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OD SŁOWA DO SŁOWA

Drogi czytelniku

M

ożna powiedzieć, że to kolejna odsłona sporu:
„Cyfra czy analog?”. Jednak nie do końca. Wtyczki
Universal Audio zyskały platformę sprzętową UAD
Live Rack, która wzięła udział w Małomiasteczkowej Trasie
Dawida Podsiadło. O przygotowaniu miksu do tej trasy
rozmawiamy z jej realizatorem Rafałem Smoleniem (str. 8),
a o pozostałych kulisach z jej promotorem i organizatorem
Maciejem Wociem (str. 12). Dla równowagi podajemy też przykład, że poczciwy analog ma wiele zalet, zwłaszcza gdy dopalimy go cyfrą. O tym i o swoich poszukiwaniach DAW-u mówi DJ
600V (str. 18). Sporo praktycznych rad dotyczących wtyczek
UAD udzielił Kris Górski, który na co dzień z nimi pracuje.
Działo się to przy okazji prowadzonych przez niego warsztatów
z nagrywania i miksowania (str. 58). A nieco inne spojrzenie na
problem czeka w felietonie (str. 62).
Jednak wiemy, że nie każdy ma takie dylematy. Albo opowiada się po jednej ze stron, albo w ogóle nie zaprząta sobie
głowy problemem. Dla takich czytelników przygotowaliśmy
zestaw odsłuchowy złożony ze słuchawek Ultrasone (str. 26),

monitorów Kii Three BXT (str. 32) i ADAM Audio T7V (str. 34).
Internetowych nadawców powinna zainteresować prezentacja
RØDECastera Pro (str. 36), który ani trochę nie przypomina
mikrofonu, za to ułatwia miksowanie dźwięku do podcastów.
Klawiszowcom proponujemy całkowicie analogowe stojaki Stay pod instrumenty klawiszowe (str. 42), miniaturowy
instrument Akai MPK Mini Play (str. 45) i drugą część historii
syntezatora (str. 46), w której pojawiają się nowe rodzaje syntezy. Dla gitarzystów przygotowaliśmy kompaktowy
multiefekt HeadRush Gigboard (str. 50), a dla basistów
najnowszy wzmacniacz Aguilara Tone Hammer 700 (str. 52).
W części warsztatowej czeka sporo rad dotyczących
miksowania syntezatorów, czyli instrumentów, mogących
pojawić się w każdym paśmie (str. 54).
Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!
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CO SŁYCHAĆ

O

programowanie DAW przeznaczone do MPC Live/X
i komputerów osobistych zyskało kolejną aktualizację,
a wraz z nią sporo udogodnień. Pojawiły się trzy instrumenty:
AIR TubeSynth, Bassline i Electric. Pierwszy emuluje klasyczne
vintage’owe syntezatory polifoniczne z pięcioma efektami
AIR. Instrument wirtualny korzysta z tego samego modelowania
analogowego, na podstawie którego powstał syntezator
Vacuum Pro. Ma trzy oscylatory, z których każdy może generować szum, piłę, kwadrat, impuls lub trójkąt. Bassline jest
z kolei emulatorem syntezatora mono rozbudowanego o nieco
współczesnych możliwości. Zawiera cztery wbudowane efekty
AIR i dwa algorytmy zniekształceń. Z kolei Electric odpowiada
brzmieniem pianinom elektrycznym wzbogaconym pięcioma
efektami AIR. Oprócz tego użytkownicy programu zyskali lepszą nawigację za pomocą pokręteł Q-Link, przy czym w wersje:
stacjonarna i mobilna różnią się od siebie. W tej pierwszej
pokrętła do przybliżania i przewijania są dostępne na ekranach
Main Mode, Track View i Next Sequence, a w wersji niezależnej
w Grid Edit i Audio Edit. Wersja 2.3 zyskała także między innymi
własny autosampler, arpeggiator i obsługę presetów wtyczek
instrumentalnych i efektowych. Poprawiono także stabilność
działania systemu. 

Akai MPC 2.3

Klawisze
w dodatku

IK Multimedia SampleTank 4

N

Świeża dostawa sampli

a początku tego roku wchodzi na rynek czwarta edycja samplera IK Multimedia. Powiększyła się do 8000 brzmień o objętości 250 GB oraz zyskała nowy skalowalny i zoomowalny interfejs.
Nowa biblioteka zawiera wysokiej jakości nagrania fortepianów,
keyboardów, gitar, gitar basowych, bębnów, smyczków, instrumentów dętych blaszanych, wokali, perkusjonaliów wraz z artykulacją
i humanizacją dla większego realizmu. Dodano także 13 efektów
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(łącznie jest ich 70), pochodzących z programów AmpliTube
i T-RackS. Wprowadzony silnik brzmieniowy pozwala na równoczesną pracę z 16 brzmieniami za sprawą warstw. Można je
zdefiniować wraz z punktami podziału. Program daje też większe
możliwości edycji. Wybieramy z 16 modeli filtrów, edytujemy
obwiednie, oscylatory, portamento i polifonie. Ingerujemy
w artykulacje, strefy lub pojedyncze sample. Nowa matryca modulacji umożliwia łączenie źródeł takich
jak obwiednie, LFO i oscylatory, co
pozwala komponować skomplikowane
pejzaże dźwiękowe. Przeprojektowano także tryb Live, umożliwiając
tworzenie zestawów utworów
i presetów do każdego z nich. Program
można obsługiwać dowolną klawiaturą sterującą MIDI lub padem. Ukaże się
w trzech wersjach: SampleTank 4 SE
(2000 wybranych instrumentów
z brzmień o objętości 30 GB), SampleTank 4 (100 GB dźwięków, z czego
70 GB nowo zarejestrowanych obejmujących 6000 brzmień) i SampleTank
4 MAX (8000 brzmień o objętości
250 GB, w tym 200 GB nowo zarejestrowanego materiału). 

COCO
SŁYCHAĆ
SŁYCHAĆ

Akai VIP 3.1

Nowe mapy

Warm Audio WA-251

A

A

ktualizacja oprogramowania VIP przyniosła nowe mapowanie do
kontrolerów Akai MPD218, MPD226, MPD232 oraz Alesis VI25,
VI49, VI61, Vmini, V25, V49 i V61. Poza tym kontrolery – wtyczki i przyciski
w zakładce Multi – mogą teraz obsługiwać do ośmiu parametrów. Program
pozwala także filtrować przez Multi przychodzące dane MIDI. Przydaje
się to na przykład wtedy, gdy chcemy zagrać prawą ręką na syntezatorze
motyw przewodni z pitch bendem i modulacją, a lewą akordy fortepianowe.
Za sprawą filtru odfiltrowujemy komunikaty pitch bend i modulację z części
fortepianowej, a komunikaty z pedału sustainu z motywu przewodniego.
Nowa wersja umożliwia także routing wyjść.
Wszystkie wirtualne wyjścia audio VIP można
globalnie zmapować na inny zestaw wyjść fizycznych. Bywa to użyteczne, gdy mamy skonfigurowany duży zestaw sprzętu o wielu wyjściach
i musimy przesiąść się na mniejszą konfigurację.
Wtedy wszystkie wyjścia wirtualne globalnie
przełączamy na fizyczne 1, 2. Z drobniejszych
poprawek na przykład wprowadzono tempo
Setlisty wyrażone w BPM, można wprowadzać
zakres tempa do wybranej części utworu
i obsługiwać poziom, panoramę, wyciszenie
i solo za pomocą protokołu Mackie Control.
Oprócz tego wprowadzono wiele mniejszych
poprawek usprawniających pracę. 

Wszechstronny pojemnik
i blaszanymi. Może dlatego jest nadal obecny i ceniony w studiach. Stał się jednak rzadki i przez to kosztowny. Tylko pod tymi
dwoma względami konstrukcja Warm Audio nie przypomina
oryginału, który wziął udział w nagraniu mnóstwa przebojów.
Choć trzeba było przeprowadzić inżynierię wsteczną,
WA-251 ma kosztować ułamek ceny klasyka. Dzięki temu
znacznie więcej muzyków zyska szansę, by cieszyć się jego
brzmieniem. 

zdjęcie: Warm Audio

merykańska firma nie ustaje w tworzeniu replik popularnych
urządzeń. Tym razem wzięła na warsztat Telefunkena
ELA M 251 produkowanego w latach 1960–1965. Powstał z tego
WA-251, który oprócz klasycznego wyglądu dużego mikrofonu
pojemnościowego ma lampę, dużą membranę, transformator
i wiele charakterystyk kierunkowych. Zadziwia wszechstronnością. Z powodzeniem nadaje się do profesjonalnych zastosowań
studyjnych, domowych, na żywo i do nadawania. Według producenta znakomicie radzi sobie z wokalem, gitarami akustycznymi
i elektrycznymi, gitarą basową i kontrabasem, perkusją, fortepianem, instrumentami strunowymi, dęciakami drewnianymi
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RWĄCY TEMAT

Wtyczki

O różnicach w pracy z wtyczkami UAD-2
w studiu i live oraz braku lęku, że można stracić
komputer podczas występu bez większych
konsekwencji, mówi Rafał Smoleń
8
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RWĄCY TEMAT

na żywo
Rafał Smoleń
Realizator i producent mieszkający na stałe w Los Angeles.
W swojej karierze współpracował z artystami: Dawidem
Podsiadło, Natalią Nykiel, The Dumplings, Kasią Nosowską,
KAMP!, PRO8L3M czy Wojtkiem Sokołem; czołówką polskiej
sceny jazzu (Krzysztof Herdzin, Anna Maria Jopek, Adam
Pierończyk), a z twórców i producentów amerykańskich:
zdjęcie: Filip Blank/archiwum prywatne

AJ Mitchellem, Carrie Underwood, Kylem Townsendem
(Celine Dion, Mary J. Blige), Chrisem Lordem-Alge’em
(Muse, Green Day), HB Barnumem (Aretha Franklin, Paula
Abdul), Wendy Waldman (Vanessa Williams),
Judem Friedmanem (Whitney Houston).
Ma na koncie pracę przy utworach popowych, EDM i jazzowych,
muzyce filmowej i klasycznej. Był realizatorem
Małomiasteczkowej Trasy Dawida Podsiadło.

>>
styczeń–luty 2019
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RWĄCY TEMAT

>> Używasz wtyczek Universal Audio w studiu.

A jakimi narzędziami posługiwałeś się podczas realizacji
wcześniejszych koncertów?
Wcześniej nie realizowałem koncertów z wtyczkami. To pierwsza
produkcja, podczas której korzystam z zewnętrznych cyfrowych
narzędzi processingu. I cieszę się, że są z tak wysokiej półki.

Zawsze jest za mało processingu. Wystarczy wykorzystać np. EQ
na wokalu lub instrumencie do pozbycia się kilku formantów
i już nie mam EQ. Nie zrobię żadnego dodatkowego łagodniejszego ruchu na całości korekcji tego sygnału. Oczywiście – można
zrobić koncert na samej konsolecie. Jednak gdy mam dodatkowy
processing i mogę zaingerować w sygnał wysokiej klasy narzędziami, daje mi to dużo większe możliwości. Na przykład mogę zastosować EQ konsolety do eliminacji czysto technicznych częstotliwości, a UAD do kreowania i dopalenia brzmienia. Korzystam
też z wtyczek, których w konsolecie nie ma, jak symulator taśmy.
Mówię tu o dobrym symulatorze taśmy, który nie zdegraduje
mi dźwięku, tylko pomoże go w dobry sposób nasycić. Przykład
stanowi także dynamiczne EQ, którego używam najwięcej
i mam go za mało w samej konsolecie. W tej sytuacji posiłkuję się
zewnętrznym z UAD-a.

Wtyczki są te same. Czy są jednak jakieś różnice
w zastosowaniu ich do pracy live i w studiu?
Różni się mój cały workflow, jeśli chodzi o logikę, liczbę i układ
pluginów, które mogę i chcę zapiąć na danym instrumencie czy
grupie. Nie potrafię w prosty sposób porównywać tych dwóch

Miałeś jakiś problem z instalacją systemu?
Sam software jest superprosty. To naprawdę wielka zaleta.
Wszystko jest na jednej warstwie, łatwo i szybko się go
uczy i obsługuje. Wystarczy kilka chwil, by uruchomić
cały system.

fot. Rafał Ulicki

Jak to się stało, że sięgnąłeś po nie w wersji live?
To jest dość naturalny ruch. Mam doświadczenie z wtyczkami
UAD-2 na polu studyjnym i przećwiczyłem ich różne zastosowania. Są narzędziami, których używam w studiu na co dzień zarówno do kreowania brzmienia, jak i rozwiązywania problemów
w miksie. To w dużym stopniu przekłada się na pracę live. Było
więc dla mnie oczywiste, żeby sięgnąć po wysokiej klasy narzędzia, które bardzo dobrze znam, zamiast szukać nowych.

światów. Sposób użycia pluginów w studiu w DAW-ie w dużym
stopniu zależy od produkcji utworu, który miksuję. Mogę dowolnie przepuszczać sygnał w ProToolsie przez wtyczki zainsertowane na śladach czy auxach i zrobić w ten sposób dowolnej wielkości
sesję. Natomiast przy projektowaniu show pluginy stają się moim
„fizycznym” outboardem dla cyfrowej konsolety i obok brzmienia równie ważna jest dla mnie przejrzystość całej struktury
miksu, co i gdzie jest zainsertowane i jak szybko jestem w stanie
tam dotrzeć podczas pracy. Również ważnym parametrem jest to,
że do zmiksowania mam w tym jednym layoucie nie jeden utwór,
ale cały koncert. Dlatego dobieram i projektuję układ pluginów
w taki sposób, żeby pomogły mi zrealizować cały show. Mógłbym
skomplikować sobie życie i zmieniać wtyczki co piosenkę, ale tego
nie lubię. Wówczas bardzo łatwo popełnić błąd.
Korzystasz z bardzo dobrego stołu SSL-a. Do czego ci zatem
UAD Live Rack?

10
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Przy projektowaniu show
pluginy stają się moim „fizycznym”
outboardem dla cyfrowej konsolety
i obok brzmienia równie ważna jest
dla mnie przejrzystość całej
struktury miksu

A hardware?
Absolutnie bezproblemowy. W zasadzie on i off.
Używasz wtyczek na poszczególne instrumenty,
grupy, sumę?
Na każdy z wymienionych elementów.
Możesz powiedzieć czego na czym?
Na stopę i werbel używam channel stripów API. Na stopę,
werbel i tomy dodatkowo Studera A800. Na Stemie mikrofonów, które znajdują się blisko bębnów, mam SPL Transient
Designer i korektor Brainworx, a do wokalu, chórków oraz na
sumie używam dynamicznego EQ Sonnoxa. Korzystam też
z bardzo miękkiego kompresora Manley Variable MU na wokal.
Na główne wyjścia, czyli L, R oraz SUB, mam zainsertowane
limitery, ale tylko jako zabezpieczenie. Moje poziomy miksu przy
tej konfiguracji systemu nie sięgają thresholdów ustawionych

RWĄCY TEMAT

we wtyczkach, dlatego limiter pełni jedynie funkcję bezpiecznika, na wszelki wypadek.
Zabezpieczasz się, a dajesz spokój końcówkom
i limiterom na końcówkach, dzięki czemu masz dużo
większy zapas dynamiki?
Tak. Poza tym przydało się to także podczas innego występu
Dawida, nie na głównej trasie. Graliśmy fragment naszego show
na bardzo małej scenie i na małym systemie. Z racji miejsca
i ze względu na ogromną liczbę ludzi, którzy stali przed sceną,
konieczne było podniesienie poziomu miksu u mnie na limiterach,
abym nie przesterował wyjścia stołu i procesora, który był na
zewnątrz, a w końcówkach pozostał jeszcze zapas. Innymi słowy
– musiałem sobie „zmasterować” miks pod mały system PA i bez
limiterów bym sobie nie poradził.
Czy akustyka sali ma jakikolwiek wpływ na dobór wtyczek?
Nie uzależniam doboru wtyczek od akustyki. One mają mi pomóc
w zbudowaniu dynamicznego i przejrzystego miksu, a z akustyką hali, w której gramy, mierzy się przede wszystkim inżynier
systemu nagłośnieniowego.

wspomniałem, narzędzia w konsolecie i wtyczki pomagają mi
pozbyć się problemów i podnieść miks na wyższy poziom jakości. Moim numerem jeden jest dynamiczne EQ. W tej chwili
jest szczególnie bliskie mojemu sercu, bo nie ma nic gorszego
niż pozbawienie się na stałe jakiegoś pasma w instrumentach,
grupie czy w miksie. Naprawdę dużo bezpieczniej jest użyć
dobrego dynamicznego EQ. Jeśli ma się takie pod ręką, jest to
najważniejsze narzędzie pracy. Nie używam jednak wtyczek,
które kompletnie wywracają brzmienie koncertu „do góry
nogami” i bez których brzmi on zupełnie inaczej. Ale gdybym
wyłączył wtyczki, byłoby słychać, że w niektórych pasmach
jest bałagan, że niektóre instrumenty gorzej miksują się ze
sobą, a w przypadku bębnów – że to nie jest docelowe
wysycenie sygnału.
Pozostaje jeszcze jedna rzecz kluczowa podczas występów
live: bezpieczeństwo łączące się ze stabilnością systemu.
Jak je postrzegasz w kontekście małego jubileuszu? Bo dziś
gracie chyba 10 koncert na trasie. Miałeś jakieś problemy?
Nie, ale zrobiłem kilka testów, bazując na tym, co przeczytałem
w instrukcji obsługi UAD Live Racka. Na przykład to, że jeżeli

Zawsze jest za mało processingu.
Wystarczy wykorzystać np. EQ
na wokalu lub instrumencie
do pozbycia się kilku
formantów i już
nie mam EQ

Jak wyglądały przygotowania do trasy?
Całe show na początkowym etapie przygotowywałem w studiu.
Mieliśmy próby na hali, podczas których nagrałem cały koncert.
Potem wszedłem do studia, programowałem konsoletę i UAD-y.
Wtedy dobierałem narzędzia. Miałem czas, żeby przetestować,
co działa, a co nie. Potem wróciłem na próby w hali, w której pracowaliśmy tydzień z zespołem i całą produkcją. Tam w zasadzie
już nic nie zmieniałem w doborze narzędzi, tylko robiłem korekty
w parametrach miksu. Ten workflow okazał się bardzo efektywny, bo między studiem a halą wszystko przeniosło mi się
w 85–90 procentach.
Ile w koncercie jest Dawida, a ile wtyczek? Jak bardzo
wpływają na koncert?
Nie oszukujmy się: brzmienie Dawida i zespołu to przede
wszystkim to, co ze sceny trafia do konsolety – brzmienie
instrumentów oraz performance artystów. Jak wcześniej

podczas pracy odłączę komputer sterujący UAD-em, UAD cały
czas działa, bez milisekundy przerwy. Zrobiłem test na próbie:
podczas grania wyjąłem kabel Thunderbolt i UAD działał dalej.
Trzeba jedynie pamiętać, że jeżeli podłączy się go znowu, to Live
Rack widzi „nowe urządzenie” i sygnał znika, zanim wczytane zostaną ustawienia z komputera. Dlatego nie można go bezawaryjnie wpiąć. Można jednak stracić komputer w połowie koncertu
i unit będzie nadal pracował na tych ustawieniach, które pamięta. Super, że MOŻNA STRACIĆ KOMPUTER. (śmiech) W razie
takiego wypadku jestem w stanie dograć show do końca. Poza
tym urządzenie ma podwójny zasilacz, co jest standardem w
świecie live przy konsoletach i innych urządzeniach. Ma także
optyczne MADI. Myślę, że to jeden z bardziej niezawodnych
interfejsów, jeśli chodzi o przesyłanie audio. Do tej pory nie
czułem nawet obawy, że coś się może wydarzyć ze sprzętem.
Rozmawiali Konrad Majchrowski, Dariusz J. Michalski
(16.12.2018)
styczeń–luty 2019
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O presji czasu przy montażu sceny,
różnicach w warunkach organizacji
koncertów gwiazd zachodnioi środkowoeuropejskich oraz
sukcesie w skali, której nikt się
nie spodziewał, mówi
Maciej Woć

Jak zorganizować
Sold Out Tour
Właśnie kończycie Małomiasteczkową Trasę, z którą
objechaliście największe miasta. Jak wyglądały przygotowania?
Zaczęliśmy je prawie rok temu.
Czyli półtoraroczna przerwa Dawida nie była tak
do końca przerwą?
Gdy ją ogłaszaliśmy po zagraniu ostatniego koncertu dwa lata
temu, wiedzieliśmy, że powrót do koncertowania będzie połączony z premierą płyty. Od początku planem było zniknięcie po to,
żeby wrócić z większą siłą.
Od czego zaczęliście?
Od wymyślenia koncepcji trasy i wytypowania miejsc, gdzie
zrobienie dużej produkcji jest możliwe.
Potem była długa i żmudna praca związana ze skalowaniem
biznesowym, czyli podjęciem decyzji, na co będzie nas stać i jakie
koszty mogą zaistnieć w trakcie realizacji. Wszyscy robiliśmy
to w tej skali po raz pierwszy, więc staraliśmy się przewidzieć
wszystkie możliwe scenariusze, przeszkody i utrudnienia, które
potencjalnie mogliśmy napotkać.
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A potem zaczęliśmy pracować w poszczególnych, powołanych do tego departamentach. Dźwięk, scena, światło, multimedia, automatyka sceniczna, zespół muzyczny. Wszyscy stali przed
tym samym wyzwaniem: stworzyć projekt spełniający wyśrubowane cele, które sami przed sobą postawiliśmy, a jednocześnie
możliwy do sprawnego przetransportowania, złożenia i rozłożenia w określonych warunkach i czasie, w ramach konkretnego
budżetu.
W głowach ludzi, którzy byli za to odpowiedzialni, powstała
koncepcja i została przelana na papier. Powstały projekty i schematy dotyczące wszystkich aspektów produkcji światła, dźwięku
– w tym systemu frontowego i opięcia sceny – oraz multimediów.
Papier przyjmie wszystko.
Potem musieliśmy oczywiście to wszystko ze sobą skonfrontować. Pierwsza weryfikacja projektu trwała osiem dni.
Spędziliśmy je w podwarszawskiej hali zdjęciowej, gdzie
przywieźliśmy wszystkie elementy projektów. Chcieliśmy
zobaczyć, jak zadziałają. Składaliśmy i rozkładaliśmy poszczególne części systemów, sprawdzając, czy damy radę je

fot. Michał Murawski/ishootmusic.eu/Muzk Management (2)
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Maciej Woć
Właściciel Agencji
Muzk Management oraz Agencji
eventowej East Eventz.
Od 2014 roku menedżer
Dawida Podsiadło.
Promotor i organizator
Małomiasteczkowej Trasy.

zmontować i zdemontować w krótkim czasie. Uczyliśmy się
obsługi nowych systemów i sprzętów, które pojawiły się po
raz pierwszy. Potem zaczęła się żmudna praca wirtualna
zarówno w departamencie światła i multimediów, jak
i dźwięku. Rafał Smoleń, nasz realizator FOH, przez kilka dni
pracował w studiu z konsoletą na wirtualnych śladach, które
zarejestrował podczas tych prób. Pierwszy koncert mieliśmy w katowickim Spodku, więc halę wynajęliśmy także na
dzień poprzedzający koncert i od razu zamontowaliśmy całą
produkcję. Dzięki temu zyskaliśmy dodatkowe 24 godziny na
testy i próbę generalną z produkcją. Dodatkowo po trzech
pierwszych koncertach zagranych dla publiczności zrobiliśmy
jeszcze jeden dzień prób, by wprowadzić korekty produkcyjne oraz popracować nad przejrzystością i selektywnością
dźwięku. Skorzystaliśmy z uprzejmości GMB, które dostarcza nam front. Rafał jeszcze raz na wirtualnych śladach
robił to w trakcie trasy. Można powiedzieć, że 13 dni
koncertowych poprzedziło niemal tyle samo dni przygotowań. Wydaje się jednak, że dzięki temu udało się nam
osiągnąć zamierzony efekt.

Wszystko zadziałało tak, jak to sobie wymyśliliście?
Niektóre rzeczy działały inaczej, inne nie zadziałały.
Możesz wymienić jedną z tych rzeczy?
Chociażby zbudowaliśmy nowy system pracy z trackami.
Zespół wspierała para redundantnie spiętych playerów, na
których znajdowały się dodatkowe ślady. System ściągnęliśmy
specjalnie z Wielkiej Brytanii. W momencie awarii jednego
playera miał on przełączać się bezlatencyjnie na drugi. Gdy
sprawdzaliśmy tę redundantność, okazało się, że awaria jednego
powodowała wyłączenie drugiego. To potencjalnie duży problem,
który może wpłynąć na przebieg całego koncertu. Nie mogliśmy
kompletnie dojść, gdzie jest usterka. Wisieliśmy przez cztery dni
na telefonie z dystrybutorem i producentem w Wielkiej Brytanii,
którzy nas zapewniali, że takie zachowanie urządzenia jest niemożliwe. Sprawdzaliśmy punkt po punkcie kolejne elementy
i kolejno wykluczaliśmy, co nie działa. Czuliśmy się trochę jak
w NASA. (śmiech) W końcu po trzech dniach śledztwa wykryliśmy
przyczynę: wewnętrzny błąd lutowania w taśmie pinowej. Po jej
wymianie system ruszył.
styczeń–luty 2019
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>> Wspomniałeś o sprawdzaniu czasu rozstawiania sprzętu.
Dlaczego to takie ważne?
Robimy tak zwane halowe full delivery, czyli przywozimy cały
swój sprzęt i montujemy go w takim trybie, jak toury odwiedzające Polskę czy koncertujące po świecie. Wchodzimy do hali
o godzinie drugiej czy trzeciej w nocy, montujemy się w 12 godzin
od zera do próby, a po koncercie mamy sześć godzin na opuszczenie hali, bo po nas wchodzi kolejna produkcja. Pracowaliśmy
długo nad tym, by skrócić i optymalizować czas montażu sceny,
jeśli chodzi o mikrofonizację i statywy. Musieliśmy mieć pewność,
że wyrobimy się z postawieniem sceny i wystrojeniem dźwięku.
Ceną było skrócenie przygotowania sceny do minimum. Sztab
techników pod wodzą naszego szefa sceny Michała Szymaniuka
i Rafał bardzo dużo czasu spędzili na wymyślaniu, jak przeprowadzić instalację sceny najszybciej, najsprawniej, w najprostszy
sposób, ale przy tym zapewnić bezawaryjność. Bo każdego

O sypiącym się dachu
i niesypiącym się brzmieniu
Z początku Poznania nie braliśmy nawet pod uwagę, choć
wiedzieliśmy, że jest to miejsce, gdzie dużo ludzi kupiłoby bilety.
Ze względów produkcyjnych wyszliśmy jednak z założenia,
że nie ma tam miejsca, gdzie zmieścimy się z tą produkcją.
Ostatecznie jednak postanowiliśmy zagrać w Arenie.
Wyprzedaliśmy ją w trzech datach, po czym okazało się, że
w hali zawalił się dach. Byliśmy zmuszeni przenieść się do hali
Targów Poznańskich: blaszanego, kwadratowego pomieszczenia
o „legendarnej” akustyce puszki. Po koncercie byłem zbudowany
tym, jak dobrze udało się wykręcić brzmienie w tych trudnych
warunkach. W takich sytuacjach preprodukcja

Widzowie powinni
mieć poczucie, że choć hale
są tak różne, koncert wygląda
tak samo

i przygotowania procentują.

promotora i organizatora koncertów paraliżuje myśl, że coś
mogłoby nie zadziałać. Może używam tego sformułowania na
wyrost, ale – o ile wiem – jest to pierwsza tego typu produkcja
w Polsce. Ktoś, kto widzi ten koncert, rozumie trochę kontekst
produkcyjny i co dowozimy w tak krótkim czasie, z pewnością to
doceni. Cały projekt sceny musiał też zakładać określone warunki
montażu. Nie chodzi o to, żeby wymyślić spektakularne rozwiązania, jeżeli potem fizycznie niewykonalne jest ich wdrożenie
w kilka godzin określonymi siłami, którymi dysponowaliśmy. Tutaj
ogromną pracę wykonał pion produkcyjny pod wodzą Izy Klein,
producenta i stage managera z ogromnym doświadczeniem. To
na jej głowie było spięcie wszystkiego w harmonogramach w taki
sposób, żebyśmy się wyrobili.
Skoro wzorowaliście się na zachodnich produkcjach, taki
sposób działania nie powinien być niczym nadzwyczajnym.
Naszym benchmarkiem są trasy światowe. Pamiętaj jednak,
że nikt z nas nie brał udziału w ich formatowaniu, a na naszym
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podwórku nikt jeszcze nie robił tego w takiej skali w ten sposób
i nie mieliśmy się od kogo nauczyć. Dodatkowo różnica między
nami a takimi produkcjami polega na tym, że artysta pokroju
Justina Timberlake’a podczas przygotowania trasy koncertowej
w niektórych istotnych aspektach ma znacznie łatwiej od nas. Nie
zastanawia się, jak dużo koncertów zagra i czy ma na nie pieniądze, czy będzie sold out, czy nie będzie. Dostaje od promotora ileś
tam milionów dolarów i już. Nawet mniejsze zespoły jeżdżące po
świecie z własną produkcją, grając w mniejszych obiektach, nie
planują trasy na 13 koncertów, tylko na 100, a ich trasa trwa rok
albo dwa lata. Customizacja pewnych rozwiązań i ich amortyzacja w takim okresie są zupełnie inne. My musimy pracować na
gotowych elementach, bo trasa trwa dwa miesiące i zwyczajnie
nie stać nas na to, żeby ktoś zbudował nam totalnie od zera to, co
sobie wymarzymy. Mimo to chcieliśmy zrobić coś, co się wyróżni,
zostanie zapamiętane i będzie adekwatne do tych hal, w których
graliśmy. Naszym celem było, by widz przychodzący na koncert
Dawida nie miał wrażenia, że show w jakikolwiek sposób odstaje

RWĄCY TEMAT

Na naszym podwórku nikt jeszcze
nie robił tego w takiej skali
w ten sposób i nie mieliśmy się
od kogo nauczyć

produkcyjnie od występów pierwszoligowych artystów zachodnich. Pracujemy z fantastycznymi partnerami, którzy nas wyposażyli w sprzęt na tę trasę m.in. GMB Pro Sound, Wizja, Transcolor,
Quattro. Wszyscy mają doświadczenie w organizacji największych wydarzeń festiwalowych, eventowych i produkcjach TV,
ale w takim modelu wszyscy pracowaliśmy pierwszy raz. Chodzi
o pogodzenie najwyższej jakości, na której nam zależy, z powtarzalnością pod ogromną presją czasu. To wymaga wielkiej
precyzji. Przy tym my nie mamy takiego komfortu, że możemy
wszystko podpiąć i popróbować przez cały dzień. Mamy
w zasadzie jeden strzał. System od razu musi zadziałać, bo
margines błędu jest minimalny. Jeżeli przytrafi się nam błąd,
którego jak dotąd uniknęliśmy, natychmiast powoduje opóźnienie
koncertu zauważalne dla odbiorców. Pochodną jest wpadnięcie
w korkociąg backupów. Następuje gonitwa myśli, że wszystko
trzeba opiąć bezlatencyjnie, redundantnie, mieć backup każdego
pieca, każdego mikrofonu, każdej konsolety. Wszystkiego!
Pojawiają się pytania: „Jak dużo tego potrzebujesz? Czy

naprawdę musisz wozić dwa sety wszystkiego, żeby zadziałało?”. Z jednej strony tak, ale z drugiej przecież można
zwariować!
W pierwszych informacjach o trasie zapowiadaliście
tylko pięć koncertów.
Chcieliśmy zagrać tylko w bezpiecznych, największych halach
z największymi możliwościami produkcyjnymi. Przywołam
jeszcze raz przykład Justina Timberlake’a: jeśli on gra tour halowy,
ma dużo większą powtarzalność, gdy chodzi o miejsca koncertów.
Jedzie do podobnych hal o podobnej pojemności, mogących przyjąć ciężar sprzętu i spełniających podobne wymagania techniczne.
Takich hal w Polsce jest ledwie kilka: Tauron Arena, Ergo Arena.
W obydwu zresztą graliśmy.
A mimo to zdecydowaliście się na wydłużenie listy miejsc.
Zapotrzebowanie było za duże. Szybko stwierdziliśmy, że musimy
tym ludziom coś zaproponować, bo dojdzie do dantejskich scen.
styczeń–luty 2019

15

>>

RWĄCY TEMAT
>>

Dlatego w imię założonej powtarzalności musieliśmy robić
ogromne szpagaty koncepcyjne i wymyślać sposoby, by zmieścić koncert w diametralnie różnych halach. Dziś jesteśmy na
Torwarze, który jest trzykrotnie mniejszy niż Tauron Arena czy
Ergo Arena i ma ogromne ograniczenia, jeśli chodzi o podwieszenia pod sufitem. Graliśmy na przykład w Spodku, gdzie nic
nie można powiesić pod dachem i musieliśmy stawiać ground
support. Należy pamiętać, że mamy przygotowany jeden koncert.
Wszystko jest w nim zaprogramowane i wszystko idzie w tym
samym porządku, więc wszystkie elementy składowe tego setu
muszą być zamontowane dokładnie w tych samych miejscach.
Jedyne, co wyróżnia poszczególne koncerty, to warstwa artystyczna. Czasami Dawid trochę inaczej gra, inaczej akcentuje,
inaczej opowiada, ale sama produkcja pozostaje identyczna.
Najpoważniejszą częścią naszej pracy było ujednolicenie jakości.
Widzowie powinni mieć poczucie, że choć hale są tak różne,
koncert wygląda tak samo.

O Małomiasteczkowej Trasie
Trasa odwiedziła Gdańsk/Sopot, Katowice, Kraków, Poznań,
Warszawę i Szczecin, gdzie odbyło się łącznie 13 koncertów.
W produkcji każdego koncertu brało udział prawie 130 osób,
w tym około 20 osób lokalnego wsparcia stage hands, który
pomagał w danym mieście. Resztę stanowili członkowie stałego
zespołu. Wśród nich była obsada pionów: automatyki scenicznej (obsługa systemu ruchomych wyciągarek Kinesis), sceny,
nagłośnienia, oświetlenia, multimediów, sceny, scenografii. Ekipa
w kilkunastu ciężarówkach i busach woziła ze sobą wszystkie
elementy produkcji i światła, hydrauliczne windy, cały system
realizacji kamerowej (w tym tower cam) oraz pirotechnikę.
Właściwie były obecne wszystkie elementy, które współczesny
europejski show na takim poziomie powinien mieć.
Nawet gdy nie zmieniano miejsca występu, do bieżącej
obsługi sprzętu było potrzeba ponad 60 osób.

Naszym celem było, by widz
przychodzący na koncert Dawida
nie miał wrażenia, że show
w jakikolwiek sposób odstaje
produkcyjnie od występów
pierwszoligowych artystów
zachodnich

Producent:
East Eventz
Promoteur & Manager:
Maciej Woć / East Eventz & Muzk Management
Executive Producers:
Michał Fałat, Marek Morisson / East Eventz
Creative Producer / Set Designer:
Paweł „Spider” Pająk / Percepto LAB
Producer: Iza Klein
Multimedia: Wizja Multimedia
Lighting: TRANSCOLOR
Kinesys System & Rigging: RIGG
Sound: GMB Pro Sound

Po frekwencji można odnieść wrażenie, że widzowie
to docenili. Wszystkie koncerty się wyprzedały.
Mówiąc szczerze, nie zakładaliśmy aż takiego sukcesu. Na 13
koncertach publiczność przekroczy łącznie 110 tysięcy ludzi,
czyli wypełniłaby dwa Stadiony Narodowe. Na przestrzeni
dwóch miesięcy w Polsce to jest obiektywnie wynik naprawdę
imponujący. Ciągle jesteśmy zaskoczeni i podekscytowani tą
skalą. Natomiast póki to wszystko nie dojedzie do końca, ciągle
jesteśmy pełni pokory i skupienia. Bo jak mówi powiedzenie
narciarskie: „Najbardziej niebezpieczny jest ostatni zjazd”.
A co po ostatnim zjeździe?
Ostatni demontaż. Część gratów, która została przygotowana
specjalnie dla nas, jedzie do magazynu. Część wróci do pracy
w firmach, z których je pożyczyliśmy. A my zaczniemy się przygotowywać do trasy wiosennej.
Co to będzie?
Nazywa się Wielkomiejski Tour i zaliczy około 30 mniejszych
miast i miasteczek. Zagramy w takich przestrzeniach, jak domy
kultury czy szkoły z publicznością 300–350 osób. Jednak nie
pojedziemy z niczym. Chcemy zrobić show na miarę lokalnych
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Staging: Quattro Group
Stage Lift: Piasecki i Syn – Technika Sceniczna
Camera System: Azaf / Protel
Ticketing and promotion: Good Taste Agency

możliwości. Te same elementy, które przygotowaliśmy na Małomiasteczkową Trasę, musimy przystosować do tej mniejszej.
Robimy downsizing, co wymusza ekonomia przy sprzedaży
350 biletów. Jesteśmy na etapie ustalania jakiegoś kompaktowego systemu, jeśli chodzi o zamknięcie sceny, systemu
monitorowego. Będziemy pracować nad tym, by to wszystko
spiąć, ale też zostaje kwestia PA, produkcji scenograficznej,
dźwiękowej. Nie będziemy mogli przygotowywać koncertów
w 100 osób, bo nie będzie do tego warunków, ale podejście pozostanie to samo. Też zapewne spotkamy się na kilka dni w jakiejś wynajętej sali lub przestrzeni koncertowej. Przygotujemy
się w taki sposób, żeby na pierwszy koncert jechać w poczuciu,
że produkcję mamy opanowaną. Nie zamierzamy uczyć się
jej w trasie.
Rozmawiali Konrad Majchrowski, Dariusz J. Michalski
(16.12.2018)
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DJ 600V
Właściwie Sebastian Imbierowicz, DJ, producent muzyczny
odpowiedzialny między innymi za „Skandal” Molesty oraz debiutanckie
utwory Sokoła, Tede, Hemp Gru, Mor Wa. Autor szeregu albumów
producenckich, na których w latach dziewięćdziesiątych pojawiły się
dziesiątki raperów. Jako domorosły inżynier dźwięku ukształtował
brzmienie polskiego hip-hopu w tamtym, początkowym okresie.
Na wydanie czekają utwory zrobione ostatnio z artystami, których 600V
nazywa bohaterami swojego dzieciństwa: PMD, Ed O.G., Arifacts
oraz dwa albumy zrealizowane z artystami z Kingston, wśród
których są między innymi Alozade i Anthony B.
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Analog
na cyfrowych
sterydach
O znalezieniu złotego środka między cyfrą
a analogiem, poszukiwaniach odpowiedniego
DAW-u, korzyści z nieznajomości perfekcyjnych
progresji akordów i znalezieniu niszy wydawniczej
opowiada DJ 600V
Przez długi czas produkowałeś z wykorzystaniem urządzeń MIDI, ale w pewnym
momencie wszystkie sprzedałeś i przeniosłeś się do pracy z wtyczkami.
Rzeczywiście do niedawna siedziałem w pudełku i nie chciałem sobie życia marnować na
ganianie za sprzętem. (śmiech) Na szczęście nie sprzedałem wszystkiego. Zostawiłem sobie
SP 1200, swoją starą beat maszynę. Co więcej, uruchomiłem ją przed dwoma laty i finalnie
dokupiłem trochę sprzętu, by dać sobie nowe możliwości.

zdjęcia: archiwum prywatne (3)

Wielki powrót do analogów?
Mocno rozbudowałem tę domenę w studiu. Kupiłem parę kompresorów, jakąś equalizację, kilka pięćsetek, sumator Neve’a 8816 i kilka samplerów: SP-303, SP-404 Rolanda, dwa
samplery Ensoniqa. Wracam do tych brzmień, bo one są jednak nie do podrobienia. Domena analogowa, ale i niedoskonałości starych, samplerowych przetworników A/C C/A dają
brzmieniu „życie” w trybie natychmiastowym. W dzisiejszych czasach ważna jest także druga
połowa, która dba o to, by te urządzenia zagrały należycie – dobre Digital Audio Workstation.
Najlepszym podejściem jest łączenie domeny cyfrowej z analogową i korzystanie z zalet
każdej z nich.
Jak dojrzałeś do tej zmiany?
Usłyszałem parę rzeczy, zastanowiłem się nad nimi i doszedłem do wniosku, że jeżeli mam
przenieść swoją produkcję muzyczną na kolejny poziom, krok analogowy jest konieczny.
Długo badałem wtyczki i software, który emuluje urządzenia fizyczne. Postanowiłem to skonfrontować z rzeczywistością. Dopóki nie spędzi się mnóstwa czasu z urządzeniami, trudno
ocenić różnicę. Porównywałem, jak różne emulacje kompresorów różnych firm funkcjonują
w porównaniu z tym, co dzieje się w rzeczywistych urządzeniach. Ta wiedza jest niezbędna, by
poważnie podejść do tematu.
styczeń–luty 2019
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Masz background, który pozwala ci niektóre rzeczy
pomierzyć. Porównywałeś z miernikiem w ręku?
Jako ktoś, kto studiował fizykę i rozumie podstawowe procesy
akustyczne, potrafię spojrzeć na dźwięk chłodnym okiem. Nie
jestem wrogiem miksowania wzrokiem. Urządzenia pomiarowe
mówią nam prawdę, a akustyka pomieszczeń czy jakość głośników niekiedy nie pozwalają jej rozpoznać. Wtedy urządzenia
pomiarowe dają nam obiektywną informację. Oczywiście trzeba
miksować przede wszystkim uszami i oczywiście ostateczna decyzja musi być podejmowana na etapie słuchu, ale bez informacji
z mierników często słuch się gubi z braku miarodajnych danych.
Słuch jest bardziej wrażliwy, ale i plastyczny. Po paru godzinach
pracy z dźwiękiem trudno jest rozpoznać, co jest dobre, a co złe.
Podoba się wszystko lub nie podoba się nic. W używanym przeze
mnie od niedawna DAW-ie PreSonusa Studio One znalazłem
najbogatszy, jaki dotąd widziałem, zestaw mierników wizualnych.
Przede wszystkim analizator widma. Ujął mnie od momentu,
w którym go zainstalowałem. Nie widziałem takich rozwiązań
w programach podobnej klasy. Działa doskonale, ma wiele trybów, w tym vintage’owych, które lubię, z poszczególnymi diodkami-kratkami, zapalającymi się zamiast krzywej. Przy czym można
w tym samym momencie obserwować także krzywą. Jest oscyloskop szczególnie przydatny do robienia muzyki elektronicznej lub
dopasowania basu do stopy.
Na czym wcześniej pracowałeś?
Na samym początku, 20 lat temu, wyłącznie w domenie analogowej. Może nawet nie tyle analogowej, co kabelkowej. To były
cyfrowe rejestratory typu DAT, cyfrowe rejestratory ośmiośladowe, konsola Soundcrafta z 24 kanałami, która miała całkiem
sympatycznego kopa z transformatora elektrycznego, samplery
Akai S900, E-mu SP 1200. Gdy pojawiła się domena cyfrowa, pomyślałem: „Wywalam te wszystkie graty. Po co mi konsola, która
zajmuje pół pokoju? Po co mi dyskietki, które zajmują pół szafy,
a wyszukanie na nich jakiegokolwiek beatu zajmuje mnóstwo czasu?”. Żeby uprzedzić pytanie: wróciłem do tej sytuacji. Znów mam
dyskietki, żeby nie wyszło, że jestem supercwaniakiem. (śmiech)
Od dwóch lat bawię się dyskietkami lub emulacjami stacji dyskietek. Mam parę paczek dyskietek kupionych na świeżo.
Czyli o przejściu do domeny cyfrowej zdecydowała wygoda?
Chciałem wtedy uprościć tworzenie muzyki, bo proste narzędzia zmuszają do większej kreatywności. To stara prawda. I tak
próbowałem robić przez 10–15 lat. Oczywiście popsuło to moje
brzmienie, ale za każdym razem poprawiało je wprowadzanie
żywych urządzeń zgrywanych do komputera. Przez długi czas nie
byłem zadowolony ze swojego brzmienia, bo domena analogowa
daje jednak pewien poziom zniekształceń ważnych w gatunkach
muzyki klubowej, DJ-skiej. Przy czym dla mnie muzyką klubową
jest hip-hop na równi z house. Lubię, kiedy muzyka jest jak sprane
dżinsy. Nieperfekcyjna, zawierająca rozsądną dawkę szlachetnych THD. Ten brud jest niezbędny. Próbowałem go uzyskiwać
przez różne emulacje cyfrowe, ale zajmowało mi to godziny, dni,
miesiące. Tymczasem wystarczyło podłączyć SP 1200. Robi to
samo, bo brud drzemie w konwerterach wbudowanych
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w sampler. Oszczędziło mi to mnóstwo czasu, ale pojawiło się
sporo kolejnych wyzwań. Na przykład: jak to brzmienie podać,
żeby było słychać chrzęst tych wszystkich cyfrowych mechanizmów, tych wszystkich scalaków, które mają po 12 nóżek, a nie po
ponad 40? Jak to zrobić, żeby to brzmiało nadal mięsiście, jak na
XXI wiek przystało, z dużym zakresem dynamiki, a jednocześnie
głośno? Chociaż teraz ta wojna na głośność chyba się kończy. Tak
czy inaczej, było to wyzwanie. Pomogła mi w tym domena analogowa, ale również mnóstwo wirtualnego sprzętu cyfrowego,
który pełni równie istotną rolę.
Ale chyba wcześniej używałeś jakiegoś DAW-u?
Używałem kilku. Zaczynałem od Cubase’a i Cubasisa. Wtedy jeszcze komputer nie był elementem toru audio tylko sequencerem
MIDI, a audio zgrywało się do DAT-a. Z taką wersją szło się do
Grzegorza Piwkowskiego, gdzie w oparciu o jego doświadczenia
wykręcaliśmy finalny efekt. Tak było z pierwszą Molestą i dwoma
moimi pierwszymi albumami. Gdy kupiłem komputer będący
w stanie policzyć i przetworzyć tor audio, stwierdziłem, że nie
zamierzam chrzanić się z DAT-ami, kiedy mogę materiał zanieść
Grześkowi Piwkowskiemu na płycie. No i wtedy się zaczęło! Przerzuciłem się na program Sonic Foundry ACID, który wtedy był
jedną z niewielu alternatyw. Ta firma zrobiła Sound Forge’a, więc

O paradoksie przestrzeni twórczej
W czerwcu za namową kolegi, Jacka Sienkiewicza, dałem
szansę iPadowi jako narzędziu pomocniczemu do kompozycji.
Okazało się, że jest to ogromna przestrzeń do kreacji
porównywalna z systemami komputerowymi PC, o ile nie
większa. Mamy okres wysypu ipadowych aplikacji do
muzykowania. Sporo z nich to sprytne programy, które
pozwalają eksperymentować, szkicować kompozycje, szukać
brzmień i eksportować ślady audio lub MIDI, by potem nadać
im brzmienie i starannie zmiksować w DAW-ie. Mały rozmiar
ekranu iPada jest jednak sporą przeszkodą w miksie, ale
również ułatwieniem, gdy traktować go jak szkicownik,
bo można komponować w ulubionych miejscach.

wzbudziła moje zaufanie. Program rzeczywiście był bardzo dobry.
Do dziś go używam. Do niedawna używałem jeszcze wersji, która
nie miała aktualizacji do 64 bitów. To jest megawąskie gardło, gdy
biblioteki mają po 1,5 GB. Próbowałem w tym funkcjonować, ale
na początku 2018 roku pojawiła się aktualizacja do 64 bitów i już
wydawało mi się, że nadal będę za pomocą tego prostego narzędzia robił swoją muzykę.
Skąd zatem wzięło się u ciebie Studio One PreSonusa?
Z przypadku. Spotkałem przypadkiem, po latach, Krzysztofa
Maszotę, który prowadzi Akademię Realizacji Dźwięku. Zapytał,
czy nie zechciałbym pouczyć ludzi realizacji dźwięku. Zgodziłem
się. Zaproponował mi nauczanie jednego z dwóch programów:
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Oczywistym podejściem jest
łączenie domeny cyfrowej z analogową
i korzystanie z zalet każdej z nich
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Pro Tools lub PreSonus Studio One. Pro Toolsa nie cierpię, więc
wolałem poznać od zera Studio One. Wcześniej oglądałem jego
reklamę, pamiętałem nazwę, ale nie miałem okazji sprawdzić.
W tym czasie próbowałem kilku innych DAW-ów. Na przykład
Reapera. Wysypywał się w chwili, gdy musiałem wypuścić sygnał
do analogowych urządzeń grupami. Następowało rozsynchronizowanie śladów. Nie mogłem sobie poradzić z latencją w poszczególnych grupach, gdy po wypuszczeniu ich przez konwerter
do sumatora ta przyjmowała różne wartości. W każdym razie nie
można było tego zrealizować w Reaperze. ACID nie miał z tym
problemów, ale ten program nie był poważnie aktualizowany od
dekady! Pojawiło się mnóstwo wtyczek VST 3, sporo punktów,
które nie były już kompatybilne.
Jakie było pierwsze wrażenie ze Studio One?
Okazało się, że wszystko dobrze działa. Co więcej, program jest
bardzo intuicyjny. Trzy, cztery tygodnie wystarczyły, bym poczuł
się na tyle swobodnie, że zacząłem swoje własne projekty realizować w Studio One. Program jest megastabilny. Nie udało mi
się go zawiesić od kilku miesięcy. Trafiłem tylko na jeden plugin,
który regularnie go wysypywał, ale po odinstalowaniu wszystko
wróciło do normy. Mam w komputerze ośmiordzeniowy procesor

Proste narzędzia,
ograniczając ruchy,
wzbudzają kreatywność.
Nie muszą być przeszkodą
w osiągnięciu dobrych efektów
22
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Intela z zegarem około 4 GHz i wszystko działa płynnie. Po pewnym czasie, gdy już osłuchałem się ze Studio One, zauważyłem, że
naprawdę tłusto brzmi.
DAW-y mają swoje brzmienia?
Czytałem o tym i w jednych artykułach pisano, że tak jest,
a w innych, że tak nie jest. Moje doświadczenia wskazują, że to
prawda. Są subtelne różnice chociażby przez to, że equalizacje
i kompresje zaimplementowane do pakietu nie mogą brzmieć
identycznie. To był jeden z powodów, dla których odrzuciłem
Abletona. Jego brzmienie mi się nie podobało. Mój kolega
pracuje wyłącznie w tym programie. Robiłem mu mastering.
Użyłem do jego projektu saturacji Ruperta Neve’a Red Silk
mniej więcej na 30 procent. Była ona kluczowa, bo materiał był
bardzo ciemny i mocno basowy. Brakowało góry, ale dół i środek
brzmiały doskonale. Całą niemal jasność i „iskierkę” dawała
ta saturacja. Kolega wziął ode mnie gotowe miksy, ale chciał
jeszcze dopasować głośności poszczególnych utworów i skleić
je po swojemu w spójną, zmiksowaną całość. Przepuścił zatem
materiał ponownie przez Abletona bez żadnych efektów, przerenderował i wysłał do mnie. Okazało się, że po tym zabiegu saturacja silk zniknęła. Straciliśmy kluczowy element górnej partii
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pasma. Ableton to jednak program do grania na żywo podczas
koncertów i głośnej muzyki, kiedy tych szczegółów nie słychać.
Jeżeli jednak mówimy o pracy studyjnej i detalach takich jak
charakter saturacji, nie możemy polegać na tym programie. Co
ciekawe, ACID nie miał problemu z tym poziomem dokładności
w przetwarzaniu dźwięku.

A co ci nie podeszło?
Emulacja pieców gitarowych.

A Studio One?
Dźwięk jest naturalny. Nie tracimy szczegółów. Co więcej,
brzmienie jest na życzenia tłuste, gdy tylko włączymy całkiem
sensownie brzmiącą, zaimplementowaną w mikserze programu
emulację konsoli. Wtedy otrzymujemy całkiem miły dla ucha
charakter o ciepłym, aksamitnym brzmieniu, który mi osobiście
bardzo pasuje. Ta funkcja kojarzy się nieco z NLS Wavesa, ale
mamy wpływ na poziom zniekształceń, szumu oraz crosstalk.
Udało mi się wypracować ustawienia zbliżone do minimalnych,
które za każdym razem gwarantują ten sam miły dla ucha efekt.
Pozostając przy wyrazie „efekt” – zaimplementowane efekty są
wysokiej jakości. Podoba mi się equalizacja. Może nie jest z najwyższej półki, może nie prezentuje się jak plugin za 300 euro, ale
brzmi przyzwoicie i przejrzyście. Spokojnie można się posługiwać
tymi wtyczkami.

Pracę nad utworem zaczynasz zazwyczaj od bębnów.
Rzeczywiście proces tworzenia kompozycji zaczynam od stworzenia jakiejś siatki rytmicznej, do której dogrywam poszczególne
instrumenty. Wspomniałem iPada, który ewoluuje w coraz bardziej poważne narzędzie do komponowania: Beatmaker Studio,
Beathawk, emulacje empecetek ze śladami audio, które można
doklejać, ze śladami MIDI na inne instrumenty. Najczęściej używa
się tych programów do naszkicowania pomysłów, ponieważ mają
dużo funkcji pomocniczych umocowujących nas w różnych gamach muzycznych, sterujących naszymi dłońmi czy pokazujących
klawisze, które w danym momencie mogą pasować do zagranego
dźwięku. To szczególnie wygodne dla początkujących niepamiętających, które klawisze należą do jakiej gamy. Niby podobne
narzędzia funkcjonowały w ACID-zie i zapewne też istnieją
w innych programach, ale w Studio One 4 są bardzo rozbudowane

Dali do pieca?
Absolutnie! Te przestery są chyba najgorsze, jakie słyszałem.
Zupełnie im nie wyszły.

O symbiozie cyfry z analogiem
Spójność i klarowność dolnej części pasma biorę z cyfry. Ta domena
pozwala również na zapisywanie ustawień śladów i poprawki
w miksie po wtórnym odsłuchu. Do tej cyfrowej bazy analogowo
dodaję cały ten sos: kopa transformatorów, szmer tranzystorów,
saturację lamp. Zresztą sumator 8816 Neve’a naprawdę pięknie
i w uniwersalny sposób ozdabia górę. Ma też spory headroom.
Dziesiątki tranzystorów w każdym z 16 śladów wprowadzają
dobrą przeciwwagę dla finalnego lampowego wzbogacenia basu
i muzyczności, które realizuję dwoma lub trzema szeregowo
połączonymi kompresorami, emulacją taśmy Ruperta Neve oraz
lekką EQ wyjętą z konsoli SSL-a.
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i wygodne. Pod tym względem DAW PreSonusa próbuje gonić
oprogramowanie do iPadów i to z powodzeniem. Chociażby
umieszczenie w DAW-ie zestawu narzędzi kompozycyjnych do
zmiany pojedynczych klawiszy na akordy. Równie pożyteczne są
Chord Tracki, które pozwalają synchronizować poszczególne ślady
w zakresie gam muzycznych ze sobą, rozpoznawać, w jakich zakresach śpiewa artysta lub gra instrument. Możemy wziąć gitarę nagraną w C i za pomocą trzech klawiszy bez żadnej wiedzy muzycznej przetransponować ją na gitarę grającą na przykład w F. Daje to
niesłychane możliwości, jeśli chodzi o kompozycję, kreatywność
i wyobraźnię. Czasami narzędzi jest nadmiar. Nie wiadomo, za które się zabrać, i wtedy kreatywność znika. Jednak w tym wypadku
narzędzia są intuicyjne i pobudzają kreatywność.
Nowo wprowadzony do programu edytor perkusji pobudził
twoją?
Przypomina do złudzenia track bębnowy Steinberga z Cubase’a.
Tam były diamenciki, tu są trójkąciki. Wygląda to dosyć podobnie i pełni podobną funkcję. Obsługa plików MIDI jest bardzo
wygodna. Zastanowiła mnie początkowo jakość programu, który
powstał zaledwie przed paroma laty, a zrobiono go z wyczuciem
potrzeb kogoś, kto zabiera się za tworzenie muzyki.
Nie wyglądasz na zmartwionego tym faktem.
W przypadku software’u kopiowanie rozwiązań nie jest negatywem, jak w przypadku sztuki, gdzie mówimy o plagiacie. Muzyka
i ogólnie sztuka mają być bogate, różnorodne, poszukujące.

O epoce odkryć
Przez lata nie doceniałem znaczenia zegara. Jakiś czas temu wpadł
w moje ręce fajny konwerter, Antelope Pure 2 z zegarem „oven”.
Steruję nim resztą systemu, czyli kartą w PC oraz wysłużonym,
ale lubianym przeze mnie 16-kanałowym przetwornikiem C/A
Apogee. Z niego wychodzę do toru analogowego, potem wracam
sumą przez Antelope. Nie sądziłem kiedyś, że sam zegar może tyle
zmieniać. Te same przetworniki grają sporo wyraźniej i klarowniej,

Rozwój myślenia o muzyce
następuje przez całe życie. Nie ma
granic dla tego rozwoju. Otchłań
potencjalnych pomysłów, których
nikt jeszcze nie zrealizował, daje
wrażenia obcowania
z nieskończonością
od 15 czy 20 lat z programem ACID, który nie ewoluował, ale
przyzwyczaiłem się do jego prostoty i na pewnym etapie ona mi
nie przeszkadzała. Próbowałem Abletona, Reapera, Fruity Loops.
Próbowałem też Bitwiga, bo jestem jego betatesterem, ale dwa
tygodnie prób i testów zdecydowały, że Studio One wygrało.
To jest to, do czego jestem przyzwyczajony od 20 lat, z pełnym
pakietem nowoczesnych rozwiązań, których oczekiwałbym w
XXI wieku.
Korzystasz z gotowych brzmień, jakie oferuje program?
Sampler Presence XT, stanowiący część Studio One, zawiera
brzmienia różnych instrumentów: klawisze, smyczki, dęciaki.
Całkiem fajnie to brzmi. Nie korzystam jedynie z dołączonych
pętli. Mogę z nich co najwyżej wyciąć pojedyncze uderzenia
bądź nuty. Nie widzę sensu wymyślonych przez kogoś melodii
podpisywać swoim nazwiskiem i już przed „Merctedes S600”
zrezygnowałem z sampli pętlowych. Presence zawiera sporo
narzędzi, którymi można oszukać słuchaczy. Gitara basowa czy
klawisze po przepuszczeniu przez analogowy tor i odpowiednie
pluginy grają nieoczekiwanie naturalnie. Z kolei znajdujący się
w pakiecie instrument Mojito ma fajne basy w stylu Rolanda
TB-303. Podstawowy pakiet instalacyjny samego programu to
około 100 MB. Moim zdaniem to najdoskonalsze 100 MB kodu,
jakie widziałem w życiu. Co więcej, nie współpracuję osobiście
z firmą PreSonus. Nie dostaję za te wypowiedzi żadnych prezentów czy funduszy. To autentyczna opinia użytkownika.

gdy tylko podepnie się je pod lepszy zegar.

Natomiast jeśli chodzi o narzędzia, powinniśmy mieć pełny pakiet
w każdym zestawie. I tutaj obserwowanie rynku w moim rozumieniu jest cnotą, a nie wadą. Podobnie jak pasy bezpieczeństwa
w samochodzie, które wymyślone przez jednego producenta stały
się standardem wszystkich marek.
Zapewne te pomysły na bębny wzięły się stąd, że twórcy
programu wcześniej pracowali dla Steinberga.
Wyczuwam wyraźny zapach Steinberga. Widać, że cały DAW
jest zakorzeniony w doświadczeniu ekipy, która go produkowała,
i rozbudowany w nowoczesny sposób. Wiedziałem, gdzie powinny się znajdować pewne rzeczy i one już tam były. Pracowałem
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Przez długi czas nie byłeś w stanie w pełni przełożyć
na dźwięki tego, co wymyśliłeś. Wyszło mi, że dopiero
od pięciu czy sześciu lat robisz muzykę dokładnie taką,
jaką byś chciał.
Kiedy 15 lat temu zrezygnowałem z samplowania pętli, zacząłem zastanawiać się jak odtworzyć w komputerze ich naturalne
brzmienie. Lata minęły, zanim zacząłem się zbliżać do tego
celu, czyli uzyskania brzmienia naturalnego bandu za pomocą
komputera. Potrzebowałem sporo czasu, by zrozumieć, jak
poszczególne żywe instrumenty grają, jak wygląda ich ekspresja,
jakich akordów używali soulowi muzycy, jak kiedyś używano
efektów przestrzennych. Próbowałem odbudować to wszystko
w komputerze za pomocą instrumentów wirtualnych, ale dopiero
połączenie DAW-u i toru analogowego opartego o żywe tranzystory i lampy zaczęło przynosić oczekiwany efekt.

RWĄCY TEMAT

W jednym z wywiadów przyznałeś, że nie zamierzasz uczyć
się gry akordami na klawiaturze, bo w ten sposób otrzymujesz
świeże dźwięki.
Nie jestem instrumentalistą. Potrafię wymyślić i skomponować
w głowie kawałek, a potem dosyć koślawo go przełożyć na kompozycje w DAW-ie, tak jak kiedyś komponowali kompozytorzy:
nutki na karteczkę. Finałem pracy kompozytora jest zestaw nut
na kartce, a nie wirtuozerskie odtworzenie swojej kompozycji.
Jedyna różnica jest taka, że ja do zapisywania kompozycji nie
używam nut, ale prostokącików na śladzie MIDI. Mniej więcej
wiem, który przycisk na klawiaturze jak gra. Nie chodziłem do
szkoły muzycznej. Zawsze lubiłem uczyć się naturalnie, czyli dopóty naciskałem te przyciski, dopóki nie nauczyłem się, który jaki
dźwięk wydaje. Ten etap nigdy się nie skończy, rozwój następuje
przez całe życie. Obecnie z pewnością czuję się znacznie pewniej
niż na początku drogi, ale nadal ekscytuje mnie bardziej to, co
przede mną.
Z drugiej strony dodawałeś, że doskonalisz grę na klawiszach.
To na czym owo doskonalenie polega?
Nigdy nie będę wirtuozem, bo moje zdolności manualne i chęć
nauki na pamięć nie są na tyle silne. Opanowałem za to umiejętność odnajdowania na klawiaturze tych nut, które słyszę
w głowie. Mniej więcej wiem, jak przesuwać palce, by uzyskać
więcej smutku, więcej iskry, więcej radości czy ukojenia w akordzie.
Odtwarzam swoją mapę emocji w tych poszczególnych częstotliwościach czy ich kombinacjach i dzięki temu jestem w stanie
stworzyć swój styl muzyczny i kompozycyjny. W ARD podczas
zajęć uczę kilka osób, które po szkole muzycznej mają tę teorię
opanowaną, co często blokuje ich własne pomysły. Wydaje mi się,
że to jest ogólny problem w akademiach artystycznych: człowiek
uczy się tam pewnych wzorców i przyzwyczaja się do postępowania schematycznego. To jest czasem przeszkoda, a nie pomoc
w komponowaniu.
Chyba są dwie szkoły. Jedna mówi: „Nie nauczę się tych
schematów, żeby im nie ulec”. A druga: „Poznam te schematy
i będę je łamać”.
Podobnie jest z miksowaniem. Przykładem jest przester.
Najpierw uczy się, że nie wolno przesterowywać. Ale jak już się
zrozumie, dlaczego nie wolno, zdobywa się wiedzę, jak trzeba
przesterować, żeby wyszło to utworowi na dobre. Nauka, które
zasady łamać i w jaki sposób, jest często dłuższa niż poznawanie
samych zasad. Jest mnóstwo szkół miksowania, książek, tutoriali
i wywiadów z inżynierami dźwięku, opowiadającymi o swoich
doświadczeniach, technice, pomysłach. Często ich rady wzajemnie się wykluczają. Trzeba znaleźć swoją drogę.
Kolejny aspekt sztuki: sztuka wyboru.
Oczywiście są jakieś bardzo podstawowe zasady, ale pojawiają
się nowe gatunki muzyczne i je łamią. Jak posłuchamy muzyki
z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych
i współczesnej, to są zupełnie inne kanony brzmienia. Oczywiście dobrze znać wszystkie i móc wybierać. Wziąć sobie na
przykład barwę góry z lat siedemdziesiątych, żeby była ciepła

i rozmarzona, a z kolei basy nowoczesne, które tę barwę będą
w fajny sposób uzupełniały.
To jakie barwy teraz mieszasz?
Lubię zmiany. Nadal jara mnie tradycyjny hip-hop i ostatnio
na moich bitach pojawili się tacy artyści jak Parrish Smith,
czyli PMD, Ed O.G., Artifacts, ale aby się nie znudzić, produkuję również z artystami reggae, dancehall czy nawet elektronikę lub elektryczny funk. Tak dla siebie, dla przyjemności
i rozwoju.

O wolności twórczej
Współczesny rynek muzyczny działa na zasadzie: „Albo grasz
w naszą grę, albo nie grasz”. Nie akceptuję zasad tego typu. Wolę
realizować własne pomysły niż projekty spełniające oczekiwania
mas. Choćbym miał to chować do szafy. Zdarzało się, że z braku
pieniędzy montowałem programy telewizyjne, ale nie będę
robił głupiej muzyki, bo to nie ta dziedzina, w której można mi
nabałaganić.

Na wydanie od bodaj dwóch lat czekają dwie płyty nagrane
z Jamajczykami. Wydaje się, że domena elektroniczna, która
dała ci wolność i wygodę tworzenia, odebrała możliwość
wydawania swojej muzyki za sensowne pieniądze.
Dla mnie tworzenie muzyki nigdy nie służyło zarabianiu
pieniędzy. To bardziej budowanie najpiękniejszego ogrodu, do
którego wchodzę i w którym buszuję co dzień. Nie warto kierować się chęcią zysku, decydując o wyglądzie rzeczy, którą się
najbardziej kocha. Rozumiem, że teraz jest „rynek” i inne czasy:
„Jeśli coś nie zarabia pieniędzy, to nie ma sensu” . Dla mnie
sens muzyki to autorealizacja. Sprawdzenie się. Wszystkie
najpiękniejsze rzeczy, które spotkały mnie w życiu, począwszy
od miłości, a skończywszy na zawodzie, nie miały nic wspólnego z pieniędzmi.
Co nie zmienia faktu, że masz materiał, który czeka
na publikację.
To nie jest tak, że ja nie mam gdzie wydać tych płyt. Jestem
dogadany z różnymi firmami, że mam im ten materiał przynieść. Chcę jednak go dostarczyć, kiedy będzie dopracowany.
Niczego nie muszę. Z drugiej strony sześciokawałkowa EP ze
wspomnianymi MC z USA jest gotowa i czeka na tłoczenie
w winylu. Muszę tylko zdecydować, jaki podmiot się tym
finalnie zajmie.
Czyli kolejny obszar, w którym wraca stara technologia?
Dla artystów produkujących poza mainstream EM to optymalny
wariant. Wystarczy sprzedać 500 płyt i kilkaset kaset, by materiał
znalazł uzasadnienie ekonomiczne. Utwory trafią do zajawkowiczów i kolekcjonerów.
Rozmawiał Dariusz J. Michalski
styczeń–luty 2019
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Słuchawki
bez tajemnic
Wybór słuchawek wydaje się prosty. Jednak
nawet najlepszy model zawiedzie, gdy
obsadzimy go w roli, której nie przewidział
dla niego producent. Pokazujemy,
na co zwrócić uwagę

S

łuchawki stanowią jedno z podstawowych narzędzi
pracy w każdym studiu. W sercach (i na uszach) melomanów również zajmują szczególne miejsce. Perfekcja
dźwięku, komfort użytkowania i nienaganne wzornictwo to atrybuty modeli najchętniej wybieranych zarówno przez
profesjonalnych twórców muzyki, jak i jej miłośników. Drogi
dojścia producentów do doskonałości są różne. Jedną z nich
przebyła bawarska firma Ultrasone. To właśnie jej produkty
prześwietliłem w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o słuchawki idealnie skrojone do naszych potrzeb.
Słuchawki dynamiczne w działaniu przypominają głośnik,
z tym że masa elementów drgających jest w nich bardzo mała.
Wszak niewielka moc wystarczy do nagłośnienia obszaru
między słuchawką a błoną bębenkową ucha. To implikuje,
przynajmniej w teorii, łatwość uzyskania szerokiego
pasma i płaskiej charakterystyki przenoszenia. Dobre modele
słuchawek odtwarzają dźwięki w zakresie co najmniej 20 Hz –
20 kHz. Pasmo przenoszenia to pierwszy parametr, na który
powinniśmy zwrócić uwagę. Kolejny to czułość (skuteczność)
słuchawek, czyli poziom ciśnienia akustycznego mierzonego w dB.
Czułość jest podawana w odniesieniu do mocy 1 mW. Parametr
ten określa głośność uzyskiwaną przy mocy 1 mW dostarczanej
do słuchawki. Skuteczność słuchawek najczęściej waha się w
przedziale od 75 dB/mW do nawet 115 dB/mW. Przy mocach
rzędu 300 mW wytwarzane ciśnienie akustyczne jest wręcz
gigantyczne. Dla słuchawki o efektywności 110 dB/mW i dostarczanej mocy 300 mW jest to 134,7 dB! Słuchawki osiągające podobne wartości SPL wykazują się dużą odpornością na zniekształcenia nawet przy bardzo wysokich poziomach głośności. Miejmy
się jednak na baczności: natężenie dźwięku w słuchawkach może
osiągać poziom zagrażający słuchowi! Ostatnim parametrem jest
impedancja wyrażona w omach Ω). Im wyższa, tym więcej mocy
musimy dostarczyć słuchawkom do osiągnięcia pożądanego
poziomu głośności. W naszych dalszych rozważaniach dominują
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ULTRASONE W LICZBACH
 Brzmienie i ergonomia dzięki dwóm głównym technologiom: S-Logic i ULE
 Ponad 25 lat doświadczenia w produkcji słuchawek
 Eksport z bawarskiego zakładu produkcyjnego do ponad 50 państw
na całym świecie
 Ponad 60 zarejestrowanych patentów na technologię słuchawkową

słuchawki niskoomowe z optymalnego przedziału 16–32 Ω.
Niższe wartości z reguły oznaczają duże zniekształcenia dźwięku.
Z kolei dla stacjonarnych źródeł dźwięku o zasilaniu sieciowym
typu miksery czy wzmacniacze wybieramy słuchawki o wyższej
impedancji. Są nieco cichsze, ale zapewniają mniejsze zniekształcenia harmoniczne.

zdjęcia: Ultrasone (37)
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Edition 15

Podczas wybierania słuchawek w pierwszej kolejności
powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie o ich najczęstsze
wykorzystanie. Po inny typ sięgniemy do rejestrowania instrumentów, szeroko pojętej produkcji czy słuchania muzyki dla
przyjemności. Pomiędzy poszczególnymi rodzajami słuchawek
występują istotne różnice w barwie, czytelności czy szerokości
obrazu stereofonicznego. Jeśli mają stanowić wzorzec dźwięku, powinny być możliwie najlepsze. Inaczej umknie nam wiele
detali w nagraniu, a ustawienie barwy czy proporcji okaże się
problematyczne. Zależność jest prosta: im lepsza jakość toru
odsłuchowego, tym lepszy efekt pracy. Ze względu na budowę
wyróżniamy trzy zasadnicze typy słuchawek: otwarte, zamknięte i dokanałowe.

Słuchawki otwarte
Słuchawki o konstrukcji otwartej nie izolują dźwięków z otoczenia, a powietrze ma swobodny dostęp do ucha. To rodzaj słuchawek, które umożliwiają długotrwały odsłuch bez odczuwalnego
zmęczenia. Ucho się nie poci i mniej się męczy. Takie słuchawki
najczęściej wybierzemy do odsłuchu domowego bądź do miksowania. Otwarte słuchawki możemy również wykorzystać do
nagrywania instrumentu, który nie wymaga omikrofonowania
w warunkach niskiego poziomu hałasu. To może być perkusja
elektroniczna czy ulubiony klawisz. W tego typu konstrukcji
liczy się przede wszystkim jakość dźwięku. Izolacja akustyczna
schodzi na dalszy plan.
Skoro wspomniałem o jakości dźwięku, warto przywołać
perełkę wśród słuchawek otwartych: model Ultrasone Edition
Eleven. Podobnie jak pozostałe modele słuchawek producenta
wykonywane są ręcznie w Gut Raucherberg w pobliżu jeziora
Starnberg. Edition Eleven imponują lekkością i przestrzennością
dźwięku. Otwarta i wokółuszna konstrukcja słuchawek zapewnia zdumiewającą scenę dźwiękową, a dźwięk jest odpowiednio
zbalansowany. Za wrażenia dźwiękowe odpowiada przetwornik
o średnicy 40 mm z membraną z włókna biocelulozowego
TruText. Ponadto w modelu wykorzystano magnesy neodymowo-żelazowo-borowe. Zrównoważone spektrum częstotliwości
zaczyna się od 6 Hz, czyli poniżej zakresu słyszalności, i osiąga
górę na poziomie 42 kHz. Wartości pasma przenoszenia
wskazują na zaawansowanie techniczne produktu
i gwarantują wierne odtwarzanie nawet najmniejszych niuansów materiału dźwiękowego. Poziom ciśnienia akustycznego
dla opisywanego modelu wynosi 94 dB.
Komfort podczas długich sesji odsłuchowych oprócz otwartych muszli
dodatkowo zapewniają aksamitne,
miękkie, welurowe nauszniki. Pałąk
wyściełany jest alcantarą. Wysokiej
klasy czterożyłowy kabel o długości
3 m z dwoma wtyczkami jest odłączany. W zestawie znajdziemy również przykręcany adapter 3,5/6,3 mm,
ściereczkę z mikrofibry, stojak i pokrowiec.
Dźwięk przestrzenny w modelu Edition
Eleven to z jednej strony zasługa otwartej konstrukcji
muszli, z drugiej zaś opatentowanej technologii S-Logic Plus.
W przeciwieństwie do innych słuchawek przetworniki w słuchawkach Ultrasone, w tym Edition Eleven, nie są bezpośrednio
skierowane do kanału słuchowego. Zamiast tego są ułożone
decentralnie, tak aby wykorzystać naturalne odbicia ucha wewnętrznego. To nie tylko tworzy większą scenę dźwiękową, lecz
również nadaje muzyce więcej wymiarowości i lepszej jakości
przestrzennej. Dzięki technologii głębia dźwięku i rozmieszczenie różnych instrumentów w utworze muzycznym jest wyraźnie
określone. Tego typu przewodzenie dźwięku chroni również
słuch. Ten sam poziom głośności wymaga o 3–4 dB mniejszego
ciśnienia akustycznego. To sprawia, że ucho wolniej się męczy
i czas pracy w studiu może być dłuższy. Wraz z wprowadzeniem
styczeń–luty 2019
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wysokiej klasy modelu Ultrasone Edition 5 technologia ewoluowała do postaci S-Logic EX. W tym patencie lejkowaty układ
przetwornika dźwięku zwiększa jego odległość od ucha. Tym
samym poprawiono efekt lokalizacji przestrzennej. W większości słuchawek firmy znajdziemy również technologię Ultrasone
ULE (Ultra Low Emission), która chroni przed promieniowaniem
elektromagnetycznym generowanym podczas korzystania ze
słuchawek. Zastosowanie technologii plus ekranowanie z mumetalu pozwoliło zminimalizować pola niskich częstotliwości,
co ogranicza promieniowanie nawet o 98 procent w porównaniu do standardowych słuchawek.

Edition Eleven

Para słuchawek wokółusznych Edition Eleven to nie tylko
akustyczne dzieło sztuki. Ich wykonanie przypadnie do gustu wielu
estetom. Solidne orzechowe muszle przyciągają wzrok i podkreślają elegancki design. Solidny, aluminiowy pałąk świetnie się
prezentuje i dodatkowo zapewnia pełne i wygodne dopasowanie.
Trwała konstrukcja słuchawek pozwala na długie lata bezawaryjnej
pracy. Bez cienia wątpliwości otwartych słuchawek dynamicznych Edition Eleven możemy używać jako referencyjne źródło do
monitorowania dźwięku w studiu. Przysporzą nam również wiele
radości podczas słuchania muzyki w domu: od klasyki i jazzu, po
rock i pop. Audiofilskie Edition Eleven precyzyjnie przedstawiają
każdy szczegół nagrania, pasmo przenoszenia jest wyrównane,
a brzmienie transparentne.
Słuchawki zamknięte
Najtrafniejszym wyborem do rejestracji instrumentów będą
słuchawki o konstrukcji zamkniętej. Słuchawka, która otacza ucho,
zapewnia silne tłumienie dźwięków z zewnątrz, dlatego ten typ
słuchawek możemy również wykorzystywać podczas nagrań na
żywo. Separacja od dźwięków sali ułatwi dobranie właściwych proporcji w rejestrowanym materiale. Ten typ słuchawek nie emituje
również dźwięków na zewnątrz, co minimalizuje ilość przesłuchów,
które mogą zostać uchwycone przez mikrofon w trakcie nagrywania wokalu. Ze względu na zamknięcie tylnej części membrany
słuchawek i związanymi z tym rezonansami liniowa charakterystyka przenoszenia jest z reguły mniej płaska niż w słuchawkach
o otwartej i półotwartej konstrukcji. Ten drugi typ słuchawek zapewnia tłumienie dźwięków z otoczenia, ale nie całkowite. Odsłuch
jest mniej męczący, a dzięki przepływowi powietrza skóra
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Edition 5

uszu oddycha. W warunkach niewielkiego poziomu hałasu z powodzeniem mogą być wykorzystywane w domu i w studiu.
W wypadku dłuższej pracy ze słuchawkami zamkniętymi
możemy odczuwać wyraźne zmęczenie, dlatego taka konstrukcja
nie jest polecana do produkcji muzycznej. Istnieją jednak rozwiązania, które minimalizują kwestie po stronie pasma przenoszenia
czy niedogodności związanej z potliwością uszu. Za przykład niech
posłużą zamknięte słuchawki Ultrasone serii Edition oraz wyróżniające się ceną modele słuchawek Signature.
Do słuchawek, które zapewniają właściwy odsłuch podczas
nagrywania muzyki, z pewnością zaliczymy słuchawki Ultrasone
Edition 8 EX. Również audiofile odnajdą w tych słuchawkach

Edition 8EX

Edition M Black Pearl
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GO Bluetooth

Performance 880

PRO 480i

Signature DJ

wszystko, czego ucho zapragnie. Walory dźwiękowe: wyraźny
bas, szczegółowy środek i aksamitna góra funkcjonują na równi
z interesującą stylistyką. To pierwsze słuchawki średniej wielkości wykorzystujące technologię S-Logic EX, dla której inspiracją
był naturalny głos przestrzenny głośników ze znakomitą dynamiką. Ciemne ceramiczne inkrustacje z laserowo grawerowanym logo, chromowane i powlekane PVD muszle plus wygodny
pałąk to znaki rozpoznawcze modelu Edition 8 EX. Dodatkowo
na zewnątrz muszle otoczono matowymi pierścieniami
dekoracyjnymi. Nauszniki są mocowane magnetycznie
i mogą być łatwo zdjęte przy użyciu niewielkiej siły. Wewnętrzna część muszli oraz pałąk pokryte są bardzo miękką, ciemnoszarą skórą z etiopskich długowłosych owiec. Najwyższa jakość
skóry przekłada się na doskonałą izolację akustyczną. Ciekawostka: ten gatunek skóry znajdziemy również w… samochodach marki Maybach. Cechą tej luksusowej skóry jest zdolność
do wchłaniania potu, co oznacza, że nie ulega porowaceniu
i pozostaje zawsze elastyczna.
Czas na stronę techniczną. Za transmisję dźwięku pomiędzy
urządzeniami i słuchawkami odpowiadają wysokiej jakości przewody ze złączami LEMO. Słuchawki dynamiczne wyposażono
w mylarowy 40-mm przetwornik pokryty tytanem. W przypadku tak ekskluzywnego produktu zastosowanie standardu ULE
zmniejszającego emisję pola magnetycznego było oczywistością. Impedancja słuchawek wynosi 38 Ω, pasmo przenoszenia
zawiera się w przedziale 5 Hz – 46 kHz (sic!), a maksymalne
ciśnienie akustyczne wynosi 96 dB. Dzięki tym zamkniętym
słuchawkom skutecznie zanurzymy się w bogatej palecie dźwięków każdego utworu high-res.
Inną ciekawą propozycją słuchawek zamkniętych są
Signature Pro. We wszystkich słuchawkach z rodziny Signature
zrezygnowano z ekstrawaganckich materiałów na rzecz bardziej
minimalistycznego designu. Muszle nie są wykonane z drewna
wiśni amerykańskiej, ich zewnętrzna część nie jest pokryta
rutenem, a etui nie wykonano z gładkiej, drobnoziarnistej skóry
koziej Madras. Co nie oznacza, że jakość użytych komponentów
budzi wątpliwości. Wprost przeciwnie, użyte materiały sprostają
wymaganiom stawianym pracy w trasie, w studiu i na planie.

Signature Pro
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Tabliczki z nazwą wykonane z drobno polerowanego szkła hartowanego tylko podkreślają profesjonalny charakter słuchawek
Signature Pro.
W przypadku komfortu użytkowania czy właściwości
brzmieniowych o żadnym kompromisie nie mogło być mowy.
Ciemnoszare, wygodne nauszniki są szyte ręcznie. Specjalnie
zaprojektowany pałąk pokryto skórą tych samych długowłosych
etiopskich owiec, co model Edition 8 EX. Jakość akustyki zapewniają rozwiązania przeniesione z innych najwyższych modeli
słuchawek Edition. Znajdziemy tu zarówno system ULE, jak
i technologię S-Logic Plus. Signature Pro oferuje specjalną funkcję
odłączania kabli i złącze B-lock. W zestawie znajdziemy kabel
o długości 3 m z pozłacaną wtyczką stereo Neutrik 1/4” oraz
dodatkowy kabel o długości 1,5 m również z pozłacaną wtyczką
Neutrik 1/8”. W uzupełnieniu dodajmy, że mylarowo-tytanowy
przetwornik słuchawek ma wielkość 40 mm, pasmo przenoszenia zawiera się w przedziale 8 Hz – 42 kHz, impedancja dla tego
modelu wynosi 32 Ω, a wartość SPL to 98 dB. Bez dwóch zdań
słuchawki Signature Pro są ciekawą propozycją na rynku pro,
czerpiąc pełnymi garściami z technologicznego dziedzictwa firmy
i wieloletnich doświadczeń wyniesionych z rynku hi-fi.
Słuchawki douszne
Ostatni typ to słuchawki, które umieszczamy bezpośrednio
w kanale ucha. Zapewnia wysoką izolację od dźwięków zewnętrznych i jest najczęściej wykorzystywany w przypadku
mobilnych odtwarzaczy MP3 i telefonów. Tego typu słuchawek
próżno szukać w studiach. Zatykają ucho i męczą słuch, uniemożliwiając dłuższą pracę. Za to miłośnicy podróżowania lub
uprawiania sportu powinni docenić zalety słuchawek dousznych
Ultrasone IQ. Zaznaczmy na początku, że nie mamy do czynienia
ze zwyczajnymi „pchełkami”. Wykonane z najwyższej jakości
odlewu ciśnieniowego odznaczają się ergonomią, co przekłada
się na wysoki komfort użytkowania. W IQ dynamiczny 8-mm
przetwornik z silnymi magnesami neodymowymi zapewnia

IQ
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solidne i precyzyjne odtwarzanie basu. Armaturowy mikroprzetwornik jest sterowany przez filtr separujący częstotliwości,
co skutkuje czystym odtwarzaniem średnich i wysokich tonów.
Doskonała izolacja pozwala całkowicie skupić się na muzyce.
Zakres częstotliwości przenoszonych przez słuchawki ważące 10 g wynosi 17 Hz – 21 kHz. Standardowo w zestawie
znajdują się dwa wysokiej jakości odłączane kable. Możemy je
elastycznie dopasowywać w okolicach ucha w celu zapewnienia
wygodnego i bezpiecznego użytkowania. Kabel multimedialny
wyposażono w mikrofon i pilot zdalnego sterowania. Obsługa
odtwarzanych plików muzycznych czy rozmów telefonicznych
na smartfonie jest łatwa i przyjemna. W zestawie znajdziemy
również skórzane pudełko, dwa kable wymienne, pięć par silikonowych końcówek dousznych oraz dwie pary wysokiej jakości
piankowych końcówek dousznych Comply TX-100. Adapter
samolotowy i adapter OMTP dla różnych smartfonów znajdziemy również w pudełku. W przypadku IQ każda aktywność,
każda podróż lotnicza czy kolejowa ma szansę stać się również
wyjątkowym przeżyciem koncertowym.
Ultrasone dzięki swoim produktom w krótkim czasie stał
się synonimem naturalnego dźwięku przestrzennego. Marzenie
jak najwierniejszego odtwarzania dźwięku ziściło się dzięki
unikatowej i opatentowanej technologii S-Logic. Za sukcesem
niemieckiego producenta oprócz wysokich standardów związanych z dźwiękiem stoją również wprawne ręce. Ręczna produkcja obejmuje wykorzystanie najwyższej jakości materiałów,
w tym drewna, prawdziwej skóry czy szlachetnych i trwałych
metali. Niezwykła integracja brzmienia, kształtu i materiałów
przysporzyła firmie grono oddanych użytkowników na całym
świecie. Jej produkty cenią audiofile, gracze, DJ-e, muzycy, realizatorzy dźwięku, kompozytorzy i inni miłośnicy muzyki. Warto
zajrzeć do dobrych sklepów muzycznych i salonów hi-fi na
terenie całego kraju, by odnaleźć swoją drogę w dźwiękowym
świecie Ultrasone.
Patryk Korzonkowski

Pyco
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ZESTAWIENIE SŁUCHAWEK ULTRASONE
NAGRAJ MUZĘ

Nazwa
Seria
Konstrukcja
Technologia
Pasmo przenoszenia
SPL
Impedancja
Cena

Nazwa
Seria
Konstrukcja
Technologia
Pasmo przenoszenia
SPL
Impedancja
Cena

Nazwa
Seria
Konstrukcja
Technologia
Pasmo przenoszenia
SPL
Impedancja
Cena

Nazwa
Seria
Konstrukcja
Technologia
Pasmo przenoszenia
SPL
Impedancja
Cena

Nazwa
Seria
Konstrukcja
Technologia
Pasmo przenoszenia
SPL
Impedancja
Cena

Edition Eleven

Edition 8

Edition M
Black Pearl

Edition M Plus
Black Pearl

Ultrasone Edition
otwarta
S-Logic Plus/ULE
6 Hz – 42 kHz
94 dB
32 Ω

Ultrasone Edition
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
6 Hz – 42 kHz
96 dB
30 Ω

Ultrasone Edition
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
10 Hz – 38 kHz
99 dB
40 Ω

Ultrasone Edition
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
7 Hz – 39 kHz
96 dB
30 Ω

4200 zł

5500 zł

2499 zł

3199 zł

Edition 15

Edition 8 EX

Edition 5

Signature PRO

Ultrasone Edition
otwarta
S-Logic EX/ULE
5 Hz – 48 kHz
94 dB
40 Ω

Ultrasone Edition
zamknięta
S-Logic EX/ULE
5 Hz – 46 kHz
96 dB
38 Ω

Ultrasone Edition
zamknięta
S-Logic EX/ULE
5 Hz – 46 kHz
96 dB
32 Ω

Ultrasone Signature
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
8 Hz – 42 kHz
98 dB
32 Ω

10 500 zł

7600 zł

8500 zł

2899 zł

Signature STUDIO

Signature DJ

Signature DXP

Performance 820

Ultrasone Signature
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
8 Hz – 40 kHz
98 dB
32 Ω

Ultrasone Signature
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
5 Hz – 32 kHz
115 dB
32 Ω

Ultrasone Signature
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
5 Hz – 30 kHz
115 dB
32 Ω

Ultrasone Performance
zamknięta
S-Logic Plus
10 Hz – 22 kHz
99 dB
32 Ω

2140 zł

2499 zł

2140 zł

530 zł

Performance 840

Performance 880

PRO 1480i

PRO 480i

Ultrasone Performance
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
10 Hz – 25 kHz
96 dB
32 Ω

Ultrasone Performance
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
7 Hz – 35 kHz
94 dB
32 Ω

Ultrasone Pro
otwarta
S-Logic Plus
20 Hz – 20 kHz
94 dB
32 Ω

Ultrasone Pro
zamknięta
S-Logic Plus
20 Hz – 20 kHz
96 dB
32 Ω

750 zł

1299 zł

630 zł

430 zł

PRO 580i

PRO 780i

PRO 900i

GO Bluetooth

Ultrasone Pro
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
10 Hz – 22 kHz
101 dB
32 Ω

Ultrasone Pro
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
10 Hz – 26 kHz
96 dB
35 Ω

Ultrasone Pro
zamknięta
S-Logic Plus/ULE
6 Hz – 42 kHz
96 dB
40 Ω

Ultrasone On Ear
zamknięta
S-Logic
20 Hz – 20 kHz
101 dB
20 Ω

599 zł

750 zł

1699 zł

599 zł

HFI 15G

IQ

IQ PRO

TIO

PYCO

Ultrasone On Ear
otwarta
S-Logic
20 Hz – 20 kHz
96 dB
32 Ω

Ultrasone In Ear
douszna

Ultrasone In Ear
douszna

Ultrasone In Ear
douszna

Ultrasone In Ear
douszna

17 Hz – 21 kHz
114 dB
20 Ω

17 Hz – 21 kHz
114 dB
20 Ω

19 Hz – 21 kHz
112 dB
18 Ω

19 Hz – 21 kHz
110 dB
16 Ω

299 zł

2399 zł

1680 zł

1370 zł

670 zł
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Kii Three BXT

Solidny
fundament
Firma Kii Audio weszła z przytupem
na rynek hi-fi i pro-audio. Ich jedyny (jak dotąd)
model monitorów Kii Three zachwiał nieco
panującym przeświadczeniem, że monitor
(lub kolumna w świecie audiofilów) ma mieć
formę drewnianego pudełka z głośnikami
uzupełnionego ewentualnie o wzmacniacz
i otwór bass-reflex

K

zdjęcie: Kii

ii Three to konstrukcja na wskroś
cyfrowa, gdzie głośnikami
w liczbie sześciu zarządza całkiem
mocarny układ DSP oraz sześć
oddzielnych wzmacniaczy. Monitor brzmi
wspaniale, ale jego głównym „odstępstwem”, uzyskanym dzięki cyfrowej magii,
jest charakterystyka kierunkowa – tak jak
w mikrofonie. Mając charakterystykę kardioidalną, minimalizuje on największą zmorę
użytkowników, a mianowicie propagację
niższych częstotliwości we wszystkie strony,
czyli także na boki i do tyłu. To jest koszmarem przy próbie prawidłowego zainstalowania odsłuchu i pozbycia się niekorzystnego
wpływu ścian na liniowość odtwarzanego
dźwięku. To wszystko już wiemy. Pisaliśmy
o tym także na łamach „AudioPlaya”.
Ale firma Kii Audio nie zasypia gruszek
w popiele i właśnie zaprezentowała wynalazek pod nazwą BXT. Jest to dodatek do
Kii Three, choć słowo „dodatek” wydaje się
trochę nie na miejscu. Kii BXT to słusznych
rozmiarów kolumna, która współpracuje
z Kii Three, a jej celem jest głównie poszerzenie pasma przenoszenia w dole oraz
zwiększenie mocy systemu. BXT stanowi
podstawę tak rozbudowanego systemu,
a całość prezentuje się imponująco. Nie
ma chyba audiofila, który nie spojrzy na to
cacko z podziwem i głębokim szacunkiem.

32
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BXT to 16 (!) dodatkowych głośników
umieszczonych w smukłej obudowie, na
której stawiamy monitory Kii Three. Po
połączeniu ze sobą obydwu systemów
oprogramowanie automatycznie dostosowuje się i przełącza na tryb dzielony,
więc jakakolwiek ingerencja użytkownika
nie jest potrzebna. Duża ulga. Istniejące
złącza znajdujące się na Kii Three działają
identycznie, więc cała instalacja ogranicza
się to wsunięcia górnej kolumny na dolną.
Rzecz jasna BXT można kupić i zainstalować później, po następnej wypłacie (ha,
ha), więc jeśli marzymy o dużym systemie,
możemy spokojnie zakupić same Kii Three,
a BXT dodać, jak finanse (i żona) pozwolą.
Gwóźdź programu: kierunkowość
systemu zostaje zachowana. Oznacza to,
że nie musimy martwić się ewentualnym
negatywnym wpływem pomieszczenia na
liniowość pasma częstotliwości na reprodukcję dźwięku. Nie ma się co oszukiwać, że
pomieszczenie całkiem „zniknie” z równania,
ale koloryzacja jest o wiele, wiele mniejsza
niż przy tradycyjnych monitorach.
To teraz trochę faktów technicznych.
BXT to wspomniane 16 głośników, dzięki
którym pasmo przenoszenia systemu to
20 Hz – 25 kHz przy spadku w dole do
3 dB, natomiast liniowość całego pasma
jest odchylona w zakresie maksymalnie

NAGRAJ MUZĘ

0,5 dB. Wzmacniacze pracują w klasie D,
a moc wynosi 250 W na głośnik (!). Cały system może więc przesuwać meble i przewracać doniczki z kwiatkami. System pracuje
z liniową fazą, co wiąże się z minimalnie
większą latencją lub z niemal niezauważalnym przesunięciem fazowym przy praktycznie zerowej latencji. Wszystkie wzmacniacze
mają limitery zabezpieczające głośniki.
Jeśli wzbogacimy nasz nowy system
o dedykowany kontroler Kii Control,
zyskujemy wejście USB, optyczny SPDIF
oraz Toslink, co uzupełnia gniazda analogowe i AES/EBU w samych monitorach Kii
Three. Kii Control pozwala też na wygodną
konfigurację całego systemu i oczywiście
sterowanie głośnością. Co ciekawe, można
go sparować z dowolnym pilotem zdalnego
sterowania.
Jak widać z powyższego opisu mamy do
czynienia z systemem najwyższej jakości. Kii
Audio jest firmą młodą (choć założoną przez
bardzo doświadczonych inżynierów), ale już
bardzo znaną zarówno wśród audiofilów, jak
i użytkowników profesjonalnych. Szczególnie imponujące jest wdarcie się na bardzo
tradycyjny i odporny na nowinki rynek hi-fi.
Nie ma się co oszukiwać: Kii Three
i BXT są drogie, więc cieszyć się nimi będą
na razie tylko zamożni (bądź zadłużeni)
użytkownicy. Jednak można być pewnym,
że w ślad za flagowymi konstrukcjami

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
 Pełnowymiarowe podłogowy system
monitorów wyposażonych w DSP,
 12x 6,5-calowy głośnik niskotonowy,
1x 5-calowy średniotonowy,
 Wzmacniacz: niestandardowy klasy
D, 250 W na głośnik, podzielony na 6 grup
 Cyfrowa zwrotnica
 Pasmo przenoszenia: 20 Hz (-3 dB) – 25 kHz,
odchylenie ±0,5 dB*
 Zintegrowana regulacja tonów
 Odpowiedź fazowa: do wyboru, liniowa faza
przy minimalnej latencji/minimalne
przesunięcie przy zerowej latencji
 Zabezpieczenie limiterami
 Kontrolowana kierunkowość: 4,8 dB
(54 Hz – 1 kHz, później wolno rośnie)
 Wejścia: analogowe, AES/EBU, KiiLink,
SPDIF, TOSLink, USB w Kii Control
 Wybór korekcji zależny od miejsca
ustawienia: wolnostojący, przy ścianie,
w rogu (14 pozycji)
 Automatyczny tryb czuwania
 Wymiary: 200 x 1200 x 400 mm
 Waga: 51 kg
Cena

33 300 zł/szt.

* IEC60268-5 Paragraph 20.6

pójdą nowe, mniejsze i tańsze. A wtedy
będzie można powiedzieć, że nowatorska
technologia firmy Kii Audio zawitała pod
strzechy.
Piotr Dygasiewicz

Pobierz bezpłatnie
najnowsze e-wydanie audioplay

audioplay
AudioPlay na twoim smartfonie
i tablecie z systemem Android.
Pobierz BEZPŁATNIE aplikację
z Google Play lub App Store.

www.audioplay.audiostacja.pl
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ADAM Audio T7V

Brzmi jak okazja
Aksamitne brzmienie w przyzwoitej cenie to nie
jedyne zalety nowej linii monitorów ADAM
Audio. Jednak parę wad też się znalazło

F

irma ADAM Audio zdecydowała
się (chciałoby się powiedzieć
„nareszcie”!) na wejście w segment
budżetowy ze swoimi aktywnymi
monitorami bliskiego pola Adam T5V oraz
T7V. Cyfry w symbolach odpowiadają
oczywiście średnicy woofera wyrażonej
w calach. Do dyspozycji mamy więc model
5- i 7-calowy. W tym tekście przyjrzyjmy
większym monitorom z tej linii. Czy osoby
pożądające brzmienia ich starszych braci
Adam A7X (czy nawet produktów z flagowej
serii S), odnajdą w sporo tańszych Adamach
T7V część brzmienia ADAM Audio, które
zagościło w wielu studiach na świecie?

34
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Zaznaczam od razu, że recenzja ta
żadną miarą nie ma być porównaniem omawianych monitorów do wyższych modeli,
bądź co bądź, z odległych półek cenowych.
Jest ona próbą uczciwej odpowiedzi na
pytanie, czy wiedza i doświadczenie firmy
ADAM Audio pozwoliły na zmierzenie się
z trudnym problemem redukcji ceny detalicznej przy zachowaniu wysokiej jakości
brzmienia. Przekonajmy się zatem!
Bass-reflex z tyłu
Monitory Adam T7V to konstrukcja
dwudrożna typu bass-reflex, co pozwala
na zwiększenie skuteczności reprodukcji

niskich tonów. Dolna granica użytecznego
pasma zaczyna się od 39 Hz, co jest naprawdę świetnym wynikiem. Punkt podziału pomiędzy przetworniki ustawiono na
2,6 kHz. Za przetwarzanie niższego zakresu odpowiada 7-calowy polipropylenowy
woofer zasilany wzmacniaczem o mocy
50 W, a wyższe pasma generuje przetwornik U-ART 1,9” Accelerated Ribbon Tweeter z falowodem HPS Waveguide, zasilany
wzmacniaczem o mocy 20 W. Złotawy
tweeter wstęgowy to znak rozpoznawczy
wszystkich monitorów firmy ADAM Audio,
tak więc i nowa konstrukcja otrzymała
swoją wersję tego rozwiązania. Zastosowany przetwornik jest (zapewne tańszą w
produkcji) wariacją przetworników S-ART
i X-ART stosowanych w droższych modelach tej firmy. Konstrukcja falowodu jest
zbliżona do tej, którą znamy z flagowej serii
S. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania
górna granica pasma monitorów T7V sięga
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25 kHz, co jest praktycznie niespotykane
w urządzeniach z tej półki cenowej. Mimo
iż jest to wartość wykraczająca poza zakres
słyszenia człowieka, pozwala ona na lepsze
przetwarzanie transjentów i uzyskanie
bardziej szczegółowego brzmienia.
Na tylnym panelu monitorów znajdziemy, poza gniazdem zasilania, także włącznik,
gniazda sygnałowe XLR i RCA (wraz z przełącznikiem wyboru źródła, co jest ciekawym
rozwiązaniem), pokrętło regulacji poziomu
głośności oraz przełączniki obsługujące filtry
półkowe niskich i wysokich częstotliwości
(dla obu pasm do wyboru mamy wartości
-2/0/+2 dB), umożliwiające dostosowanie
pasma przenoszenia monitorów do charakterystyki akustycznej pomieszczenia oraz
rozmieszczenia w nim monitorów. Na pochwałę za profesjonalne podejście do klienta
zasługuje instrukcja użytkownika, gdzie
wyczerpująco opisano zasady umiejscowienia monitorów w pomieszczeniu i względem
pozycji odsłuchowej, a także zahaczono
o temat adaptacji akustycznej. Pozwoli to,
szczególnie początkującym użytkownikom,
na uniknięcie podstawowych błędów
w pracy z monitorami.
Panel tylny to również miejsce, gdzie
znajdziemy port bass-reflex. Osobiście nie jestem fanem portów z tyłu
monitorów (preferuję konstrukcje
z bass-reflexem z przodu), ponieważ tylne porty mogą być źródłem
problemów z nadmiernym uwydatnieniem basu, gdy ustawione są
blisko ściany. Biorąc pod uwagę, że
budżetowe monitory tego typu będą często
wykorzystywane w warunkach homerecordingowych, gdzie znajdą się one najprawdopodobniej na biurku ustawionym pod
ścianą, producent mógł pokusić się o port
z przodu, jak ma to miejsce w Adamach
A7X. Firma deklaruje jednak, że przy ustawieniu monitorów blisko ściany, aktywacja
filtra półkowego niskich tonów (-2 dB)
pozwoli na zniwelowanie niepożądanego
podbicia dołu i przywróci liniową charakterystykę przenoszenia.
Szkoda, że na przód nie przeniesiono
włącznika i diody sygnalizującej aktywność monitorów oraz gałki regulującej
poziom głośności (ponownie, tak jak
w A7X). Dobrze byłoby bowiem wiedzieć
bez zaglądania do tyłu, czy nie zostawiliśmy
włączonych monitorów. Jeśli już jesteśmy

przy pokrętle poziomu głośności, chodzi
ono dość luźno. Przy sięganiu za monitory,
by je włączyć i wyłączyć, dość łatwo jest
potrącić gałkę i zmienić jej ustawienie. Nie
jest to jednak poważny problem.
Brzmienie z wyższej półki
Przejdźmy do najważniejszego elementu
charakterystyki monitorów, jaką jest
brzmienie. To od niego przecież wszystko
zależy. Nawet najlepsza stylistyka i tona
fajerwerków funkcjonalności, regulacji
i połączeń będzie niczym, jeżeli ocena
słuchowa monitorów wypadnie słabo.
Na szczęście nie mamy tutaj do czynienia
z takim przypadkiem. Mając na uwadze
półkę cenową, w której się poruszamy,
mogę stwierdzić, że monitory brzmią
bardzo dobrze. Pokuszę się nawet
o stwierdzenie, że dzięki czerpaniu pełnymi garściami z wieloletniego doświadczenia technicznego firmy ADAM Audio
monitory grają lepiej, niż wskazywałaby
na to ich cena. Stosunek brzmienia do ceny
oceniam więc na bardzo korzystny
i z pewnością monitory wprowadzą sporo
zamieszania w tym segmencie cenowym,
rzucając rękawicę konkurencji.
Jeżeli miałbym pokusić
się o opisanie ich brzmienia
jednym słowem, to byłoby
to „aksamitne”. Dotyczy to
w szczególności dołu pasma.
Granica użytecznego pasma
Adamów T7V, jak wspomniałem, to 39 Hz. Zastosowanie
sztywnej polipropylenowej membrany
pozwoliło na zapewnienie dużej skuteczności generowanego basu, jednakże – co
charakterystyczne dla tego materiału – dół
w tych monitorach nie jest szybki
i „punch” utworów tanecznych nie jest tak
uwydatniony, jak w konstrukcjach kevlarowych czy tych z membraną celulozową.
Nie jest to jednak moim zdaniem wadą,
gdyż monitory nie mają spełniać naszych
zachcianek brzmieniowych, a stanowić
analityczne narzędzie pracy z dźwiękiem.
Choć podejrzewam, że entuzjaści niskiego,
syntetycznego basu gatunków spod znaku
szeroko pojętego urban czy dubstepu i okolic będą zachwyceni. Mimo iż ten najniższy
bas nie jest do końca dobrze kontrolowany
(kultury nabiera w okolicach 50 Hz), to
najważniejsze jest, że dobrze go słychać.

PLUSY
 Zbalansowane brzmienie
 Szerokie pasmo przenoszenia
 Stosunek jakości do ceny

WADY
 Podatne na przypadkową zmianę
pokrętło poziomu głośności
 Umiejscowienie diody aktywności monitorów

To pozwala użytkownikom na lepsze zrównoważenie pasmowe swoich utworów, gdyż
wielu producentów boryka się z problemem
przebasowanych miksów wychodzących
z ich pracowni. Nie możemy jednak ich
za to winić, gdyż często nie dysponują oni
monitorami, które pozwalają na poprawne
usłyszenie najniższego pasma i tutaj
z pomocą przychodzą monitory Adam T7V.
Jeżeli natomiast chodzi o pasmo średnie
i wysokie, to ich przetwarzanie i ogólny
balans pasmowy dźwięku generowanego
przez monitory jest jak najbardziej poprawny. Nie męczy uszu nawet przy długotrwałej pracy. Nie należy się, moim zdaniem,
bać wstęgowego tweetera, który według
obiegowej opinii „ma jaskrawą górę”.
Często szczegółowość wysokich tonów
mylona jest bowiem z jasnością brzmienia.
Zawsze można oczywiście skorzystać
z wbudowanego korektora i obniżyć
poziom najwyższego pasma o 2 dB, aby dopasować brzmienie do naszych preferencji.
Monitory T7V to udana konstrukcja,
oferująca przyzwoite brzmienie za ułamek
ceny produktów z wyższych linii firmy
ADAM Audio. Mimo pewnych uwag odnośnie do ergonomii użytkowania, ich brzmienie i bardzo korzystny stosunek jakości do
ceny czynią z nich poważnego kandydata
do rozważenia dla każdego, kto obecnie
poszukuje monitorów bliskiego pola. Pojawienie się na rynku atrakcyjnych cenowo
monitorów wykorzystujących technologie
tak renomowanego producenta spowoduje, że na pewno wiele osób zainteresuje się
właśnie tym produktem. Pamiętajmy, że
inwestycja w nasze środowisko odsłuchowe jest najlepsza, jaką możemy poczynić,
aby podwyższyć znacząco jakość produkowanego przez nas materiału.
Adam Pietruszko, wykładowca
Akademii Realizacji Dźwięku
styczeń–luty 2019
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RØDECaster Pro

Mikser

Dotąd australijski producent kojarzony był głównie z mikrofonami, w tym
do urządzeń przenośnych. Najnowszy produkt zręcznie łączy mobilność
i współpracę z mikrofonami, choć gabaryty ma słuszne

W

zdjęcia: RØDE (4)

zamierzchłych czasach
rodzącego się kapitalizmu w Polsce, czyli na
początku lat dziewięćdziesiątych, pojawiły się reklamy telewizyjne. Były w zasadzie o tym samym, co
dzisiaj, z wyłączeniem telefonów komórkowych. Na pierwszym miejscu znajdowały się oczywiście proszki do prania, a jedna
z reklam głosiła „ja idę z czasem,
z postępem, z osiągnięciami”. I jest to
świetne wprowadzenie do prezentacji
naszego bohatera.

Kiedy wydaje nam, że już wszystko
wymyślono, że w kółko tylko kompresory,
miksery czy inne syntezatory, ktoś wpada
na nowy pomysł. A wpada na niego,
ponieważ pilnie obserwuje zmiany, jakie
dokonują się na określonym rynku. Tak
właśnie postąpiła firma RØDE i zaprezentowała coś nietypowego, również dla
tej firmy. Oto RØDECaster Pro.
Na pierwszy rzut oka jest to mikser,
najpewniej cyfrowy. Ma suwaki poziomu,
przyciski i wyświetlacz. A z tyłu gniazda
typu mikrofonowego i liniowego. Jest
też złącze USB i gniazdo karty pamięci.
I w zasadzie to jest mikser, ale inny. To jest
mikser idący z postępem!
Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że
rynek medialny, rynek przekazywania
informacji, zmienia się. Wraz z rozpowszechnieniem internetu pojawiły się
między innymi radia internetowe,
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a w nich muzyka i audycje. Poza tym te
audycje nie muszą koniecznie pochodzić
z radia. Mogą być odsłuchiwane prosto
ze strony internetowej. Zwą się podcastami.
Podcast to taki broadcast, ale zrobiony skromnymi środkami. Wystarczy
mikrofon i komputer. Przydadzą się też
słuchawki. Dysponując takim zestawem,
możemy produkować proste audycje typu
„gadające głowy”. Jeśli jednak chcemy
urozmaicić i uatrakcyjnić swój program,
a w dodatku często się przemieszczamy
i nie w smak nam instalowanie wszystkich części składowych naszego „studia
radiowego” raz za razem, potrzebujemy
rozwiązania kompleksowego. I RØDE nam
je właśnie oferuje.
Jak wspomniałem RØDECaster Pro
ma formę miksera. Nie jest to jednak
zwykły mikser. To małe studio podcastowe i jeszcze więcej. Opiszę je krok
po kroku.
Na panelu czołowym znajdziemy
przede wszystkim suwaki poziomu
sygnału. Pierwsze cztery służą do kontroli
poziomu mikrofonów, których można
podłączyć właśnie cztery. Kolejne trzy
kontrolują poziomy dla innych źródeł:
USB, telefonu i Bluetooth. Ostatni potencjometr ustawia głośność sekcji znajdującej się po jego prawej stronie, czyli padów
uruchamiających efekty dźwiękowe.
Poniżej suwaków znajdują się standardowe przyciski Solo i Mute.
Powyżej zwraca uwagę kolorowy
wyświetlacz, w dodatku dotykowy. Jak
łatwo się domyślić, służy on do dokonywania ustawień, konfiguracji bądź do wyboru presetów. Obok dumnie prezentuje
się przycisk REC, którego funkcji raczej
nie trzeba wyjaśniać. Całość dopełniają
niezależne potencjometry głośności czterech par słuchawek oraz potencjometr
poziomu monitorów odsłuchowych.

Na panelu tylnym znajdziemy włącznik
i gniazdo zasilania, złącze USB do komputera, gniazdo karty microSD, wyjścia
na monitory i słuchawki oraz wejścia
mikrofonowe z zasilaniem Phantom.
Patrząc na powyższy opis, można łatwo
skonstatować, że w ręku mamy kompletne mobilne studio. Przynajmniej jeśli
chodzi o zestaw złącz. Pomówmy teraz
o funkcjonalności.
RØDECaster Pro umożliwia rejestrację audycji na komputerze lub na karcie
microSD. Mikrofony mogą być cztery,
więc stworzenie całkiem sympatycznego
studia, gdzie czterech rozmówców ma
swój własny mikrofon z kontrolą głośności, nie sprawia problemu. Jednak często
potrzebujemy więcej niż głosu. Do
obsługi zewnętrznych źródeł dźwięku
służą kolejne kanały. Pierwszy to USB,
co oznacza, że możemy domiksowywać
dowolny sygnał z komputera. Może to
być podkład muzyczny, nagrane wcześniej wiadomości lub rozmowa. Kolejny
kanał to telefon, który łączymy przez
zewnętrzne gniazdo mini-jack. Telefon
może być również źródłem, ale prawdziwą rewelacją jest użycie go do transmisji
rozmów telefonicznych na żywo. Jak
w „prawdziwym” radiu. Możemy też podłączyć dowolne źródło za pomocą Bluetooth i kontrolować jego głośność
kolejnym potencjometrem.
Może to też być
telefon,

który zadziała
identycznie jak w kanale obok, czyli
może służyć do transmisji rozmów.
Dzięki temu podłączymy dwa telefony
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i poprowadzimy rozmowę z dwoma
słuchaczami naraz.
Pozostaje sekcja efektów dźwiękowych. Do ustawienia jej głośności służy
ostatni suwak. RØDECaster Pro umożliwia łatwe ładowanie dowolnych plików
audio i odtwarzanie ich przez naciśnięcie
jednego z ośmiu kolorowych padów.
Łatwo sobie wyobrazić zastosowanie
tego rozwiązania. Wyzwalanie dżingli czy
efektów dźwiękowych staje się banalnie
proste.
Obsługa urządzenia jest łatwa,
ponieważ mamy do dyspozycji kolorowy
ekran dotykowy. Wszystkie ustawienia
i opcje, a także bieżąca praca – czułość
mikrofonu, którą można też ustawiać
automatycznie, ładowanie efektów
dźwiękowych, obsługa Bluetooth czy
odtwarzanie gotowych podcastów – są

niezwykle proste w obsłudze i przede
wszystkim nie wymagają nurkowania
w czeluściach menu. Bardzo ciekawą
funkcją jest wybór z menu różnych
modeli mikrofonów RØDE, co – jak
zapewnia producent – ustawia tor audio
tak, żeby głos brzmiał „jak w radiu”.
Warto też podkreślić, że jeśli dysponujemy odpowiednim zasilaniem, możemy
pracować także poza studiem, niemal
w dowolnym miejscu. Audycja z pleneru?
Czemu nie!

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Pasmo przenoszenia
Wejścia mikofonowe 20 Hz – 20 kHz, -3 dB przy 20 Hz (filtr górnoprzepustowy)
Wyjścia monitorowe 20 Hz – 20 kHz lepiej niż ±0,5 dB
Impedancja wejściowa 600 Ω (przedwzmacniacze mikrofonowe)
Poziom szumów –125 dBA (A-ważony, mierzony według IEC651)
Maksymalny poziom wyjścia +3 dBu (wyjścia monitorowe)
Moc wyjścia słuchawkowego maks. moc wyjściowa przy 1% THD: 32 Ω –> 220 mW, 300 Ω –> 31 mW
Dynamika 100 dBA (wzmacniacze mikrofonowe)
Wzmocnienie 0 – 55 dB (wzmacniacze mikrofonowe)
Zasilanie zewnętrzny zasilacz prądu stałego, 12–15 V, 1 A
Wyjścia USB-C 1/4”, TRS stereo (wyjścia monitorowe)
Komunikacja z komputerem USB
Głębia bitowa 24 bity
Częstotliwość próbkowania 48 kHz
Pamięć masowa gniazdo kart microSD, wewnętrzna pamięć na przechowywanie

dźwięków programowalnych padów – 512 MB
Waga 1,98 kg
Wymiary 350 x 275 x 82 mm
Gwarancja 2 lata* (1 rok plus 1 rok po rejestracji online)

Cena

2899 zł

Najlepsze jest to, że w zasadzie nie
ma co więcej pisać! Sprzęt jest wykonany
jak wszystkie produkty RØDE, czyli bardzo solidnie. Wszystkie manipulatory
i gniazda budzą zaufanie, a system pracuje szybko. Sprzęt można podłączyć
i rozpocząć pracę w ciągu minuty. A to
jest chyba najlepsza rekomendacja dla
tego typu urządzenia.
Niejako przy okazji firma zaprezentowała nowy mikrofon PodMic. Jest to
mikrofon dynamiczny, który świetnie
sprawdzi się też w podcastach. Można go

zamontować na standzie, można też na
ramieniu (np. RØDE PSA-1). Dzięki odpowiedniej konstrukcji grilla i wbudowanemu pop-filtrowi nie musimy stosować
żadnych „pończoch”, aby ograniczyć głoski
wybuchowe.
Jak widać firma RØDE dostrzegła
potencjał w całkiem nowym zjawisku.
Widać też, że podeszła do wyzwania
kompleksowo i oparła swoje konstrukcje
na rzeczywistych wymaganiach potencjalnych użytkowników. I w tym elemencie
zupełnie nie zaskoczyła.
Piotr Dygasiewicz
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PreSonus Studio One 4
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Lekcja 1. Pipeline XT
Zastosowanie zewnętrznych procesorów efektowych daje pewne
możliwości podczas pracy nad miksem. Pokazujemy, kiedy się przydaje
i jak to zrealizować w najnowszej odsłonie DAW-u PreSonusa

P

odczas pracy ze ścieżkami w Studio One najczęściej wykorzystujemy wirtualne procesory i efekty przetwarzające dźwięk. Mimo doskonałych wtyczek, które znajdziemy
na pokładzie naszego DAW-u, oraz ogromu dostępnych
płatnych oraz darmowych pluginów może najść nas ochota na
zastosowanie zewnętrznego sprzętu. W tej lekcji omówimy jak
użyć efektu Pipeline XT (1) do wpięcia w wirtualny tor sygnałowy
urządzenia połączonego do interfejsu audio, a także jak takie

rys. 1

połączenie skonfigurować. Efekt Pipeline XT został w najnowszej wersji Studio One 4 odświeżony wizualnie – możemy nawet
zmienić jego kolorystykę, klikając na logo PreSonusa – oraz zyskał
kilka użytecznych funkcji.
Zastanówmy się najpierw, jak moglibyśmy użyć zewnętrznego procesora w pracy z dźwiękiem w DAW-ie bez użycia
wspomnianego efektu, i przyjrzyjmy się wadom proponowanych rozwiązań. Po pierwsze, moglibyśmy użyć urządzenia na
etapie rejestracji dźwięku, np. rejestrując werbel czy gitarę
basową przez kompresor włączony pomiędzy źródłem dźwięku
a wejściami interfejsu audio. Podobnie moglibyśmy zarejestrować wokal przez dedykowany procesor, powodując np. dodanie
do sygnału efektu delay, reverb czy chorus. Mimo prostoty
tego rozwiązania ma ono jedną poważną wadę. Musielibyśmy
dokładnie przewidzieć ustawienie efektu już w momencie
nagrania, gdyż potem nie będziemy mogli „pozbyć się” efektu
z zarejestrowanego sygnału. Może się okazać, że efekt nie
będzie pasował do miksu, co zmusi do powtórzenia ujęcia.
Pół biedy, jeżeli sami jesteśmy sobie „źródłem dźwięku”.
W praktyce profesjonalnej postprodukcja odbywa się najczęściej po opuszczeniu przez artystów studia, a wtedy będziemy
musieli się nagimnastykować, żeby taką ścieżkę w miksie zmieścić, często uzyskując efekt daleki od optymalnego.

Drugi sposób (trochę lepszy, ale również nieco wadliwy)
polega na użyciu procesora sprzętowego na etapie miksu. Dokonujemy takiej komutacji sygnału ze ścieżki DAW, że zamiast
skierować go na sumę miksera DAW-u, trafia na jedno z wyjść
interfejsu audio. Następnie zostaje nagrany ponownie na drugą
ścieżkę. W tym przypadku możemy wielokrotnie próbować,
odsłuchując na żywo efekty działań procesora, ale jesteśmy
zmuszeni do ręcznej kompensacji latencji przez przesunięcie
w czasie zarejestrowanej ścieżki (ew. przez ustawienie opóźnienia ścieżki w Inspektorze). Okazuje się również, że podczas
odsłuchu próbnego ścieżka nie jest zsynchronizowana dokładnie
z zresztą materiału, powodując słyszalne opóźnienie lub problemy fazowe. Dodatkową niedogodnością pozostaje potrzeba
dokumentowania ustawień procesora, np. na kartce lub w pliku
tekstowym, jeżeli chcemy je odtworzyć w przyszłości, a wiadomo,
że notatki takie lubią ginąć.
Odpowiedzią na wszystkie powyższe problemy jest wtyczka
Pipeline XT. Służy ona jako „hardware’owy insert”. Umieszczając ją
w efektach insertowych, „rozpinamy” wirtualny tor sygnałowy i kierujemy sygnał przez wskazane wyjście interfejsu audio na zewnętrzny procesor. Następnie powracamy na jedno z wejść interfejsu
i sygnał wraca do DAW-u. Zauważmy, że możemy Pipeline XT wpiąć
pomiędzy wirtualne efekty insertowe na tej ścieżce i przetwarzanie
odbędzie się w tym dokładnie miejscu (tj. przechodząc przez inserty
wirtualne poprzedzające miejsce wpięcia Pipeline XT, a następnie
po przejściu przez zewnętrzny efekt sygnał trafi na następujące po
efekcie wtyczki na liście insertów – 2). Dostępne są dwie wersje
efektu: Pipeline Mono
oraz Stereo (3),
w zależności od tego
czy zewnętrzny procesor
jest monofoniczny czy
stereofoniczny. Jeżeli
chcemy wysłać sygnał
rys. 2
rys. 3
mono (np. gitarę czy
wokal), a otrzymać z powrotem sygnał stereo (np. używamy stereofonicznego chorusa czy delaya), wybieramy efekt Pipeline Stereo.
Konfigurujemy go tak, że wysyłka jest mono, a powrót stereo.
Do ustawień przejdziemy za chwilę, ale najpierw omówmy jak skonfigurować wejścia i wyjścia interfejsu audio, aby były one dostępne
w naszej sesji, w tym dla efektu Pipeline XT.
styczeń–luty 2019

39

>>

NAGRAJ MUZĘ

>>

W tym celu otwieramy Song Setup (menu Song / Song
Setup…), gdzie w sekcji Audio I/O Setup możemy dokonać przyporządkowania fizycznych wyjść/wejść interfejsu (widoczne na
górze) do tych, które są widoczne w sesji. Odbywa się to w formie
matrycy. Dokonujemy tego przez dodanie wyjść/wejść mono
lub stereo za pomocą przycisków na dole Add (Mono) lub Add
(Stereo) w zakładkach Outputs (4a) oraz Inputs (4b). Możemy

rys. 4a

rys. 4b

również je nazywać. Ja nazwałem swoje wyjście, przez które będę
wysyłał sygnał na zewnętrzny procesor, SEND OUT (jak widzimy,
odpowiada ono wyjściu interfejsu o nazwie Analogue 3), a wejście
interfejsu, na którym zrealizuję powrót, RETURN IN (przyporządkowane do wejścia o nazwie Analogue 5). W rezultacie aktywowałem
w sesji wyjście i wejście monofoniczne przyporządkowane do wyjścia
nr 3 oraz wejścia nr 5 interfejsu audio. W tym miejscu chciałbym
nadmienić, że opanowanie opisanej matrycy jest niezbędne w celu
wykonywania nagrań wielościeżkowych, a także wysyłania wykonawcom oddzielnych miksów słuchawkowych z wykorzystaniem
wielokanałowego wzmacniacza słuchawkowego.
Przejdźmy teraz do samej wtyczki Pipeline XT (5). Lewa
strona jej interfejsu, oznaczona SEND, odpowiada za wysyłkę na
efekt zewnętrzny, a prawa RETURN za powrót. Widoczne w nich
są mierniki poziomu
sygnałów wychodzących
i wchodzących, a także
regulacja wzmocnienia
w formie pokręteł pod
miernikami. Dla powrotu dostępny jest także
przełącznik zmiany
rys. 5
polaryzacji sygnału (Ø).
Bywa użyteczny w przypadku problemów fazowych, które
mogą wystąpić na skutek przetwarzania zewnętrznym efektem,
jeżeli sygnał przetworzony miksujemy z oryginalnym za pomocą
pokrętła Mix (wartość 1.00 oznacza tyle co 100% WET w innych

efektach, czyli sygnał jest w pełni przetwarzany przez Pipeline/
zewnętrzny efekt).
W górnej części okna są widoczne ustawienia wejścia oraz wyjścia (widzimy, że wybrano SEND OUT i RETURN IN opisane powyżej). Podstawową zaletą Pipeline XT jest to, że pozwala na kompensację latencji spowodowanej przez czas potrzebny na wysłanie
i powrót sygnału przez interfejs audio (co jest zależne oczywiście od
wielkości bufora). Czas latencji w milisekundach pozostaje widoczny
w prawym górnym rogu wtyczki i jest obliczany automatycznie na
podstawie ustawień interfejsu. Konfiguracji kompensacji latencji
dokonujemy przez kliknięcie ikony klucza. Wtedy zostanie wysłany
do zewnętrznego procesora impuls (widoczny w centralnej części
okna jako pomarańczowa fala) oraz zostanie zarejestrowany impuls
powracający (błękitny).
Impulsy powinny się pokryć zarówno czasowo,
jak i amplitudowo (6).
Za pomocą pola Offset
możemy również ręcznie
wprowadzić dodatkowe
odchylenie czasowe
rys. 6
(liczone w samplach,
tj. próbkach), pozwalające na dokładne zrównanie impulsów (poza
latencją interfejsu audio dodatkowe opóźnienie może być związane z konwersją analogowo-cyfrową w zewnętrznym procesorze
efektowym, jeżeli jest to konstrukcja cyfrowa). Dostępny jest także
przycisk Auto, który sam spróbuje określić właściwe przesunięcie.
Za pomocą pokręteł wzmocnienia wysyłki i powrotu możemy dopasować amplitudę sygnałów. Podczas dopasowywania latencji, jeżeli
to możliwe, zewnętrzny procesor powinien być ustawiony w tryb
bypass (lub Mix Dry 100%). Pamiętajmy również o wzmocnieniu na
wejściu interfejsu audio, tak aby sygnał powrotu był odpowiednio
wysterowany, ale także aby nie doprowadził on do przesterowania
wejścia. Na dole interfejsu jest dostępny także przycisk Zoom,
zmieniający powiększenie widoku fali, oraz przycisk Difference,
pokazujący różnicę pomiędzy sygnałem wysyłanym a powracającym (7). Idealnie byłoby, gdyby zielona linia była płaska. Oznacza to,
że sygnały są identyczne pod względem amplitudowym i czasowym, jednakże nie jest
to konieczne. Zawsze
może pojawić się pewna
nieliniowość przetwarzania i w niczym to nie
przeszkadza. Ostatnią
rzeczą w dolnej części
interfejsu jest przycisk
oscyloskopu oraz jego
rys. 7
czułość (Sensitivity),
która reguluje prędkość
odświeżania widoku.
Możemy za jego pomocą
obserwować przetwarzany przez Pipeline XT
sygnał (8). Uwaga: Jeżeli
chcemy, aby efekt działał
rys. 8
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przy otwartym interfejsie, widok oscyloskopowy musi być aktywny.
Nie jestem pewien, co w tym przypadku kierowało twórcami.
W każdym razie po zamknięciu okna pluginu przetwarza on sygnał.
I gotowe! Pipeline powinien teraz przetwarzać sygnał na ścieżce
z wykorzystaniem zewnętrznego procesora. Jeżeli chcemy użyć
danego urządzenia na większej liczbie ścieżek, możemy zgrać daną
ścieżkę na nową za pomocą Bounce to New Track (9). Na rysunku
widzimy, że partia została
zgrana po kompresji na
nową ścieżkę (czerwoną).
Zgranie to odbywa się
w czasie rzeczywistym
(Real Time) przez procesor (oraz oczywiście
inne efekty wtyczkowe
rys. 9
obecne w insertach na tej
ścieżce). Możemy wtedy
„uwolnić” procesor
i użyć go na innej ścieżce.
Zgranie w czasie rzeczywistym ma, z oczywirys. 10
stych względów, miejsce
również wtedy, gdy chcemy wyeksportować projekt. Cały utwór
jest wówczas odtwarzany, a przetwarzanie odbywa się na bieżąco
w trakcie zgrywania do pliku (10) przez obecne na ścieżkach efekty
Pipeline (możemy przecież mieć więcej zewnętrznych procesorów).
Na początku tego tekstu wspominałem o dokumentacji i problemach z nią związanych. Pipeline XT daje nam możliwość utrwalenia niezbędnych informacji. W górnej części okna wpisujemy
nazwę urządzenia, którego używamy (tutaj: „Warm Audio WA76”

– urządzenie będące współczesną wersją klasycznego kompresora
‘76. Kompresor WA76 ma ścieżkę sygnału zbudowaną wyłącznie
z elementów dyskretnych i wykorzystuje oryginalny transformator
Reichenbach Engineering – teraz CineMag). Charakteryzuje się on
bardzo krótkim czasem ataku i dzięki temu doskonale sprawdzi się
np. przy przetwarzaniu bębnów czy perkusjonaliów. Po kliknięciu
ikony ołówka w lewym dolnym rogu możemy dodać notatkę, np.
odnośnie do użytych
ustawień efektu (tutaj:
„Ratio 12, Attack 3,
Release 10”). Możemy
nawet dodać zdjęcie
(ikona z „krajobrazem”)
dokumentujące ustawienia zewnętrznego
procesora (11). Informarys. 11
cje te są przechowywane wewnątrz efektu, co pozwala na szybkie ich odtworzenie, jeżeli
zachodzi taka potrzeba.
Istnieje wiele zastosowań opisywanej techniki. Począwszy od
podstawowego użycia procesorów dynamicznych oraz EQ, przez
przestery i efekty modulacyjne, a nawet kreatywne przetwarzanie
z użyciem filtrów czy efektów przeznaczonych dla DJ-ów. Można
również w ten sposób pobawić się w re-amping gitar czy nawet zapiąć sprzętowy pogłos lub delay i skorzystać z obróbki równoległej.
Polega ona na zainsertowaniu Pipeline na szynie Aux FX i wysyłaniu
na tę szynę sygnału ze ścieżek, jak w przypadku standardowej pracy
z procesorami przestrzennymi. Zachęcam do eksperymentów!
Adam Pietruszko,
wykładowca Akademii Realizacji Dźwięku
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Statywy Stay Music

Podstawa
klawisza

Z

czym kojarzy się Brazylia?
Ze słynną plażą Copacabaną, zgrabnymi Brazylijkami,
reprezentacją Canarinhos
w piłce nożnej i karnawałem – to na
pewno. O inne, mniej oczywiste, ale
równie pozytywne skojarzenie dbają
dwaj bracia Decio i Fioravante Cavalheiri. Właśnie w kraju kawy 20 lat
temu założyli firmę, w której wytwarzają innowacyjne statywy do instrumentów klawiszowych. W Brazylii
produkty Stay Music szybko zyskały
popularność. Wcześniejsze wieloletnie
doświadczenie Brazylijczyków zdobyte
w zakładach zajmujących się odlewaniem ciśnieniowym aluminium okazało
się nie do przecenienia. Bracia nie
spoczęli jednak na laurach i rozwijali
technologię, dzięki której mocowania
można w całości wykonywać z aluminium, dlatego statywy są lżejsze
i stabilniejsze niż statywy z mocowaniami ze stopów ze stali węglowej i aluminium. To ostatecznie przesądziło
o ekspansji firmy. Uniwersalne statywy, które można w łatwy sposób
złożyć i transportować, są oferowane
w ponad 40 krajach, a od niedawna
w Polsce. Przyjrzyjmy się im bliżej!
Pojedynczy czy podwójny?
Oferta Stay Music obejmuje kilka modeli
wielofunkcyjnych statywów, które
w zależności od potrzeb możemy dowolnie konfigurować, tworząc bardziej
zaawansowane modele przeznaczone
do pracy z dwoma instrumentami klawiszowymi.
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Zacznijmy jednak od najprostszego
modelu, czyli wersji Piano 700/01. Jest
przeznaczony do gry w pozycji siedzącej
na instrumentach klawiszowych
i klawiaturach sterujących do 88 klawiszy.
Maksymalna wysokość wynosi 70 cm,
a udźwig ramion to 65 kg. Ramiona mają
długość 45 cm. Na ramionach znajdziemy
gumowe przesuwane podkładki
i ograniczniki chroniące instrument przed
zsunięciem. Ramiona nośne montujemy
do dołączonej i prostej podstawy. Jej wysokość, a tym samym ramion, ustawiamy
z wykorzystaniem umieszczonego z boku
uchwytu regulacyjnego.
Prostą podstawę możemy również
zastąpić opcjonalną podstawą kątową, odznaczającą się 10-stopniowym
nachyleniem. Również długość ramion
może wahać się w zakresie 29 – 45 cm.
Standardowe ramiona możemy zastąpić
alternatywnymi zakrzywionymi ramionami typu pałąk o długości 29 cm bądź prostymi ramionami o długości 38 cm. Od
spodu statyw ma odpowiednie otwory,
w których bez problemu zaczepiamy nogi.
Wszystko zajmuje dosłownie sekundy.
Wszystkie elementy statywu – ramiona,
nogi i sam korpus – znajdziemy w torbie
transportowej, która jest częścią każdego
zestawu od Stay Music.
Zmyślnie rozwiązano kwestię
organizacji całego okablowania towarzyszącego naszemu instrumentowi.
Przewody umieszczamy wertykalnie
w wyżłobieniu statywu od frontu
i zabezpieczamy parą gumowych
opasek. Kable nie plączą się pod
nogami. Waga statywu to jedyne 4,8 kg.

Statyw nie jest
elementem, który by
porywał. Może dlatego,
że nie brzmi interesująco?
Jednak powinien być
stabilny i wytrzymały, bo
na nim spoczywa cenny
instrument. Z drugiej
strony dobrze, by nie
ważył zbyt wiele.
Wystarczy, że muzyk
dźwiga swoje klawisze,
które nieco ważą.
O rozwiązanie tej
pozornej sprzeczności
zadbano na przeciwległej
półkuli

Piano 700/1

Cena: 1025 zł

NAGRAJ MUZĘ

Statyw pod keyboard pokrywa lakier
samochodowy. Dostępna paleta kolorów obejmuje klasyczną czerń, srebrny,
niebieski i biały. Nie mogło zabraknąć
czerwieni, która idealnie komponuje się
z instrumentami Norda.
Seria Piano przybiera również
postać wyższego statywu o symbolu
Piano 1200/02. Statyw pod keyboard
bądź klawiaturę sterującą do 88 klawiszy zapewnia maksymalną wysokość
mocowania 120 cm i odznacza się
dwoma parami ramion o długości 38
i 45 cm. Możemy również wybrać statyw z fabrycznie mocowaną jedną parą
ramion nośnych o symbolu 1200/01.
W tym przypadku ramiona mają
długość 45 cm. Łączne maksymalne obciążenie ramion w przypadku modelu
1200/02 to 130 kg, przy czym maksymalne obciążenie pojedynczej pary

Piano 1200/2

Cena: 1279 zł

ramion nie powinno przekraczać
65 kg. W standardzie otrzymujemy
dwie proste podstawy kątowe, które
z korpusem statywu tworzą kąt prosty.
Oczywiście możemy zaopatrzyć się
w opcjonalną podstawę kątową o nachyleniu 10°, tę samą co w przypadku modelu
Piano 700/01, a któreś z ramion nośnych
bądź obie pary zastąpić profilowanymi
ramionami typu pałąk o długości 29 cm.
Regulacja wysokości ramion odbywa
się na tej samej zasadzie, co w przypadku niższego modelu Piano. Również
kolorystyka czy organizacja przewodów
jest jednakowa dla wszystkich statywów
Stay Music. Rozstaw mocowanych nóg
statywu zapewnia maksymalny
komfort podczas gry na
instrumencie. Całkowita waga
tego solidnego statywu
to tylko 6,9 kg!
styczeń–luty 2019
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Waga lekka
Oddzielną linię stanowią statywy
oznaczone symbolami Slim 1100/01
i Slim 1100/02. Jak łatwo się domyślić,
w pierwszym przypadku mamy do czynienia z konstrukcją o maksymalnej wysokości mocowania ramion 110 cm i jedną parą
Slim 1100/02
seryjnie mocowanych ramion nośnych.
Cena: 639 zł
W drugim na statywie mieszczą się dwie
pary ramion. W obu przypadkach ich długość wynosi 38 cm. Obie wersje statywu
są dostarczane z prostą podstawą kątową,
do której mocujemy ramiona.
Oczywiście linię Slim, podobnie jak pozostałe statywy firmy, możemy swobodnie
dostosowywać do własnych potrzeb
pod względem zastosowanej podstawy
prostej czy kątowej oraz długości i typu
ramion. Ten rodzaj statywów sprawdza
się w przypadku lekkich instrumentów
klawiszowych i klawiatur sterujących do
61 klawiszy. Maksymalne obciążenie dla
statywu wynosi 20 kg, natomiast
waga klawiatury czy
keyboardu, który
położymy na pojedynczej
parze ramion, nie powinna
przekraczać 10 kg.
Tower 1300/02
Waga samego statywu
Cena: 979 zł
to jedynie 2,9 kg!

Trudno będzie znaleźć na rynku statyw
o podobnej funkcjonalności odznaczający się tak niską wagą. W odróżnieniu
do linii Piano modele Slim mają trzy
nogi do zapewnienia tego samego
poziomu stabilności. Gama kolorów
czy sposób prowadzenia przewodów
i sposób ich zabezpieczenie nie różni
się od innych modeli statywów Stay
Music.
Dziękuję, postoję!
Ostatnią prezentowaną linią statywów
są modele Tower. Oznaczenie 1300/02
będzie nam sugerowało maksymalną
wysokość 130 cm i fabrycznie
oferowane dwie pary ramion nośnych.
W zestawie otrzymujemy dwie podstawy:
prostą i nachyloną pod kątem 10o. Długość
ramion wynosi odpowiednio 45 i 38 cm.
Również w przypadku tego modelu mamy
dowolność aranżacji półek dzięki opcjonalnym bazom czy różnym długościom ramion
do nich mocowanych. Modele Tower są
przeznaczone do użytku z keyboardami
do 76 klawiszy. Na górnej parze ramion
zawsze możemy ustawić moduł dźwiękowy
lub inny kontroler. Udźwig pojedynczej
pary ramion dla tego modelu wynosi 60 kg.
Całkowita waga statywu to 5,9 kg.
W tym modelu zastosowano również
dodatkowe gumowe limitery na nogach
statywów trzymające przewody w ryzach.
Ze względu na sposób mocowania nóg
statywu zyskujemy również dodatkową
cenną przestrzeń dla stóp.
Do wszystkich modeli statywów
możemy dokupić uchwyt mikrofonowy na
gęsiej szyi, natomiast do modeli Piano
i Tower pulpit na nuty. Wszystkie dostępne akcesoria mają kolor czarny.
Statywy brazylijskiej firmy cieszą się
w Europie rosnącą popularnością.
Lekkość, stabilność, konfigurowalność
platform i spory wybór kolorów najwyraźniej przemawiają do klientów. Co prawda
nie zanosi się, by produkty Stay Music dołączyły do symboli Brazylii, ale nie to jest
najważniejsze dla muzyków. Wystarczy,
że dzięki brazylijskim statywom instrumenty na scenie nie zachowują się, jakby
tańczyły sambę na piasku Copacabany,
a przenoszenie statywów nie kojarzy się
z dźwiganiem.
Patryk Korzonkowski
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Akai MPK Mini Play

Pozory mylą
Wygląda jak klawiatura sterująca,
ale nie dajmy się zmylić. To jednak instrument!
MIDI w sytuacji, gdy MPK Mini pełni funkcję
klawiatury sterującej. Bo oczywiście jest nią
także, więc nie straciła nic z funkcjonalności
zwykłego MPK Mini. Listę fajności domyka
osiem podświetlanych padów, które mogą
pracować w dwóch bankach.
Możliwość zasilania z baterii (trzy
„paluszki”) daje swobodę pracy w każdym
miejscu. Sprzęt jest też bardzo lekki. Zabawę uprzyjemnia wbudowany arpeggiator.
Głośniczek jest wystarczająco głośny,
żeby swobodnie pracować, choć nieśmiali
raczej wybiorą słuchawki. Baterie nie są
potrzebne, gdy MPK Mini Play pracuje
podłączone do komputera przez USB.

Piotr Dygasiewicz
zdjęcia: Akai (2)

J

uż ładnych kilka lat temu Akai wypuściło na rynek klawiaturę sterującą
MPK Mini. Było to swoiste połączenie w jednym pudełku produkowanych już wcześniej LPK25 (klawiatura) i
LPD8 (pady i kontrolery obrotowe). MPK
Mini scalało te funkcję w jednej zgrabnej
obudowie. Pomysł okazał się hitem. MPK
Mini jest wciąż produkowane, teraz w wersji drugiej, a dość niespodziewanie dołącza
do niego MPK Mini Play.
Na pierwszy rzut oka trudno zauważyć
różnice, ale po chwili widać, że coś dodano.
Zauważamy mały wyświetlacz OLED,
dodatkowy potencjometr oraz przyciski.
Klawiatura, pady i wygodny joystick do
obsługi funkcji Pitch-Bender i Modulation
są takie same jak MPK Mini. Odwracając
sprzęt na plecy, stwierdzamy, że może on być
zasilany z baterii. Po chwili widać także, że
chyba mamy tu też głośnik. O co chodzi?
Jak się pewnie domyślasz, Drogi Czytelniku, MPK Mini Play może też wytwarzać
dźwięk. W środku zamontowano moduł
dźwiękowy, w którego pamięci znajduje
się 128 brzmień instrumentów oraz 10
zestawów perkusyjnych. Dźwięk może być
odsłuchiwany przez wbudowany głośnik,
a także przez słuchawki lub zewnętrzne
głośniki aktywne (gniazdo jack 1/8). Aby
poruszanie się wśród instrumentów nie
przypominało chodzenia po domu
w całkowitych ciemnościach, na panelu
mamy wspomniany wyświetlacz OLED
– mały, ale bardzo czytelny w każdych
warunkach oświetlenia.
Klawiatura jest dynamiczna, joystick wygodny w obsłudze, a potencjometry mogą
być użyte do edytowania wbudowanych
brzmień bądź pracować jako kontrolery

Po zakupie sprzęt rejestrujemy na stronie producenta, po czym ściągamy pokaźny
pakiet oprogramowania, gdzie znajdziemy
m.in. VIP 3.0 do sprzętowej obsługi wszystkich posiadanych pluginów, syntezator
Hybrid 3, SONiVOX Wobble do tworzenia
bardziej zakręconych dźwięków oraz dwie
aplikacje typu DAW: MPC Essentials i Pro
Tools First. Całość warta więcej niż sprzęt.
Kupując MPK Mini Play, dostajemy dwa,
a nawet trzy w jednym. Klawiatura sterująca,
pady perkusyjne wraz z potencjometrami
oraz całkiem niezły moduł brzmieniowy.
A cena to niecałe 600 zł, a więc tylko około
150 zł więcej niż za MPK Mini MKII. Można
powiedzieć, że łączymy tu rozsądek z zabawą. Jeśli ktoś szuka uniwersalnego kontrolera, wbudowane brzmienia może potraktować jak coś ekstra za akceptowalną cenę.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Klawiatura
 ultraprzenośna z 25 dynamicznymi klawiszami syntezatorowymi i kontrolerem MIDI USB
Pady
 2 banki 8 podświetlanych, responsywnych padów typu MPC z funkcjami Note Repeat i Full Level
Regulacja
 2 banki 4 pokręteł do regulacji brzmień wewnętrznych lub parametrów oprogramowania;
 w trybie samodzielnym regulacja chorusa, reverbu, filtra, EQ i obwiedni
Sterowanie
 wyświetlacz OLED, wyjście pedału sustain i joystick do obsługi pitch-bend/modulacji
Brzmienia
 128 instrumentalnych i 10 zestawów perkusyjnych
Odsłuch
 wbudowany głośnik, wyjście słuchawkowe 1/8”
Zasilanie
 3x AA w trybie autonomicznym, przez kabel USB w trybie kontrolera
Wymiary
312 x 172 x 46 mm
Waga
0,46 kg
Cena

570 zł
styczeń–luty 2019
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Historia syntezatora (2)

Instrument
Dona Buchli,
lata sześćdziesiąte.

Nowe światy syntezy
W pierwszej części naszej historii poznaliśmy moment, w którym człowiek
okiełznał napięcie elektryczne i zamienił je w muzykę. Wspomnieliśmy też
o powstaniu syntezatorów polifonicznych. Dzisiaj więcej o wielogłosowości
i ekspresywności

J

ak wiemy, syntezator polifoniczny
to w zasadzie kilka syntezatorów
w jednym. Ile głosów, tyle oscylatorów, filtrów czy obwiedni. Do tego
dochodzi dość skomplikowane sterowanie
z klawiatury lub innego kontrolera. Elektronika w latach siedemdziesiątych nie była
zła, ale skonstruowanie rozbudowanego
syntezatora pociągało za sobą konieczność
stosowania bardzo wielu elementów, co
poza kosztem skutkowało ciężarem, podatnością na usterki i generowanym ciepłem.
Warto było stosować dodatkowe moduły,
jak automatyczne strojenie analogowych
oscylatorów. Nic dziwnego, że – jak przy
każdej nowej technologii – dostęp do
nowości mieli tylko nieliczni. Było po prostu
bardzo drogo.
Patent Pascetty
Warto też wiedzieć, że zanim ustalił się jako
taki standard, istniało kilka dróg
do uzyskania efektu polifonii. Jednym
z ciekawszych pomysłów była konstrukcja
niejakiego Armanda Pascetty. Jako jeden
z pierwszych zastosował procesor złożony
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z elementów elektronicznych, ale nie w instrumencie, tylko w klawiaturze. Procesor
ów pozwalał na zastosowanie polifonii
(o czym za chwilę), ale dawał też dostęp do
wielu dodatkowych funkcji jak dynamika
gry, aftertouch czy coś, czego nawet dzisiaj
nie spotykamy zbyt często, czyli reakcję
na szybkość zwalniania klawisza (Release
Velocity). Klawiatura mogła być dzielona na
strefy i umożliwiała implementację polifonicznego portamento. Nieźle jak na połowę
lat siedemdziesiątych XX wieku.
Klawiatura mogła wysyłać sygnały
napięciowe (CV) na co najmniej 12 kanałach. Te kanały nie sterowały konkretnym
syntezatorem, ale mogły być podłączane
do dowolnych syntezatorów monofonicznych. Wyobraźmy sobie na przykład sześć
Minimoogów plus sześć ARP-ów 2600. Co
prawda koszt przekraczał wartość sporego
salonu samochodowego, ale pierwszy krok
został zrobiony. Co ważne, był on inspiracją
dla kolejnych inżynierów, którzy udoskonalali pomysły Pascetty. W sukurs przyszedł
bardzo szybki rozwój elektroniki i stopniowe obniżanie cen elementów.

Japońskie początki
No dobrze, pora na Japończyków.
W końcu wszyscy znają Rolanda, Korga czy
Yamahę. Pomimo że dołączyli do imprezy
dość późno, szybko nadrobili zaległości. Na
początek Yamaha, która przecież była już
wtedy producentem instrumentów.
Po pierwszych próbach z instrumentami monofonicznymi (SY-1, SY-2) w roku
1976 Yamaha zaprezentowała monstrum
pod nazwą CS-80. Był to wielki i ciężki
syntezator polifoniczny ważący 100
kilogramów i kosztujący 6900 dolarów, co
w owych czasach oznaczało małą fortunę.
Brzmiał nieco inaczej niż konkurencja
z USA (Moog, Sequential, ARP, Oberheim),
co samo w sobie stanowiło zaletę, ale miał
też kilka nowatorskich rozwiązań. Klawiatura była dynamiczna, czyli reagowała na
siłę uderzenia. Do tego miała polifoniczny
aftertouch, co do dzisiaj jest ogromną rzadkością. Jednak najbardziej charakterystycznym elementem był kontroler wstęgowy
umiejscowiony tuż na klawiaturą i przebiegający przez jej szerokość. Wystarczyło dotknąć wstęgi i przesunąć palce, aby uzyskać
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Mikroprocesory przejmują kontrolę
To był początek lat osiemdziesiątych,
a zarazem początek zmierzchu tradycyjnych

Co prawda niektórzy twierdzili, że brzmienie takiego oscylatora było bardziej „zimne”
niż VCO, ale wygoda zwyciężyła.
W pierwszej połowie ósmej dekady
najwięksi producenci z USA, Europy
i Japonii opracowali i uzgodnili wspólny
standard sterowania i komunikacji między
instrumentami nazwany MIDI – Musical Instrument Digital Interface. Od tej pory każdy sprzęt wyposażony w charakterystyczne
5-pinowe gniazda MIDI mógł „rozmawiać”
nawet z instrumentem konkurencji, co
ułatwiało pracę i proces tworzenia i było po
prostu niezwykle fajne. Jak wszyscy wiemy,
standard MIDI jest na rynku do dzisiaj
(wciąż w wersji 1.0!), choć coraz częściej

Yamaha CS-80

analogów. Choć dzisiaj trudno nam to
zrozumieć, brzmienia analogowe stopniowo zaczynały nudzić muzyków, słuchaczy
oraz… rynek. Wszyscy chcieli czegoś nowego i coraz śmielej spoglądali na technikę
cyfrową. Na rynku konsumenckim zaczynały rządzić komputery (choć głównie do
grania), a świat opanowywała gorączka
zbudowana na mikroprocesorach.
Na początku mikroprocesor był używany jako swoisty pomost między częścią
analogową (źródłem dźwięku) a cyfrową,
czyli sterującą. Pozwalało to z łatwością
sterować polifonią i korzystać z pamięci
ustawień. Lecz na razie dźwięk wciąż
pochodził z analogowych oscylatorów
sterowanych napięciem (VCO). Pierwszym
odejściem od kanonu było cyfrowe sterowanie analogowym oscylatorem. Powstał
tzw. DCO, czyli Digitally Controlled Oscillator, który zakończył kłopoty z trzymaniem
stroju. Instrument stał się bardzo stabilny.

odejmować dodaje. Oscylatory w tym
przypadku oferują bardzo prosty przebieg
sinusoidalny, a nowe brzmienie uzyskujemy, manipulując różnymi parametrami
niezależnie dla każdego oscylatora. Pracujemy nad częstotliwością, fazą czy głośnością, aby stworzyć swoistą mieszankę,
która brzmi zupełnie inaczej niż tradycyjny
analog. Co prawda synteza addytywna
nigdy nie zdobyła popularności syntezy
subtraktywnej, ale kilku producentów rozwijało ją (np. KAWAI), a i dzisiaj możemy
spotkać ją w instrumentach wirtualnych.
Za to inna nowa synteza stała się
bardzo popularna i nigdy nie wyszła z mody.
Mowa o Wavetable.
Wavetable to w zasadzie synteza
cyfrowa. Korzystała z możliwości zapisywania dźwięku w formie cyfrowej. Jednak
pamięć w owym czasie była horrendalnie
droga. Wolfgang Palm, twórca i propagator
Wavetable, wpadł na pomysł zapisywania
pojedynczych cykli sygnału (sinus, kwadrat,
piła itd.), a następnie odtwarzanie ich
„w kółko”. Teoretycznie mieliśmy więc do
czynienia z czymś pomiędzy analogiem
a samplerem, ale w praktyce powstało coś
zupełnie nowego. Wspomniane próbki
umieszczane były w „tablicach”, gdzie
mógł „zaglądać” układ sterujący i wybierać
interesujące nas przebiegi. Szybko jednak
okazało się, że nie trzeba ograniczać się do

mówi się o konieczności powstania nowego
systemu, który poradziłby sobie z coraz
większą ilością danych.
Nowe rodzaje syntezy
Jeśli chodzi o samo generowanie
dźwięku, to wciąż rządziły oscylatory
analogowe i synteza subtraktywna,
czyli „odejmująca”. To coś jak rzeźba –
z kawałka kamienia lub drewna usuwamy
wszystko, co z naszego punktu widzenia jest zbędne, i otrzymujemy dzieło
artystyczne. Podobnie w syntezie: sygnał
wytworzony przez oscylator trafia na filtr,
który zabiera określone częstotliwości,
a potem na napięciowo sterowany
wzmacniacz, który kształtuje głośność
dźwięku w czasie. Odejmujemy, żeby
stworzyć interesujący nas wynik.
Ale subtrakcja to niejedyny sposób na
syntezę dźwięku. Jej przeciwieństwem
jest synteza addytywna, która zamiast
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efekt pitch-bend bądź wyzwolić modulację.
Ogromną zaletą tego rozwiązania był
bardzo duży zakres działania (kółka odstrajania w innych syntezatorach działały
zazwyczaj w zakresie +/- dwa półtony) oraz
budząca podziw precyzja. Brzmienie CS-80
było szerokie i głębokie, co korespondowało z wymiarami i ciężarem instrumentu.
Jednym z pierwszych użytkowników był
Stevie Wonder, choć pewnie najbardziej kojarzymy ten syntezator z Vangelisem i jego
muzyką do filmu „Łowca Androidów”.

Wolfgang Palm

jednej próbki, a zamiast tego można „przemiatać” czy też skanować różne komórki
pamięci i w ten sposób generować wcześniej niesłyszane brzmienia. Charakterystyczny, mocno cyfrowy dźwięk Wavetable
zawitał chociażby do kompozycji Tangerine
Dream, ale też do popu (np. bas w „Relax”
Frankie Goes to Hollywood). I choć firma
PPG stworzona przez Palma po kilku latach
styczeń–luty 2019
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zniknęła ze sceny, synteza Wavetable
została. Wkrótce pojawiły się instrumenty
takie jak Korg Wavestation oraz cała gama
syntezatorów niemieckiej firmy Waldorf,
począwszy od kultowego Waldorf Wave,
przez bardzo popularnego Blofelda, aż po
najnowszy Waldorf Quantum. Wolfgang
Palm nie zniknął z horyzontu i wciąż
wypuszcza nowe instrumenty w formie
wirtualnej na komputer i platformę iOS.
Kolejnym i chyba jeszcze większym
przełomem było wprowadzenie syntezy
FM. To skrót od Frequency Modulation,
gdzie korzystając z kilku oscylatorów generujących przebiegi sinusoidalne (zwanych
w tym przypadku operatorami), powodujemy ich interakcje i wzajemne wpływanie na
siebie. Efektem jest jeszcze inne brzmienie,
a także możliwość emulacji prawdziwych
dźwięków jak dzwon czy piano elektryczne.
Synteza FM rozwijana była od lat sześćdziesiątych, ale dopiero firma Yamaha
spowodowała, że FM praktycznie zalało
rynek muzyczny.
Sukces z wyświetlaczem
Mówimy oczywiście o syntezatorze Yamaha DX7. Ten kosztujący wówczas niecałe

Waldorf Wave

dwa tysiące dolarów instrument oferował
nie tylko nowy rodzaj syntezy, ale też
świetną pięciooktawową klawiaturę dynamiczną z aftertouchem, pamięcią na 128
brzmień i – uwaga! – wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, który pokazywał nazwy
presetów. Po raz pierwszy użytkownik nie
musiał pamiętać, który dźwięk jest pod

Piotr Dygasiewicz
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Korg Wavestation

którym numerkiem. Dzisiaj możemy się
z tego śmiać, ale wtedy była to prawdziwa
rewolucja.
Firma nie spodziewała się takiego
sukcesu, ponieważ planowała sprzedać
do 20 tysięcy sztuk DX7, a jedynie
w pierwszym roku produkcji otrzymała
zamówienia na 150 tysięcy! Źródłem
sukcesu było kilka uzupełniających
się elementów: całkowicie nowy typ
syntezy i co za tym idzie świeże dźwięki,
ogromna wygoda użytkowania i stosunkowo niska cena.
Jedyną wadą było piekielnie trudne
programowanie, więc mało kto wychodził
poza fabryczne presety. Spowodowało
to pojawienie się całej masy podobnie
brzmiących utworów, ale coś za coś. Podobno jedynym artystą, który opanował
DX7, był (i jest) Brian Eno. Firma oczywiście zdawała sobie sprawę z konieczności
uproszczenia programowania i pracowała
nad kolejnymi instrumentami. Do Yamahy
dołączyli inni i sprawy zaczęły posuwać
się do przodu. W międzyczasie przyszły
kolejne rewolucje w postaci samplingu
i syntezy PCM, ale o tym następnym
razem.

Yamaha DX7

Waldorf Blofeld
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Waldorf Quantum
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HeadRush Gigboard

Kompaktowy
multiefekt

H

eadRush udowodnił, że
idealnie takie samo brzmienie
można uzyskać ze sprzętu
o wadze 3,24 kg (Gigboard)
jak z urządzenia o wadze 7 kg (Pedalboard). Nowy multiefekt może zatem
uchodzić przy starszym bracie za sprzęt
ultramobilny. Zachował przy tym
wygodny siedmiocalowy ekran dotykowy,
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służący do konfigurowania rigu, looper
z 20-minutowym czasem nagrywania
oraz tryb Hands Free, pozwalający wprowadzać drobne poprawki podczas występu bez odrywania rąk od instrumentu.
W tak kompaktowej konstrukcji
należało jednak z czegoś zrezygnować,
dlatego Gigboard ma tylko cztery przyciski
nożne, podczas gdy Pedalboard – 12.

Firma HeadRush
wprowadziła na rynek
zminiaturyzowaną
wersję swojego
bestsellerowego
Pedalboardu. Nowy
produkt ma taki sam
procesor i takie
same możliwości
brzmieniowe,
a jednocześnie jest
dwa razy mniejszy
i dwa razy lżejszy!

SZARPNIJ STRUNĘ

Po lewej stronie urządzenia znajdują się
dwie gałki: Master i pokrętło nawigacyjne.
Po prawej stronie nie ma nic, zrezygnowano bowiem z trzech gałek kontrolujących
parametry efektów. Zadbano jednak, by
ich brak nie utrudniał pracy. Wszystko
skupia się teraz na wyświetlaczu
dotykowym. Aby kontrolować np.
parametry wzmacniacza, wystarczy puknąć dwa razy ikonkę,
a wartości zmieniamy przez
przesuwanie palcem po
ekranie w prawo lub
w lewo. Gigboard nie
ma również pedału
ekspresji, co pozwoliło znacznie
zmniejszyć gabaryty oraz wagę
urządzenia.
Jego brak
raczej nas
nie zaboli,
ponieważ
możemy
podłączyć własny zewnętrzny pedał.
Kolejną zmianą jest wzrost znaczenia trybu Hardware Assign. O ile
w Pedalboardzie był bardzo przydatny
przede wszystkim dla zaawansowanych
użytkowników, o tyle w Gigboardzie
staje się niezbędny. Hardware Assign
pozwala przypisać poszczególne efekty
do konkretnego przycisku nożnego. Ponieważ Gigboard ma tylko cztery takie
przyciski, a wolnych bloków w łańcuchu
efektów jest wciąż 11, potrzebujemy narzędzia, które pomoże nam efektywnie
zarządzać wirtualnym sprzętem.
W trybie Hardware Assign możemy
wybrać tylko najpotrzebniejsze efekty,
które chcemy aktualnie kontrolować –
np. overdrive, reverb, delay i kompresor

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

















Procesor: 4-rdzeniowy DSP z silnikiem Eleven HD expanded
Efekty: 6x distortion, 8x rotary, 7x dynamiczne/EQ, 13x modulacyjne, 7x reverb/delay, 7x ekspresja
Symulacje: 34 wzmacniacze, 15 kolumn, 10 mikrofonów
Możliwość wgrania odpowiedzi impulsowych IR
Looper z 20-minutowym czasem nagrywania
Wejścia: instrumentalne jack ¼”, AUX jack ⅓”, pętla efektów – powrót 1x jack ¼”
Wyjścia: liniowe 2x jack ¼” (L/R, mono), wyjście do kontroli zewnętrznego
wzmacniacza 1x jack ¼”, pętla efektów – wysyłka 1x jack ¼”
MIDI: wejście, wyjście/thru
Inne wejścia/wyjścia: pedał ekspresji 2x jack ¼”
USB: 1x typ B (stream live i reamp)
Wyjście słuchawkowe: 1x jack ¼”
7-calowy ekran dotykowy
Oprogramowanie: Pro Tools First HeadRush Edition, kod do ściągnięcia
odpowiedzi impulsowych głośników Celestion
Zasilanie: zasilacz 19 V (w zestawie)
Wymiary: (wysokość x szerokość x głębokość) 67,1 x 329,2 x 225,6 mm
Waga: 3,24 kg

Cena

2999 zł

– i przypisać każdy z nich do konkretnego przycisku nożnego. Nie jest nam
raczej potrzebne włączanie i wyłączanie
kolumny lub wzmacniacza.
Hardware Assign ułatwia i porządkuje pracę z multiefektem podczas
koncertów. W tym trybie przypisujemy
także do jednego z bloków opcję kontroli
zewnętrznego wzmacniacza. Jest to
zupełna nowość, która po raz pierwszy
została zastosowana w Gigboardzie.
Wystarczy połączyć kablem jack wyjście
Ext Amp w multiefekcie z gniazdem na
footswitch w naszym piecu i dodać
w trybie Hardware Assign dodatkowy
blok kontroli nad zewnętrznym wzmacniaczem. Dzięki temu możemy włączać
i wyłączać przester na wzmacniaczu za
pomocą przełączników nożnych
w Gigboardzie!
Dodatkowo w trybie Hardware
Assign możemy korzystać z opcji Scenes,
która jeszcze bardziej poszerza nam

możliwości i zdecydowanie ułatwia
pracę z małym multiefektem. Za pomocą
Scenes grupujemy efekty i przypisujemy ich funkcję pod konkretny przycisk
nożny. W ten sposób za pomocą jednego
przycisku włączamy kilka efektów
jednocześnie, np. booster, delay i reverb,
aby zagrać kosmiczne solo, a potem za
pomocą tego samego przycisku powrócić do brzmienia gitary rytmicznej, wyłączając poprzednio uruchomione efekty.
Nie musimy wtedy ustawiać oddzielnego
presetu na gitarę rytmiczną i oddzielnego na gitarę solową.
Nie ulega wątpliwości, że HeadRush
Gigboard to niezwykle poręczne,
a jednocześnie potężne urządzenie.
Duża paleta emulacji brzmień i kompaktowe rozmiary sprawiają, że sprawdzi się
świetnie zarówno w trasie, jak
i domowym bądź profesjonalnym studiu
nagraniowym.
Mateusz Bracha
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Oszczędność formy,
bogactwo treści
Na rynku muzycznym sporo firm stara się produkować wszystko.
Oprócz kilku znakomitych produktów mają także „zapychacze”. Ich
przeciwieństwo stanowią firmy stawiające przede wszystkim na jakość.
Aguilar specjalizuje się w produkcji sprzętu dedykowanego wyłącznie
basistom. Umie to robić, czego przykładem jest głowa Tone Hammer 700

N

ajnowszy produkt firmy
Aguilar poszerza popularną
serię Tone Hammer
o wzmacniacz 700-watowy.
Do tej pory w serii ukazał się preamp DI
oraz wzmacniacze o mocy 350 i 500 W.
Seria Tone Hammer charakteryzuje się
prostotą i czytelnością. Wzmacniacze
utrzymane są w czarno-srebrnej kolorystyce. Frontowy panel stanowi przykład
funkcjonalizmu łączącego przejrzystość
i oszczędność.
Niewiele gałek
Sekcja korektora ma tylko gałki basu,
średnich tonów z oddzielną kontrolą
poziomu i częstotliwości, tonów wysokich oraz Drive i Gain. Interesująco
działa potencjometr Drive, która świetnie współgra z Gainem, co pozwala
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osiągnąć bardzo przyjemną, wręcz
lampową odpowiedź equalizera. W niskim ustawieniu gainu EQ jest bardziej
płaskie. Kiedy natomiast podniesiemy
poziom gainu, daje to delikatniejsze
wysokie tony i bardziej punktowy bas.
Drive działa w okolicach średnich częstotliwości, dodając ciepłe i organiczne
zniekształcenia do dźwięku. Sprawiają
one, że bas nabiera głębi, koloru i charakterystycznego punchu. Te wszystkie
czynniki sprawiają, że Tone Hammer 700
ma dużo większy potencjał, niż mogłoby się wydawać. Wzmacniacz brzmi
świetnie nawet przy płaskim EQ, co
świadczy o jego najwyższej klasie.
Prawdę mówiąc, brzmienie jest wtedy
tak dobre, że aż nie chce się kombinować z ustawieniami. Natomiast jeśli
już zdecydujemy się na eksperymenty,

będziemy mile zaskoczeni, jak wiele
ciekawych barw możemy osiągnąć za
pomocą tak niewielu gałek!
Najnowszą głowę zrobili doświadczeni basiści i konstruktorzy. Nie tylko
słychać to po świetnej jakości brzmienia
uzyskiwanej za pomocą tego sprzętu,
ale też widać w kilku zastosowanych
rozwiązaniach. Część złączy i przełączników umieszczanych zazwyczaj z tyłu
urządzenia w TH 700 znajduje się na
przednim panelu. Dzięki temu są dobrze
widoczne i wygodne w użytkowaniu.
Z przodu mamy pętlę efektów, zbalansowane wyjście liniowe DI z przełącznikiem Pre/Post EQ oraz przełącznik
Ground/Lift, który pomoże nam pozbyć
się niepotrzebnych zakłóceń oraz zniekształceń. Z przodu znajdują się także
przyciski: Mute i -10 dB.

zdjęcie: Aguilar

Aguilar Tone Hammer 700
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Zalety klasy D
Aguilar TH 700 jest wzmacniaczem klasy D. Co to oznacza?
Chciałbym rozwiać w tym momencie kilka mitów. Wiele osób
krzywi się na sam widok litery
D napisanej przy klasie wzmacniacza. Wynika to z mylnego poglądu, że pochodzi ona od słowa
„digital”. Prawda jest taka, że D
jest po prostu kolejną literą alfabetu,
więc po klasie A, A/B, C powstała klasa
D. Została ona wymyślona już w latach
trzydziestych XX wieku, kiedy nie było
jeszcze technologii cyfrowej.
Część użytkowników wzmacniaczy
odnosi się z niechęcią do klasy D, tymczasem są to wzmacniacze o bardzo dużej
wydajności. Dzięki najnowszej technologii
brzmią tak samo dobrze lub nawet lepiej
niż klasy: A, B lub C. Mają przy tym jednocześnie dużo mniejsze gabaryty, wagę
i są złożone z mniejszej liczby podzespołów. Wzmacniacze klasy D nie nagrzewają
się tak mocno, jak ich starsi koledzy, nie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
 Moc wyjściowa: 700 W przy 2,67 lub 4 Ω, 350 W przy 8 Ω
 Sekcja przedwzmacniacza: tranzystorowa
 Sekcja końcówki mocy: klasa D
Sekcja korekcji:
 Tony niskie: ±17 dB przy 40 Hz
 Tony średnie: ±16 dB przy 180 Hz – 1 kHz
 Tony wysokie: ±14 dB przy 4 kHz
 Regulator Drive: pełna regulacja, z własnym układem Aguilara AGS (skrót od adaptive
gain shaping – adaptacyjne kształtowanie wzmocnienia)
 Pętla efektów: szeregowa, 6 dB dodanego wzmocnienia sprawia, że współpracuje z wieloma
różnymi efektami
 Wejścia: jedno wejście 1/4”, odpowiednie dla wszystkich basów aktywnych i pasywnych
 Wyjścia głośnikowe: dwa wyjścia głośnikowe Speakon (Neutrik),
 Wyjście symetryczne: XLR z przełącznikiem pre/post EQ i odłączaniem masy,
 Wyjście na tuner
 Wymiary (szerokość x głębokość x wysokość): 305 x 228 x 76 mm
 Waga: 2,22 kg
 Opcjonalnie: trwały pokrowiec
Cena 3990 zł

zużywają więc zbędnej energii. Działają na
zasadzie impulsowej. Oznacza to, że tranzystory nieustannie się przełączają między
sobą. Właśnie to sprawia, że osiągają
bardzo dużą wydajność, a ich elementy się
tak nie nagrzewają.

Za sprawą klasy D Tone Hammer 700
jest niewielki i lekki, a przy tym niezwykle
wydajny. Do tego znakomicie siedzi
w miksie. Można go spakować do plecaka
i śmiało wyruszyć w trasę koncertową.
Mateusz Bracha
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Z PORADNIKA WUJKA PIOTRKA

S

yntezator współcześnie może mieć najróżniejsze formy.
Sama synteza może być analogowa, Wavetable, FM,
addytywna, może też opierać się o sample. Lub wszystko
mieszać. Sam instrument może mieć formę wirtualną
i sprzętową, choć sprzętowa może też być wirtualna, jeśli mowa
o cyfrowych instrumentach emulujących syntezę analogową
przez układy DSP. Jednak jakikolwiek gatunek nam się trafi,
staniemy przed kilkoma problemami przy miksie.
Ujmująca kreacja
Przede wszystkim syntezatory są produktami jak każdy inny
instrument. Podlegają więc prawom rynku i marketingu, które
mówią, że produkt należy zaprezentować tak, żeby potencjalnemu klientowi przyśpieszył puls. A najlepiej działa potężny sound,
który sprawia wrażenie, jakby wypełniał cały pokój (lub wirtualną
przestrzeń w słuchawkach). Na niemal każdym presecie nałożona jest tona efektów. Wszystko pięknie, jeśli chcemy osiągnąć
żądane wrażenie, ale jak już odpakujemy (lub „odzipujemy”) nasze
nowe cacko i zaprzęgniemy je do produkcji, okaże się, że bardzo
trudno pogodzić nowe brzmienie z resztą elementów miksu. Po
prostu zabiera cenne miejsce.
Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest więc ujmowanie. Głównie
częstotliwości. Powodem, dla którego syntezator dominuje
w miksie, jest to, że synteza najczęściej generuje dźwięk w bardzo
szerokim paśmie, przeciwnie niż inne instrumenty mające swoje
charakterystyczne wycinki pasmowe, które musimy co prawda
poznać, ale potem jest tylko łatwiej. W przypadku brzmienia
syntetycznego każdy preset (lub efekt programowania) może być
krańcowo inny i wymagać innego podejścia.
Na początku trzeba więc odpowiedzieć na pytanie, jaką rolę
będzie spełniała dana partia. Bas, smyczki, podkład harmoniczny
(akordowy), solo, efekt itd. Wtedy będzie można podjąć decyzję, co
zabrać i zrobić to tak, aby miks nie ucierpiał. I tak bas może wymagać
odcięcia bardzo niskiego zakresu (np. 30 Hz), no chyba, że to hip-hop.
Potem musimy sprawdzić, w jakim paśmie gra stopa i werbel i dostosować korekcję basu, aby dominujące częstotliwości nie pokrywały
się. Oczywiście nikt nie mówi, że korygować będziemy tylko bas. Być
może trzeba będzie coś ująć (lub w rzadkich przypadkach dodać)
na ścieżce stopy lub werbla, lub zastosować kluczowanie. Także
ewentualne gitary, jeśli nie są to przesterowane riffy, nie powinny
znajdować się w niskim paśmie, ale o tym już pisaliśmy.
Idąc w górę, ponownie musimy pomyśleć, co bas „robi”
w danym miksie. Jeśli jest to bas typu
niska sinusoida, to góry ma nie być,
a ewentualną dodatkową informację
weźmiemy z innej partii. Jeśli bas
pochodzi np. z przebiegu piłowego, na
pewno będziemy musieli pomyśleć nad
filtrem dolnoprzepustowym (choć najczęściej robimy to w samym syntezatorze, szczególnie że filtr może być ważnym elementem kreatywnym).
Częstym problemem jest kwestia słyszalności basu na małych
głośnikach. Jeśli nie daje się „ukręcić” zadowalającego brzmienia,
które przebije się w miksie także w średnim zakresie, możemy
sięgnąć po exciter, czyli rodzaj generatora harmonicznych na

Czy nam się
to podoba czy nie,
syntezatory są niemal
nieodłącznym składnikiem
współczesnej muzyki. A czasem
jedynym. Jednocześnie potrafią
sprawić duże trudności podczas
produkcji i miksu. Popatrzmy, co
się da poprawić
podstawie informacji ze ścieżki basu. Umiejętnie dodany nie
wpłynie na miks słuchany na monitorach studyjnych lub sprzęcie
hi-fi, ale wrażenie lepszego basu pojawi się na małych głośnikach.
Koniecznie należy to sprawdzić na
takich właśnie przetwornikach, czyli
np. na telefonie lub laptopie, aby się
upewnić. Koniecznie.
Kompresor powinien być ostatnią
rzeczą, po którą sięgamy. O ile przy
prawdziwej gitarze basowej jest
zazwyczaj niezbędny do wyrównania
poziomu kolejnych nut, o tyle w przypadku basu z syntezatora ten problem odpada, a kompresor pracujący na bardzo niskich częstotliwościach wprowadza zniekształcenia dźwięku (czas ataku i odpuszczania może być zbliżony do
częstotliwości przebiegu i wtedy wpłynie na jego kształt – zniekształcenie murowane). Często też stosuje się trik polegający na

Pierwszą i najważniejszą
rzeczą jest ujmowanie.
Głównie częstotliwości
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podziale ścieżki basu na dwa (lub nawet trzy) pasma i potraktowanie każdego innymi procesami. Niski dół – EQ, średni – EQ, exciter,
trochę kompresji, wysoki – EQ, kompresja i wszelkie inne efekty jak
chorus, flanger czy nawet delay i pogłos. Dzięki temu bas może stać
się bardziej interesujący bez „zamulania” miksu, gdyż np. dodawanie pogłosu w niskim paśmie to proszenie się o kłopoty.
Nowy obraz panoramy
Przejdźmy wyżej. Syntezatory są bardzo często używane jak
instrument harmoniczny: fortepian, gitary rytmiczne czy instrumenty smyczkowe. Najczęściej zwiemy go padem, choć określeń
jest mnóstwo (osobiście najbardziej lubię termin „cegła”, bo mamy
do czynienia z „kładzionymi” akordami, które zmieniają się niezbyt
szybko). W tym przypadku również stosujemy zasadę numer 1,
czyli sprawdzamy, w jakim paśmie działa brzmienie. Podobnie jak
przy instrumentach akustycznych interesuje nas zakres średni
(powiedzmy 300 – 3000 Hz), choć oczywiście bywają wyjątki.

zdjęcie: Audiostacja

Miksowanie
syntezatorów

Problemem może być to, że nawet po obniżeniu poziomu częstotliwości skrajnych pad walczy np. z gitarą lub przede wszystkim
z wokalem. Można dalej kombinować z korekcją, choć dobrym
pomysłem jest zastosować korektor dynamiczny, który jest kluczowany wokalem. Niemniej jednak jest to pracochłonne i wcale
nie musi przynieść oczekiwanego rezultatu.
Często najlepszym sposobem jest stara dobra panorama,
o której większość z nas zapomina. Po to mamy stereo, żeby
z niego korzystać. Jeśli brzmienie padu jest monofoniczne
(w sensie sygnału, a nie nut), warto nagrać je dwukrotnie (nie
skopiować!) na ścieżki mono i rozłożyć je w skrajnych punktach
panoramy. Dzięki temu całkowicie uwolnimy środek sceny
dźwiękowej, gdzie rezyduje bas, stopa, werbel i wokal. Można też
nagrać pojedynczą ścieżkę na kanale stereo i minimalnie opóźnić
jedną stronę względem drugiej. Efekt ten, zwany efektem Hassa,
powoduje, że nasz mózg odbiera je jako dwa kompletnie różne
sygnały i środek sceny w tym przypadku jest wolny.
styczeń–luty 2019
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Są też inne sposoby jak zastosowanie obróbki Mid-Side, czyli
manipulowanie środkiem i bokami sceny stereo. Tego typu pluginów
jest mnóstwo. Stosując Mid-Side, możemy też spowodować, że lewa
i prawa strona „wyjdą za głośniki”, czyli spowodują wrażenie dźwięku
szerszego niż odległość między głośnikami. W każdym przypadku
koniecznie trzeba sprawdzić kompatybilność z odtwarzaniem mono,
bo przy nieumiejętnym (lub przesadnym) posłużeniu się wybranym
procesorem możemy spowodować nawet zniknięcie danej partii
przy odsłuchu monofonicznym. To jest oczywiście problem, który
przeszkadza coraz mniej (większość systemów odsłuchowych jest
w stereo), ale może pojawić się np. w klubie lub przy odsłuchu przez
monofoniczny głośniczek smartfona.
Eksperymenty na górze
Zajmijmy się górą, czyli na przykład partią solową. Co prawda
czasy solówek gitarowych i syntezatorowych mamy za sobą
(choć mam nadzieję, że kiedyś wrócą), to jednak nawet krótkie
riffy muszą być dobrze słyszalne na tle całej produkcji, ponieważ
często spełniają rolę głównego motywu czy łącznika między
sekcjami.
Solo klawiszowe spełnia podobną
rolę jak główny wokal. Powinno być
w centrum i dominować. Więc na
dobrą sprawę możemy je tak właśnie
potraktować (no może bez deesera…).
Wracamy pamięcią do sposobów
miksowania głosu i od razu przycinamy dół, niski środek (300 – 500 Hz)
i podkreślamy górę (korektorem lub
exciterem). Eksperymentujemy z kompresją (najczęściej wolny atak i szybki
Release). Jednak najczęściej pięknie
zadziała stary dobry przester i nie
mówimy tu o masakrowaniu dźwięku na sposób heavymetalowy.
Czym tak naprawdę jest przesterowanie sygnału? Zniekształceniami, to jasne, a zniekształcenia te wynikają z „przycinania”
szczytu sygnału, który chce koniecznie wyjść poza zakres pracy
wzmacniacza. Wzmacniacz nie daje rady i brudzi dźwięk. Czyli co
robi? Obcinając szczyty, generuje nowe harmoniczne, czyli mówiąc
po ludzku dodatkowe częstotliwości, będące najczęściej w ścisłej
relacji do sygnału wejściowego. Przez odpowiednie dozowanie
sygnału przesterowanego zmieniamy jego barwę. Przy określonych ustawieniach dźwięk staje się jaśniejszy, ale przede wszystkim
bardziej słyszalny na tle innych partii i to bez podnoszenia suwaka
głośności! Warto, a w zasadzie trzeba poeksperymentować
z najróżniejszymi procesorami. Jest ich mnóstwo, począwszy od
wzmacniaczy i efektów gitarowych, przez efekty cyfrowe (redukcja częstotliwości próbkowania lub rozdzielczości bitowej), a skończywszy na dedykowanych rozjaśniaczach, do których zaliczają się
także wspomniane wcześniej excitery.

„rozsunąć” dwa kolidujące ze sobą dźwięki niż walczyć z korekcją
bądź kluczowaną kompresją.
Po drugie: efekty. Każdy ma ich więcej, niż potrzebuje
(wiesz, o kim mówię!), więc należy ich używać. Współczesna
muzyka korzysta z tej możliwości pełnymi garściami, a dobrze
i kreatywnie zastosowany efekt może drastycznie zmienić
źródło. Czasem zamiast mozolnego przeglądania presetów
w syntezatorze lepiej jest przeglądnąć folder z efektami. Sam
ciągle o tym zapominam, a jak mi się przypomni, miks idzie
łatwiej. Przepuszczenie dźwięku przez dobrze dobrany efekt
powoduje też, że w magiczny sposób nie potrzebujemy już
dodatkowych ścieżek, żeby wypełnić miks (co i tak kończy się
zazwyczaj spotęgowaniem bałaganu), za co słuchacze – choć
nieświadomie – nam podziękują.
A jakie efekty? Od podstawowych jak pogłos, delay, chorus czy kompresja (tak, tak, kompresja to świetne kreatywne
narzędzie, nie tylko eliminator kłopotów) po całkiem nieprawdopodobne, które nigdy by nie powstały, gdyby nie komputery.
Od wyboru może rozboleć głowa. Wszelkie „siekacze” w postaci
tremolo, rytmicznie sterowanych bramek czy filtrów. „Przemiatacze” panoramy, i to nie tylko w postaci
prostego przechodzenia lewy-prawy
i z powrotem, ale też generujące
niemal trójwymiarowy ruch (polecam
Brauer Motion firmy Waves), to automatyczna wersja pracy w panoramie
stereo, czyli także znakomity separator brzmienia.
O efektach typu distortion już
mówiliśmy, ale istnieje bardzo wiele
odmian: od klasycznych symulacji
efektów gitarowych, przez emulacje
antycznych samplerów po przesuwniki fazowe czy nawet wokoder, który wcale nie musi pracować
wyłącznie z głosem.
Choć efekty pogłosowe i delay zaliczają się do klasyków,
inwencja programistów spowodowała, że nowoczesne pluginy wychodzą daleko poza emulację sali koncertowej czy echa
taśmowego. Dzisiaj to niezwykle kreatywne i czasem zwariowane kombinacje prawdy i nieprawdy, czyli efektów emulujących
prawdziwe warunki i rzeczy, które w przyrodzie nie występują.
Reverby konwolucyjne (korzystające z próbek istniejących
przestrzeni) mogą używać dowolnych sygnałów IR (Impulse
Response) do aplikowania ich do przetwarzanego sygnału. Delay
może łączyć się z masą innych efektów jak chorus czy distortion.
Całkiem nową kategorią są wszelkie efekty oparte o sekwencer
krokowy. Każdy kolejny krok może aplikować kompletnie różne
łańcuchy FX, co spowoduje, że sygnał wyjściowy nie będzie ani
trochę przypominał tego na wejściu.
Prawdę mówiąc, tylko dotknęliśmy tematu. Musisz teraz odrobić pracę domową i zapoznać się z brzmieniami i efektami, które
już posiadasz. Bo przyznaj się: jeszcze tego nie zrobiłeś. A jak już
staniesz się ekspertem, za zarobione pieniądze kupisz sobie nowe
syntezatory i efekty.

Często najlepszym sposobem
na rozdzielenie instrumentu
i wokalu walczących
o to samo pasmo jest
rozrzucenie ich w panoramie

Efektywne efekty
Na koniec garść porad ogólnych. Po pierwsze – warto to ciągle
przypominać: panorama! Scena stereo jest po to, żeby korzystać
z niej całej, od lewa do prawa. Czasem o wiele łatwiej jest
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Warsztaty Universal Audio

Nie
tylko
wtyczki

Kris korzysta w pracy
z Console 1 i trackballa.
To dwie propozycje dla
tych, którzy nie polubili
się z myszką.

11 grudnia miłośnicy dobrego brzmienia odwiedzili warszawskie
W Dobrym Tonie Studio, by wziąć udział w warsztatach prowadzonych
przez Krisa Górskiego. Były poświęcone nagrywaniu zespołu i kształtowaniu
brzmienia z wykorzystaniem wtyczek UAD z Universal Audio

S

potkanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej
miał zostać nagrany zespół Graphotype, w drugiej zarejestrowany materiał planowano poddać obróbce wtyczkami
UAD. Kris zaczął od przedstawienia narzędzi, których
w większości używa na co dzień w swoim studiu. Wtyczki UAD
były uruchamiane na najnowszej wersji interfejsów Apollo X, ale
ciekawość uczestników wzbudził także kontroler Console 1 od Softube’a, dwukanałowy przedwzmacniacz mikrofonowy Warm Audio
WA273-EQ oraz dwukapsułowy mikrofon ze zmiennymi charakterystykami Sphere L22 produkcji Townsend Labs, który umożliwia
podmianę emulacji mikrofonu już po zarejestrowaniu materiału.
Z L22 korzystał wokalista. Do omikrofonowania instrumentów
wykorzystano urządzenia DPA, RØDE i sE Electronics, a odsłuch
odbywał się przez monitory Kii Three lub Dynaudio LYD 48.
Początek części praktycznej polegał na właściwym ustawieniu
mikrofonów, by uniknąć problemów fazowych i dyskoloryzacji
brzmienia. Każdy instrument po każdej korekcie mikrofonu był
ograny. Kris wyjaśnił, że jednym z powszechnych błędów jest
niesłuchanie instrumentów w trakcie ustawiania mikrofonów
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i rozmieszczanie ich zgodnie ze schematem czy nawykiem. Zwrócił też uwagę, że przy nagraniach live można ustawić wzmacniacz
basowy w jednej linii ze stopą, dzięki czemu podczas miksowania
nie trzeba szukać basu z boku.
Poznawanie zasad to jedno, ale najlepiej przyswaja się wiedzę
podczas rozwiązywania problemów. W tym wypadku dodatkową
„atrakcją” była gitara basowa, która podłączona do wzmacniacza
generowała niechciany brum. Szybko został zlokalizowany i usunięty. Sprawdzono też wtedy, czy bas nie ma problemów fazowych.
Przy okazji Kris zademonstrował wtyczkę UAD Little Labs IBP do
płynnej zmiany fazy. Pokazał także jak dodać kopa werblowi za
pomocą Transient Shapera.
Została też omówiona technologia Unison, umożliwiająca
fizyczne zmiany na poziomie przedwzmacniaczy Apollo
w zależności od użytej emulacji – API, Neve, SSL itp. Zapewnia
ona te same parametry, obecne w oryginalnym sprzęcie, który te
wtyczki emulują.
Po omikrofonowaniu instrumentów zespół Graphotype nagrał kilka take’ów jednego ze swoich utworów. Kris wspomniał, że

GOŚCINNE WYSTĘPY

zdjęcia: Audiostacja (6)

Nathan Eames z Universal Audio prezentuje rodzinę interfejsów Apollo X.

Zespół Graphotype przygotowuje się do nagrania.

Kris Górski
Jest inżynierem dźwięku, producentem i kompozytorem. Posiada
wieloletnie doświadczenie studyjne i może pochwalić się potężną
liczbą zrealizowanych produkcji muzycznych i postprodukcji.
Na swoim koncie ma ponad 100 płyt. Kris ukończył studia z dyplomem inżyniera dźwięku w SAE Paris. Potem pracował w Paryżu
jako realizator, producent i kompozytor. Po 16 latach wrócił do
Polski, gdzie kontynuuje pracę w swoim zawodzie. Napisał muzykę
do wielu projektów telewizyjnych, filmów, reklam oraz piosenek.
Współpracuje m.in. z: Sony Music France, Naive, TF1 i ARTE, TVP1,
Polsatem, Rock’n’Roll Production, Muzeum Polskiej Piosenki
w Opolu, Politechniką Gdańską, Sopockimi Korzeniami i Treflem.

podczas nagrywania lubi być w jednym pokoju z zespołem. Dzięki
temu wie, czy w ścieżkach ma dokładnie to, co chciałby mieć, biorąc
pod uwagę energię, jaką zespół wytwarza w czasie nagrania live.
Zwrócił też uwagę na rolę wokalisty podczas nagrania. Powinien on
wprowadzać naturalną kompresję: gdy śpiewa ciszej, zbliżać się do
mikrofonu, gdy głośniej – oddalać od niego. Kompresor sprzętowy
czy programowy nigdy nie zadziała tak dobrze, jak człowiek.
Druga część była już przeglądem możliwości kształtowania
brzmienia. W trakcie tej krótkiej kilkugodzinnej sesji Kris nie miał
szans na pełne zmiksowanie utworu, ale wskazał sposób myślenia,
ścieżki postępowania i narzędzia, które służą do realizacji założonych

celów. Zaczął od Dynamic EQ firmy iZotope, korektora połączonego z kompresorem. Użył go do zmniejszenia rezonansów. Samo
narzędzie umożliwia znacznie precyzyjniejsze tłumienie i podbijanie
wybranych częstotliwości niż w wypadku posługiwania się zwykłym
korektorem. Likwidacja rezonansów ogranicza również dynamikę,
co zmniejsza skalę kompresji, jakiej musimy użyć dalej.
Nie był to jedyny moment, gdy Kris wiele uwagi poświęcił
dynamice. Chodzi o to, by dostosować ją do medium, na jakim
zmiksowany utwór będzie odtwarzany. W przypadku winylu zbyt
duża kompresja, powodująca wysoki poziom LUFS, doprowadza
do wyskakiwania igły z rowka. Utwór przeznaczony do serwisu
YouTube mający na przykład -8 LUFS zostanie zniżony do poziomu -14 LUFS. Może to spowodować, że będzie on odbierany jako
mający mniej energii niż utwór zawierający mniej kompresji
i który zachował więcej transjentów.
W dalszej części prowadzący skorzystał jeszcze z Dynamic
Shapera oraz wtyczki Brainworx bx_digital V3, będącej korektorem MS szczególnie przydatnym do masteringu, i pokazał jak dodać szerokości, bez szczególnego rozjaśnia brzmienia, używając
do tego części S korektora.
Kris wykorzystał Wavesfactory TrackSpacer do dynamicznej
kompresji jednego instrumentu lub szyny sumującej, by uwypuklić
inny lub zrobić przestrzeń dla innego elementu miksu, np. wokalu.
Ta wtyczka staje się szczególnie przydatna w elementach miksu
dzielących to samo pasmo jak bas – stopa czy gitara – wokal,
maskujących siebie nawzajem. Potem zademonstrował Ocean
Way Studio dające bębnom czy wokalowi naturalnej przestrzeni
styczeń–luty 2019
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jednego z najsławniejszych studiów nagrań na świecie, znajdującego się w Los Angeles. Co prawda wtyczka mocno obciąża DSP,
ale przy wydajności interfejsów Apollo X nie stanowi to wielkiego
problemu. Kris sięgnął jeszcze po kompresor z limiterem Dynamic
Spectrum Map oraz limiter z filtrem Elevate od Eventide’a. Korzystał także z ustawionych liniowo kompresorów jeden pod drugim
w klasycznym ustawieniu znanym dobrze z historii nagrań.
Najpierw był ustawiony szybki do wycinania peaków, a za nim

wolny do wyrównania poziomów. W sumie pokazał działanie wielu
narzędzi UAD, stosowanych przez siebie w pracy.
Do masteringu użył MasterDesk od Brainworxa. Przyznał,
że nie jest to najlepsze narzędzie, ale bywa niezastąpione,
gdy liczy się głównie szybkość. Można za jego pomocą zrobić
wstępny premastering do użytku wewnętrznego przez artystów
w trakcie produkcji, choć zapewne można go też użyć do wersji
ostatecznej.

WYBRANY SPRZĘT WYKORZYSTANY PODCZAS WARSZTATÓW
DPA d:vote KIT 4099 DC 4C

Kii Three

Zestaw czterech mikrofonów instrumentalnych
o wysokiej czułości (±3 dB przy 1 kHz: 6 mV/Pa;
-44 dB re. 1 V/Pa) i maksymalny poziom SPL
o wartości 142 dB. Wraz z mikrofonami są
dostarczane uchwyty do instrumentów: skrzypiec
(4x), gitary (1x), wiolonczeli (2x), kontrabasu (1x),
fortepianu (2x) oraz cztery adaptery i walizka do
zmieszczenia wszystkich elementów zestawu.
Podczas warsztatów mikrofony zostały użyte
do tomów i dolnego naciągu werbla.

Najwyższej jakości audiofilskie monitory aktywne kontrolowane
przez DSP, 6 wzmacniaczy 250 W (Ncore klasy D),
6 głośników (4x 6,5’’, 5’’ oraz 1’’). Dostosowane
do pracy przy ścianie i w rogu
pomieszczenia. Mają wejścia
analogowe XLR oraz AES/EBU.
Przez większość spotkania
na nich realizowano odsłuch.
Cena

48 800 zł/para

Cena 10 080 zł

RØDE NTR
Aktywny mikrofon wstęgowy o charakterystyce ósemkowej,
doskonały do nagrywania instrumentów akustycznych oraz
pieców gitarowych. Pasmo przenoszenia 20 Hz – 20 kHz,
membrana aluminiowa o grubości 1,8 mikrona, wewnętrzny
uchwyt elastyczny izolujący drgania, SPL 130 dB.
Podczas warsztatów mikrofony zostały użyte
jako overheady.

DPA d:dicate ST2011C Stereo Pair
Dwa parowane mikrofony ST2011c o charakterystyce kardioidalnej.
Znakomicie sprawdzają się zarówno przy klasycznym nagrywaniu, jak
i do nagrywania dźwięku na scenie na żywo z niewielkiej odległości od
źródła (maks. SPL – 146 dB). W skład zestawu oprócz mikrofonów
wchodzą uchwyty, osłony przeciwwietrzne i walizka.
Podczas warsztatów mikrofony zostały użyte do stopy
na zewnątrz naciągu.
Cena

6870 zł

DPA d:dicate ST4011C Stereo Pair
Dwa parowane mikrofony 4011C o charakterystyce kardioidalnej.
Znakomicie nadają się do omikrofonowania programów telewizyjnych,
filmowych, teatralnych oraz występów na koncertach i w studiu.
Minimalizują przesłuchy z innych instrumentów, dając czysty, naturalny
dźwięk (maks. SPL – 152 dB). W skład zestawu oprócz mikrofonów
wchodzą uchwyty, osłony przeciwwietrzne i walizka.
Podczas warsztatów mikrofony zostały użyte
do hihatów i górnego naciągu werbla.
Cena 13 430 zł
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Cena

2570 zł

Townsend Labs Sphere L22
Profesjonalny dwukapsułowy mikrofon wielkomembranowy
z systemem precyzyjnego modelowania różnych modeli
mikrofonów. W ramach różnych kolekcji urządzeń można
na przykład otrzymać dwa różniące się nieco od siebie
Neumanny U87, ponieważ każda emulacja odwołuje się
do konkretnego egzemplarza.
L22 umożliwia zmianę charakterystyki kierunkowej,
transjentów harmonicznych, efektu zbliżeniowego przed
nagraniem ścieżki i po nim. Mikrofon ma maks. SPL 140 dB.
Wraz z urządzeniem użytkownik otrzymuje aplikację Sphere
DSP (UAD, VST, AU, AAX) do zarządzania ustawieniami.
W zestawie znajduje się uchwyt przeciwwstrząsowy, uchwyt
obrotowy, 3-metrowy kabel rozdzielający, futerał i pokrowiec.
Podczas warsztatów mikrofon był wykorzystywany
do rejestracji wokalu.
Cena

6990 zł

sE Electronics VR1
Pasywny mikrofon wstęgowy o charakterystyce ósemkowej.
Doskonały do nagrywania instrumentów akustycznych oraz
pieców gitarowych. Pasmo przenoszenia 20 Hz – 18 kHz,
membrana aluminiowa o grubości 2 mikronów.
Podczas warsztatów mikrofony zostały użyte
do gitary elektrycznej.
Cena

1699 zł

GOŚCINNE WYSTĘPY

Każdy z uczestników po zakończeniu warsztatów otrzymał zarejestrowane ślady. Bogatszy o wiedzę przekazaną przez Krisa mógł sam
zmiksować i zmasterować utwór, a następnie odesłać mu do oceny.
W trakcie warsztatów wystąpił z krótką prezentacją gość specjalny – Nathan Eames z Universal Audio. Przedstawił najnowszą rodzinę
interfejsów Apollo X. Wspomniał o większej liczbie procesorów Sharc
na pokładzie, Dual Clocku umożliwiającym osobne taktowanie częstotliwości 44,1 kHz oraz 48 kHz wraz z ich pochodnymi (88,2 kHz,

96 kHz itp.), większym headroomie oraz pracy przydatnej głównie
w postprodukcji, czyli w systemach 5.1 i 7.1, które właśnie wtedy zostały udostępnione za sprawą aktualizacji oprogramowania. Zwrócił
też uwagę, że interfejsy trafiają do użytkowników z pakietem 16 wtyczek Realtime Analog Classics Plus. Część z nich pracuje w standardzie
Unison. Oprogramowanie kontroluje wtedy sprzęt i odwzorowuje
nawet napięcia, jakie pojawiają się w oryginalnych konstrukcjach.
Sebastian Łoś

Softube Console 1 MKII
Sprzętowy sterownik – mikser przeznaczony do obsługi wtyczek
SSL4000E (zawarty w zestawie), British Class A, SSL XL 9000.
Obsługuje ponad 60 wtyczek Softube’a oraz Universal Audio.
W trakcie warsztatów współpracowała z Pro Toolsem.
Większość parametrów wtyczek używanych podczas miksu
i masteringu na warsztatach była ustawiana za pomocą konsoli.
Cena

1750 zł
Trwa wyjaśnianie sposobu omikrofonowania instrumentów.

Universal Audio Apollo X
Rodzina najnowszych interfejsów, na którą składają się modele X6, X8, X8p
i X16. Tym razem wszystkie modele mają po sześć procesorów Sharc,
a w każdym znajduje się sześć rdzeni. Różnią się przede wszystkim liczbą
wejść i wyjść. Przetwarzają sygnał o parametrach 24 bity/192 kHz.
Podczas warsztatów interfejsy X6 i X16 obsługiwały wszystkie
wtyczki używane w miksie.
Cena: Apollo X6 8699 zł
Apollo X8 10 899 zł
Apollo X8p 12 999 zł
Apollo X16

14 999 zł

Kris ustawia WA273-EQ. Na pierwszym planie Apollo USB.

Warm Audio WA273-EQ
Dwukanałowy preamp mikrofonowy z EQ stanowiący replikę brytyjskiego
klasyka 1073. Wzmocnienie sygnału 80 dB, transformatory Carnhill
wyprodukowane w UK, elementy dyskretne, przełącznik krokowy,
4-pozycyjny filtr górnoprzepustowy, wejścia i wyjścia (XLR, TRS), insert TS.
Podczas warsztatów przedwzmacniacz obsługiwał dół i gorę werbla.
Cena 7090 zł

Ustawianie Brainworxa.
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Analogowa cyfra
„Analog czy cyfra?” – fora rozgrzewają się do czerwoności, jak tylko tego typu
temat pojawi się w nowym wątku. Większość uczestników szybko zaczyna
odnosić się bezpośrednio do siebie, a nie do tematu. Jeszcze gorzej, gdy
rozmowa dotyczy analogowego lub cyfrowego sumowania miksu

N

rys. Lech Mazurczyk

ie będę teraz zajmował się
próbami rozstrzygania, kto ma
rację. Jeszcze mi życie miłe. No,
może troszeczkę. Fascynujący
jest natomiast poziom emocji (a nawet
agresji), które temu towarzyszą. I mam na
to pewną teorię.
Uważam, że mamy do czynienia
z dwoma głównymi sprawcami. Pierwszy
to najzwyklejszy brak wiedzy i praktyki.
A czasem brak zdolności i umiejętności. Po
prostu o wiele łatwiej jest siedzieć przed
komputerem i wypisywać dowolne „fakty”,
niż pracować w studiu i uczyć się posługiwać narzędziami, które mamy do dyspozycji. Sprzyja nam anonimowość i kompletny
brak odpowiedzialności za słowa. Do tego
dochodzi prastary mechanizm psychologiczny, który każe nam bronić tego, co
mamy. Jeśli ktoś ma w studiu sprzęt analogowy, za nic w świecie nie przyzna, że cyfra
może brzmieć lepiej. Natomiast ci pracujący
„in the box”, czy to z racji wyboru, czy też
z braku funduszy, będą kpić z „butikowców”,
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zachwycających się szafkami pełnymi
sprzętu z migającymi lampkami.
Drugi powód wynika po trosze z pierwszego. Te dwa obozy rzadko się spotykają,
a poza tym mało kto ma możliwość, chęć
lub czas, aby PORÓWNAĆ dwa sposoby
pracy. Nawet jeśli mam pełno analogów
(dotyczy to także syntezatorów), siłą rzeczy
mam też komputer pełen pluginów. Dlatego takie porównanie nie powinno sprawiać
żadnych problemów. Ale po pierwsze: to
żmudna praca. Kopiowanie ustawień, tzw.
Gain Staging, czyli kontrola odpowiednich
poziomów sygnału, czy też brak możliwości
użycia konkretnego urządzenia z jego wirtualnym odpowiednikiem siłą rzeczy czyni
takie porównanie nieco niedokładne. Choć
nie niemożliwe. A po drugie: co będzie, jeśli
okaże się, że miks z komputera brzmi lepiej?
Mam przyznać się do porażki? Nigdy!
I teraz dochodzimy do ważnego
pytania: „Co to znaczy, że jeden z miksów
brzmi lepiej?”. Opisywanie jakości miksu
słowami zaczyna niebezpiecznie zbliżać
się do poetyki magazynów hi-fi. Pojawiają
się określenia takie jak głębia, szerokość,
trochę nieprzetłumaczalne „punch”, czyli,
powiedzmy, „kopanie w klatę”, mamy też
słynne 3D i tak dalej. Możemy odnieść się
do ilości takiego czy innego pasma względem reszty miksu, możemy też rzecz jasna
mówić o głośności czy jakości kompresji
(choć tu zaczynają się trudności, bo wszystko jest w relacji do innych elementów). Ale
generalnie im dalej, tym trudniej.
Poza tym o jakiej muzyce mówimy?
Pop, klasyka, jazz, elektronika? A jeśli np.
elektronika, to o jakim charakterze? Nowoczesna, taneczna czy klasyczna? Pop – są
gitary, żywe bębny, czy wszystko pochodzi
z komputera (w Japonii nawet wokalista)?
Okazuje się, że do różnych klimatów warto
użyć różnych narzędzi.

Rozmawiałem kiedyś z człowiekiem
nagrywającym i miksującym klasykę. Ma
dostęp do cudownego sprzętu. Same
kable głośnikowe kosztują tyle, ile niezły
samochód. Nie mnie oceniać, ale facet ma
genialny słuch, potrafi wykryć delikatnie
tylko fałszywą nutę w wielkiej sekcji smyczkowej. I tako rzecze: „Najlepszy do klasyki
jest komputer”. Oczywiście nagranie musi
być najlepszej jakości. Trzeba zastosować
najlepsze możliwe mikrofony i umieć je odpowiednio rozmieścić. Przedwzmacniacze
mikrofonowe nie mają prawa szumieć. Kable muszą być pierwszej jakości. A wszystko
to w jak najlepszej akustycznie sali.
A potem? Potem siedzimy w pudełku.
Dzięki temu nie dodamy szumu, precyzyjnie
pogodzimy ze sobą wszystkie instrumenty
oraz ewentualne głosy, możemy też dodać
cyfrowego pogłosu najwyższej jakości.
A analogowość pochodzi ze źródła. Ze źródła!
Z kolei utwór wyprodukowany w komputerze może (choć nie musi) brzmieć zbyt
sterylnie. Nasze uszy lubią niedoskonałości,
ponieważ one zwracają uwagę. Więc warto
ich nieco dodać, stosując sprzęt analogowy.
Pożądany bywa nawet szum, bo wtedy
wszystko brzmi „jak żywe”.
Więc co robić?
Jeśli stać Cię na trochę analogowego
sprzętu, kup to czy tamto i sprawdź, czy
jakość Twoich produkcji wzrośnie. Jeśli
nie, sprzedaj go i nie zawracaj sobie więcej
głowy. Wtedy skup się na poznaniu i opanowaniu wirtualnych emulacji i podnoś swoje
kwalifikacje. Niejeden miks cyfrowy brzmi
bardziej analogowo niż ten zrealizowany na
48-kanałowej konsolecie Neve z lat sześćdziesiątych z całą masą najróżniejszych
„klocków”. Wiem, bo słyszałem.
Dlatego porzuć dyskusje na forach
i wracaj do studia.
Piotr Dygasiewicz

