ale także inni studenci realizacji dźwięku, mogą kupić wersje edukacyjne Studio
One 4, które kosztują około 30 procent mniej od standardowej.
Audiostacja ma także udział w dostarczeniu do sal wykładowych
nowych monitorów, z których będą w tym roku korzystać słuchacze. Zdecydował o tym po części przypadek.
– Wiosną tego roku udało mi się pozyskać na szkolenie, które
prowadziłem, głośniki ADAM Audio z serii T – mówi Krzysztof
Maszota. – Szkolenie, o którym wspominam, prowadzę od wielu

GOŚCINNE WYSTĘPY

lat w takich samych warunkach akustycznych. Niezbyt korzystnych, ponieważ spotkanie odbywa się na sali widowiskowej.
Miksy realizowane w ten sposób wymagały zawsze pewnych
korekt w studiu, a w tym roku podczas zajęć na monitorach
ADAM Audio praca była na tyle intuicyjna, iż jej rezultaty nie
wymagały dosłownie żadnych poprawek. Monitory spodobały mi
się w pełnym zakresie, jeśli chodzi o pasmo, proporcje, brzmienie,
odwzorowanie planów. W szkoleniu wzięło udział około 60 osób
i nie było wśród nich takiej, której by się nie podobały te głośniki.
To mi dało do myślenia, bo najważniejszą cechą monitorów studyjnych powinno być zapewnienie wygody realizatorowi podczas

Specjalnie dla studentów
Podstawowe funkcje Studio One 4 można poznać po ściągnięciu darmowej wersji
Prime. Jednak dla tych, którzy chcieliby zyskać większe możliwości podczas pracy,
powstała specjalna oferta edukacyjna przygotowana przez Audiostację
w porozumieniu z PreSonusem i ADAM Audio. Obejmuje ona zarówno zniżki
na program Studio One 4 z polską wersją językową, jak i na monitory ADAM Audio
serii T i AX oraz subwoofery. W przypadku monitorów warunkiem skorzystania
z oferty jest udanie się do sklepu uczestniczącego w programie ADAM Audio
Authorized Listening Center (lista sklepów biorących udział w promocji dostępna
na stronie www.audiostacja.pl/program-znizek-dla-studentow), przedstawienie
w momencie zakupu legitymacji studenckiej wydanej przez prywatną lub państwową
szkołę wyższą uprawnioną do nadawania stopni akademickich i wypełnienie
formularza dostępnego w sklepie. Oto przykładowe produkty z cenami:

Studio One 4 Artist PL
Program typu DAW, 32-bitowy, obsługa
przeciągnij-i-upuść, nieograniczona liczba kanałów,
wysyłek efektowych, instrumenty wirtualne, automat
perkusyjny, ścieżka Arranger, Melodyne Essentials
4 (wersja Trial), usługi w chmurze, MP3 dekoder,
integracja z Notion 6
Cena sugerowana dla studentów: 235 zł

Studio One 4 Professional PL
Program typu DAW, 64-bitowy, nieograniczona
liczba kanałów, wysyłek efektowych, edycja
harmoniczna, Impact XT, SampleOne XT, pady
Scratch, Console Shaper, Melodyne Essentials 4,
AAF import/eksport, ARA 2.0, sekcja masteringowa,
wsparcie AU, VST2/3, ReWire

Prowadzący zajęcia DJ 600V przy stanowisku,
z którego może zajrzeć na ekran każdego z uczestników.

Cena sugerowana dla studentów: 935 zł

ADAM Audio T5V
pracy. Po co uczyć się monitorów przez wiele lat, poznawać ich
mankamenty i robić miksy z poprawką na „przekłamywanie”?
Przez lata przetestowałem wiele monitorów studyjnych i wiem,
że rzadko zdarzają się modele, na których pracuje się intuicyjnie.
Pomijam aspekt jakości, bo te monitory brzmią dobrze, ale wiadomo, że przy tej cenie nie można ich porównywać z monitorami za
8 tysięcy, 30 tysięcy czy 150 tysięcy złotych.
Dlatego na przełomie października i listopada monitory ADAM
Audio V5T i V7T trafiły do sal dydaktycznych akademii. Sale są
zaadoptowane akustycznie, ale w warunkach szkolnych nigdy
nie jest to wzorcowe rozwiązanie. Zdaniem dyrektora Akademii
Realizacji Dźwięku z monitorami ADAM Audio serii T nawet nie
do końca idealne warunki nie powinny przeszkodzić w uzyskaniu
dobrej jakości podczas prac. Akademia chce też zebrać opinie na
temat tego sprzętu od wykładowców i słuchaczy.
– Widzę, że wielu osobom te monitory się podobają. Przynajmniej tym, którzy miksują muzykę. Bo jeśli chodzi o tych, którzy
słuchają muzyki, to jest zupełnie inna sprawa. Ja mówię o zdatności do miksowania, a do tego ten monitor został stworzony.
On nie jest do słuchania rekreacyjnego tylko do pracy – dodaje
Krzysztof Maszota.
Czy w przyszłym roku będzie szansa posłuchać monitorów
ADAM Audio podczas bezpłatnych kursów Studio One 4? To
zależy od zainteresowania w tym roku. Pełne sale sugerują, że ci,
którzy nie zdążyli teraz, powinni dostać drugą szansę.
Dariusz J. Michalski

Monitor aktywny bliskiego pola, dwudrożny, woofer
5”, tweeter U-ART z falowodem HPS, wejścia XLR/
TRS, procesor DSP, przełącznik korekcji,
moc 50/20 W, pasmo przenoszenia 45 Hz – 25 kHz
Cena sugerowana dla studentów:

671 zł/szt.
ADAM Audio T7V
Monitor aktywny bliskiego pola, dwudrożny, woofer
7”, tweeter U-ART z falowodem HPS, wejścia XLR/
TRS, procesor DSP, przełącznik korekcji,
moc 50/20 W, pasmo przenoszenia 39 Hz – 25 kHz
Cena sugerowana dla studentów:

788 zł/szt.
ADAM Audio A3X
Monitor aktywny bliskiego pola, dwudrożny,
woofer 4,5”, tweeter X-ART, funkcja Stereolink
wspólna regulacja głośności), moc 40/25 W,
pasmo przenoszenia 60 Hz – 50 kHz
Cena sugerowana dla studentów:

1022 zł/szt.
ADAM Audio A7X
Monitor aktywny bliskiego pola, dwudrożny,
woofer 7”, tweeter X-ART, wbudowany EQ
(wysokie i niskie częstotliwości), moc 150/100 W,
pasmo przenoszenia 42 Hz – 50 kHz
Cena sugerowana dla studentów:

2156 zł/szt.
listopad–grudzień 2018
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Rotosound Tour 2

Policja?! Tu
wymieniają
struny!
Podczas Rotosound
Tour 2 odwiedziliśmy
23 sklepy w całej Polsce
i wymieniliśmy struny
w ponad 600
instrumentach!
Akcja cieszyła się
ogromną
popularnością
i przerosła nasze
najśmielsze
oczekiwania

1. Ragtime, Wrocław

żadnych ograniczeń, co do liczby przyniesionych instrumentów przez jedną
osobę, pewien gitarzysta skrzętnie to
wykorzystał i przyniósł ich aż 10 (1)!
Po Mx music w Galerii Stary Browar
w Poznaniu (2) na trasie był Dzierżoniów
i sklep Rig Expert. Byłem poruszony
liczbą ludzi, która stawiła się ze swoimi
instrumentami na darmową wymianę strun. Wymieniliśmy struny w 29
instrumentach. Pracowałem pełną
parą i z pomocą obsługi z Rig Expert
daliśmy radę! Wydawało się, że rekord
będzie trudny do pobicia. Jednak wieść
o Rotosound Tour rozchodziła się po
kraju bardzo szybko, a nasza sława
zaczęła nas wyprzedzać. W Dzierżoniowie odwiedził nas szczęśliwy posiadacz
bezprogowej gitary Vintage, który
otrzymał za darmo wyjątkowe struny
Rotosound Tru Bass z czarnego nylonu.
Dokładnie takie same, na których Paul
McCartney nagrywał bas na płycie The
Beatles „Abbey Road” (3).
Po wizycie w Dzierżoniowie udaliśmy się do Wrocławia i odwiedziliśmy
sklep Muzyczny.pl. Potem akcja nabrała

2. Mx music, Poznań

4. Midi, Siedlce

3. Rig Expert, Dzierżoniów

5. Midi, Siedlce

P

rzez niemal cały wrzesień i pół
października klienci wybranych
sklepów muzycznych z całej
Polski mogli wymienić swoje
struny na produkowane w Wielkiej Brytanii produkty Rotosound. I to najczęściej
bezpłatnie!
Akcja zaczęła się w sklepie Centrum
Akustyki w Częstochowie. Potem
zawitała do sieci sklepów Ragtime. Była
w Gliwicach, Opolu i we Wrocławiu.
W tym ostatnim mieście padł pierwszy
rekord. Jako że podczas akcji nie było
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6. Krys, Grudziądz

7. Demo, Piła

zawrotnego tempa. W Siedlcach pobiliśmy rekord po raz kolejny: 30 instrumentów! Kolejka była długa (4). Tam
miałem przyjemność wymieniać struny
w wyjątkowej gitarze firmy Martin (5).
Od tej pory niemal każde kolejne
miasto podnosiło poprzeczkę. W sklepie
Koncert w Radomiu nowe struny Rotosound zyskały 33 instrumenty. Pobyt
w Warszawie dał nam trochę wytchnienia. Zawitaliśmy do sklepu Pasja oraz
Mx music w Arkadii. Okazało się, że
w mniejszych miastach akcja cieszyła się
dużo większym zainteresowaniem niż
w tych większych. Wiadomość o darmowych strunach była przekazywana pocztą
pantoflową. Na miejscu okazywało się,
że niemal wszyscy, którzy przyszli na
darmową wymianę, się znają. Tworzył
się specyficzny klimat, który skłaniał do
żartów, rozmów o instrumentach
i muzyce.
Grudziądz powalił dotychczasową
konkurencję na kolana. Sklep Krys pękał
w szwach. Okazało się, że ma on bardzo
wiernych klientów. Instrumenty, które
przyniesiono na wymianę, w znacznej

większości zostały zakupione właśnie
w nim. To był ewenement podczas całej
akcji. W czasach, kiedy dużo osób kupuje
przez internet, coraz rzadziej doświadcza się takiego lokalnego patriotyzmu.
W Krysie miłą niespodziankę sprawiła
nam gitara z przystawkami Aguilar.
Otrzymała ona od nas nowe struny
Swing Bass 66 (6).
Po Grudziądzu obraliśmy kurs na
sklep Demo w Pile. Choć nie piliśmy
w Spale, to przynajmniej spaliśmy
w Pile. Na noc zatrzymaliśmy się
w Hotelu Gromada, gdzie z kolei czas
zatrzymał się w latach siedemdziesiątych. Sen się przydał, bo w Pile z pomocą
ekipy ze sklepu wymieniliśmy struny
w 63 instrumentach. Myśleliśmy, że to
absolutny rekord, ale doświadczenie
nauczyło nas, by spodziewać się niespodziewanego. W Pile byliśmy świadkami
dramatycznej historii, która zakończyła
się szczęśliwie. Pewna pani przyniosła
na wymianę strun gitarę akustyczną,
z której wypadł resorak. Okazało się, że
była to zaginiona zabawka, którą dziecko
opłakiwało tygodniami i dzięki akcji

8. Demo, Piła

Demo, Piła

Miejsca i terminy akcji
Rotosound Tour 2
04.09 Centrum Akustyki, Częstochowa
05.09 Ragtime, Gliwice
06.09 Ragtime, Opole
07.09 Ragtime, Wrocław
08.09 Mx music, Poznań
12.09 Rig Expert, Dzierżoniów
14.09 Muzyczny.pl, Wrocław
18.09 Midi, Siedlce
19.09 Koncert, Radom
21.09 Pasja, Warszawa
22.09 Mx music, Warszawa
26.09 Krys, Grudziądz
27.09 Demo, Piła
28.09 Music Store, Poznań
01.10 Euromuza, Częstochowa
02.10 Guitar Center, Łódź
05.10 M-Group, Kraków
06.10 Abix, Olkusz
07.10 Mx music, Kraków
09.10 Rockfan, Olsztyn
10.10 Ambit, Gdynia
11.10 Gram, Koszalin
12.10 Fan, Szczecin

Euromuza, Częstochowa

Rotosound Tour samochodzik powrócił
do właściciela. Gitara ta oprócz pojazdu
w pudle miała także ciekawy element
zastępujący kołek (7). Struny Rotosound to nie tylko gitara i bas, ale również
skrzypce, mandolina lub banjo. W Pile
znalazła się dziewczyna, która gra na
wszystkich tych instrumentach (8)!
Z Piły pojechaliśmy do Poznania do
sklepu Music Store, a później wróciliśmy
do Częstochowy.
W Euromuzie również było sporo pracy
(36 instrumentów), ale miłe towarzystwo
listopad–grudzień 2018
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Abix, Olkusz

>>

i ciekawe rozmowy sprawiły, że zmęczenie
tak nie dokuczało.
W Guitar Center w Łodzi po wymianie strun można było przetestować
multiefekt Headrush Pedalboard oraz
otrzymać fachowe porady na temat
jego użytkowania. Do efektu była
podłączona nowa kolumna HeadRush
FRFR–112, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem gitarzystów! Po
wizycie w Krakowie w sklepie M-Group
pojechaliśmy do Olkusza. W sklepie
Abix przeżyliśmy totalne oblężenie. Od
rana mieliśmy pełne ręce roboty, ale to
była cisza przed burzą. Akcja trwała od
godz. 9 do 15. Około godziny 11 sklep
był pełen ludzi, a kolejka wychodziła aż
na podwórko (9). Na parkingu zabrakło
miejsc, a droga dojazdowa została zablokowana samochodami. Zrobiliśmy niezłe
zamieszanie, bo w sprawie zakorkowanej ulicy musiała interweniować policja!
W Olkuszu razem z nami pracowała cała
załoga sklepu. Bez jej pomocy nie udałoby się ustanowić ostatecznego rekordu
(10). Wymieniliśmy struny
w 89 instrumentach!
Ostatnia część podróży prowadziła na północ. Najpierw Rockfan
w Olsztynie, a potem Ambit w Gdyni.
W Ambicie odwiedziły nas zakonnice,
które po wymianie strun na Rotosound
z pewnością uzyskują ze swoich gitar
prawdziwie boskie brzmienie (11).
Oprócz zakonnic w Gdyni wpadło do nas
sporo basistów z basami 6-strunowymi
oraz jeden fan Batmana (12). Gram
w Koszalinie również nie zawiódł, a ze
sklepu wyszło ponad 30 zadowolonych
klientów z nowymi strunami Rotosound
w swoich instrumentach. Cała akcja
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9. Abix, Olkusz

10. Abix, Olkusz

11. Ambit, Gdynia

Ambit, Gdynia

12. Ambit, Gdynia

13. Fan, Szczecin

miała swój finał w Szczecinie w sklepie
Fan. Tam ludzie dobierają struny pod
kolor potencjometrów (13)! Niektórzy
gitarzyści, marząc o graniu wielkich
widowiskowych koncertów z pirotechniką w stylu Rammsteina, już teraz zaczęli
ćwiczyć (14).
Śledźcie fejsbukowy profil Audiostacji,
bo jest szansa, że w przyszłym roku na
wiosnę pojawimy się ponownie w Twoim
mieście i wymienimy struny w Twojej
gitarze za darmo!
Mateusz Bracha

14. Fan, Szczecin
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NIE NA ŻARTY

Wycieczka
do kolektury
Jest taki dowcip z bardzo długą brodą,
który opowiada o człowieku chcącym
wygrać w Lotto. W tym celu modli się o to gorąco
co wieczór. W końcu pewnego dnia słyszy głos
z góry: „To może dałbyś mi szansę i kupił los?”.

K

rys. Lech Mazurczyk

ażdy chciałby coś osiągnąć, może
dostać, wygrać albo wypracować.
Mamy swoje marzenia i wielu
z nas w myślach powtarza: „Gdybym tylko mógł/mogła mieć (wstaw,
o czym marzysz), to moje życie byłoby inne/
lepsze/wspaniałe”. Problem polega na tym,
że niewiele robimy, aby choć zbliżyć się
do realizacji naszych pragnień. Nawet nie
kupujemy tego cholernego losu!
Trudno więc się dziwić, że świat jest pełen sfrustrowanych indywiduów. Ludzi niezadowolonych z życia i ciągle chcących być
gdzie indziej. Ich problem polega na tym, że
prawdopodobnie nigdy nic nie zmienią, bo
nawet nie chcą zacząć. A jak mówi mądrość
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ludowa, podróż zaczyna się dopiero wtedy,
kiedy wiemy, dokąd idziemy.
Nie inaczej jest w światku twórców
i nieważne, czy mówimy o muzyce, malarstwie czy na ten przykład lepieniu garnków.
Jeśli nie będziemy wiedzieć, jaki jest cel
tych starań, a przede wszystkim jeśli nie
skonfrontujemy naszych dzieł ze światem
zewnętrznym, pozostaniemy jedynie anonimowym hobbystą „piszącym do szuflady”.
Dla wielu jest to OK, ponieważ cieszy ich
sam proces tworzenia. Czerpią radość
z samego zajęcia. Wielu jednak pogrąża się
we frustracji, że świat nie docenia ich pracy.
Ale, drogi Twórco, jak ma docenić, skoro
o niej… nie wie? Czy dzielisz się z nim tym,
co robisz? Pytasz o opinię? Nie, a głównym
powodem bywa strach przed konfrontacją.
Boimy się, że zostaniemy skrytykowani,
choć najczęściej byłaby to krytyka dzieła,
a nie naszej osoby (nie dotyczy polskich
forów internetowych). Ale nawet to wydaje
się wielu przerastać. Boimy się o swoje
„dziecko” i drżymy na myśl, że ktoś może go
nie polubić.
Jednak jeśli chcesz otworzyć się na
publiczność, musisz ją o tym poinformować.
A dzisiaj jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek.
Internet to łatwa i bezpośrednia droga
do potencjalnych widzów i słuchaczy,
w dodatku może być do pewnego stopnia
anonimowa. W końcu możesz (możecie) wystąpić pod pseudonimem lub nazwą zespołu.
Możesz wykreować wizerunek bez ujawniania danych personalnych, przynajmniej na
początku. Wtedy spotkasz się najwyżej
z krytyką tego, co robisz, a nie Ciebie.

Pozostały jeszcze przynajmniej dwa powody niewychodzenia „na dwór”. Pierwszy
i drugi łączy się z przywiązaniem do swojego dzieła. Wielu z nas nie wyobraża sobie,
że ich twórczość miałaby podlegać korekcie, poprawce, którą zasugerują odbiorcy.
Coś jest niezrozumiałe, coś za ciche albo
mało ekscytujące. Wtedy trzeba wrócić do
przysłowiowej deski kreślarskiej i wziąć
się za robotę. Porównać z najlepszymi. Po
prostu popracować. Ale jakże to?! Przecież
jam jest artysta i tworzę pod wpływem
natchnienia, a nie – za przeproszeniem –
nieuczonych.
To pierwszy błąd, bo jak już nie raz było
tu powiedziane, sztuka to także (a czasem
głównie) rzemiosło poparte solidną wiedzą
i chęcią do nauki.
Drugi powód zdarza się jeszcze
częściej i jestem jego najlepszym przykładem. Mam tendencje do nieustannego
poprawiania kompozycji czy miksu i boję
się „rozstania” w postaci rzucenia mojej
pracy na pożarcie. Tyle się napracowałem,
a teraz co? Oddaję wszystko ludziom
kompletnie niezaangażowanym w moją
sztukę? Moje dzieło przepada być może na
zawsze, a ja muszę robić następne
i jeszcze następne? Tak.
Wszyscy twórcy (poza absolutnymi
geniuszami) muszą wliczyć w koszty rodzaj
żałoby po stracie swojego wychuchanego
dzieła. Ono już wyprowadziło się z domu
i najprawdopodobniej nie będzie szansy
na poprawki. Ale zapytaj dowolnego
kompozytora czy producenta, szczególnie
nowoczesnej muzyki. Aby odnieść sukces
muszą stworzyć dziesiątki, a czasem setki
dzieł(ek), aby w końcu trafić na to jedno,
które „zaklika”. Trochę jak w ewolucji –
wiele pokoleń umiera, aby kolejne były
doskonalsze.
Jeśli przyjmiesz taką strategię, to po
pierwsze kupisz los. Po drugie rozpoczniesz fascynujący proces uczenia
się i doskonalenia. Klasyczna nauka na
błędach, które muszą być własne. Każdy
kolejny utwór czy miks będzie lepszy, aż
w końcu wypracujesz swoisty automatyzm rzeczy mniej absorbujących,
a więcej czasu i energii poświęcisz na
prawdziwą sztukę.
A teraz nie czekaj i udaj się do kolektury
własnej kariery.
Piotr Dygasiewicz

