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D
zięki niej instrumentalista, zwłaszcza korzystający  

z instrumentów wirtualnych, może szybko stworzyć dzie-

ło niemal orkiestrowe. Dlatego w przeglądzie pokazuje-

my, czego możemy spodziewać się po klawiaturach sterujących 

i co wziąć pod uwagę przy zakupie, by jak najlepiej dostosować 

kontroler do swoich potrzeb (str. 10).

Ponieważ w numerze dominują klawisze, zaprosiliśmy na łamy 

trzech muzyków, którzy się w nich specjalizują. Jan Smoczyński 

mówi o swoich poszukiwaniach syntezatorowych, w których 

koncentruje się na uzyskiwaniu nowoczesnych brzmień, a nie od-

twarzaniu historycznych instrumentów (str. 40). Mateusz Pawluś 

docenia zarówno kręcenie gałkami klasycznych syntezatorów, 

jak i możliwości instrumentów wirtualnych, do których używa 

klawiatury sterującej (str. 48). A przy okazji stanowi żywy dowód, 

że można łączyć jazz z hip hopem. Z kolei Wojciech Szupelak łączy 

syntezatory z efektami gitarowymi, choć celem tego zabiegu nie 

jest wzbogacenie brzmienia (str. 20). 

Do tego mamy jeszcze prezentację głównego członka rodziny 

Mooga w postaci semimodularnego syntezatora parafonicznego 

Matriarch (str. 54) i małego, ale mającego donośny głos syntezato-

ra Modal CRAFTsynth 2.0 (str. 58).

Drogi czytelniku

Lech Mazurczyk

Kreska z kluczem

Oczywiście nie samą klawiaturą człowiek żyje, nawet gdy 

jest ona sterująca. Dlatego w numerze zmieściliśmy także między 

innymi sporo rzeczy przydatnych w studiu i na scenie. Choćby 

prezentację najnowszych monitorów Eris E5 XT i E8 XT (str. 26), 

nowego pojemnościowego mikrofonu DPA d:facto 2028 (str. 30) 

czy dwóch programów od IK Multimedia: modelującego fizycznie 

bębny MODO Drum (str. 32) oraz emulującego szpulowce T-RackS 

Tape Machine Collection (str. 34). Jest także głos w sprawie alter-

natywnego odsłuchu w studiu, który nie musi, a nawet nie powi-

nien być perfekcyjny (str. 72). Z kolei na gitarzystów czeka wysyp 

nowości Guilda (str. 60) i Vintage’a (str. 66) okraszony tutorialem 

konfigurowania Looperboarda od HeadRusha (str. 63). 

Ponieważ szybkimi krokami zbliżają się święta Bożego Naro-

dzenia, które skłaniają do refleksji nad przemijaniem i narodzinami 

Nowego, na deser zostawiamy rozważenia o nieco mitologizowa-

nym wintydżowym brzmieniu (str. 74).

Poczytaj, nagraj i zagraj to z nami!

Redakcja

Zapraszamy do lektury bezpłatnej wersji elektronicznej na www.audioplay.audiostacja.pl,  
na telefonach z iOS i Androidem po pobraniu aplikacji AudioPlay odpowiednio ze sklepu App Store 
i Google Play. Kolejny numer w połowie stycznia 2019.
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w różnym 
rozmiarze

Elastyczny odsłuch

iRig Keys 2 i iRig Keys 2 Pro

PreSonus Eris HD10BT
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Leci z nami 
pilot

Krążek 
tajemniczych 
opowieści

RME ADI-2 DAC

Crystal Viper

IK Multimedia przedstawiło następców klawiatury sterującej 

iRig Keys. W nowej generacji ukazały się dwa urządzenia: iRig 

Keys 2 z klawiaturą mini oraz iRig Keys 2 Pro, gdzie klawisze są 

pełnowymiarowe. Obie konstrukcje mają po 37 klawiszy wypo-

sażonych w zmienną dynamikę, cztery programowalne pokrętła 

przydzielone do dwóch banków, przyciski zmiany oktawy oraz 

koła odstrojenia i modulacji. Od zwykłej klawiatury sterującej 

Keys 2 i Keys 2 Pro różni wbudowany interfejs MIDI, przetwarza-

jący dźwięk w standardzie 24 bity/96 kHz. Wraz  

z każdą z klawiatur kupujący otrzymuje zestaw kabli oraz opro-

gramowania. Klawiatury współpracują z komputerami PC i Mac, 

a po dokupieniu przejściówek także z urządzeniami pracującymi 

pod systemami iOS i Android. 

PreSonus wprowadził na rynek słuchawki zamknięte, łączące ja-

kość i wygodę. Można je połączyć źródłem dźwięku za pomocą 

kabla lub bezprzewodowo przez Bluetooth. Mają 40-milimetrowe 

przetworniki oraz system aktywnej redukcji hałasu (Active  

Noise Canceling), dzięki czemu zapewniają  

reprodukcję dźwięku w standardzie  

studyjnym i umożliwiają  

skupienie na odsłuchu.  

Mikrofon wbudowany  

w kabel pozwala  

odbierać  

połączenia bez 

zdejmowania  

słuchawek.   

Najnowsza aktualizacja oprogramowania przetwornika 

ADI-2 DAC, FPGA 26 DSP 30, pozwala obsługiwać go za 

pomocą dowolnego programowalnego pilota zdalnego ste-

rowania. Sam przetwornik wyposażono w znakomity pilot, 

który umożliwia korzystanie z czterech dowolnie programo-

walnych przycisków do obsługi 31 dodatkowych, obecnie 

dostępnych funkcji. Bezpośrednią obsługę większej ich liczby 

zapewnia natomiast na przykład pilot Harmony firmy Logi-

tech.  Aktualizacja przynosi także wiele ulepszeń takich jak 

wybór koloru miernika poziomu, miernik pokazujący poziom 

pre-FX, post-FX lub oba poziomy jednocześnie, poprawienie 

funkcji AutoDark, przełączanie wyjścia między wszystkimi 

trzema wyjściami, wyciszenie przez naciśnięcie pokrętła 

głośności oraz specjalny ekran Details, który wyświetla 

wszystkie aktualnie aktywne funkcje DSP, dając przegląd 

stanu audio urządzenia. Oprogramowanie dla użytkowników 

ADI-2 DAC jest bezpłatne.

„Tales of Fire and Ice” to nowa płyta polskiej grupy heavyme-

talowej Crystal Viper. Na szóstym krążku zespołu, którego 

liderką jest Marta Gabriel, znajdziemy dziewięć utworów. 

Brzmienia są trochę cięższe i bardziej intensywne niż kompo-

zycje z poprzednich płyt, a przy tym bardziej melodyjne. Tym 

razem w instrumentarium pojawił się kontrabas, natomiast 

niezmiennie brzmienie napędzają wzmacniacze Laney Iron-

heart. Warstwa tekstowa odnosi się do zjawisk i wydarzeń 

tajemniczych i niewyjaśnionych jak zdarzenia w Trójkącie 

Bermudzkim, obdukcja obcych czy zniknięcie wyprawy Igora 

Diatłowa na Uralu. Okładkę albumu zaprojektował belgijski 

fotograf Tim Tronckoe.
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Crystal Viper

IK Multimedia przedstawiło następców klawiatury sterującej 

iRig Keys. W nowej generacji ukazały się dwa urządzenia: iRig 

Keys 2 z klawiaturą mini oraz iRig Keys 2 Pro, gdzie klawisze są 

pełnowymiarowe. Obie konstrukcje mają po 37 klawiszy wypo-

sażonych w zmienną dynamikę, cztery programowalne pokrętła 

przydzielone do dwóch banków, przyciski zmiany oktawy oraz 

koła odstrojenia i modulacji. Od zwykłej klawiatury sterującej 

Keys 2 i Keys 2 Pro różni wbudowany interfejs MIDI, przetwarza-

jący dźwięk w standardzie 24 bity/96 kHz. Wraz  

z każdą z klawiatur kupujący otrzymuje zestaw kabli oraz opro-

gramowania. Klawiatury współpracują z komputerami PC i Mac, 

a po dokupieniu przejściówek także z urządzeniami pracującymi 

pod systemami iOS i Android. 

PreSonus wprowadził na rynek słuchawki zamknięte, łączące ja-

kość i wygodę. Można je połączyć źródłem dźwięku za pomocą 

kabla lub bezprzewodowo przez Bluetooth. Mają 40-milimetrowe 

przetworniki oraz system aktywnej redukcji hałasu (Active  

Noise Canceling), dzięki czemu zapewniają  

reprodukcję dźwięku w standardzie  

studyjnym i umożliwiają  

skupienie na odsłuchu.  

Mikrofon wbudowany  

w kabel pozwala  

odbierać  

połączenia bez 

zdejmowania  

słuchawek.   

Najnowsza aktualizacja oprogramowania przetwornika 

ADI-2 DAC, FPGA 26 DSP 30, pozwala obsługiwać go za 

pomocą dowolnego programowalnego pilota zdalnego ste-

rowania. Sam przetwornik wyposażono w znakomity pilot, 

który umożliwia korzystanie z czterech dowolnie programo-

walnych przycisków do obsługi 31 dodatkowych, obecnie 

dostępnych funkcji. Bezpośrednią obsługę większej ich liczby 

zapewnia natomiast na przykład pilot Harmony firmy Logi-

tech.  Aktualizacja przynosi także wiele ulepszeń takich jak 

wybór koloru miernika poziomu, miernik pokazujący poziom 

pre-FX, post-FX lub oba poziomy jednocześnie, poprawienie 

funkcji AutoDark, przełączanie wyjścia między wszystkimi 

trzema wyjściami, wyciszenie przez naciśnięcie pokrętła 

głośności oraz specjalny ekran Details, który wyświetla 

wszystkie aktualnie aktywne funkcje DSP, dając przegląd 

stanu audio urządzenia. Oprogramowanie dla użytkowników 

ADI-2 DAC jest bezpłatne.

„Tales of Fire and Ice” to nowa płyta polskiej grupy heavyme-

talowej Crystal Viper. Na szóstym krążku zespołu, którego 

liderką jest Marta Gabriel, znajdziemy dziewięć utworów. 

Brzmienia są trochę cięższe i bardziej intensywne niż kompo-

zycje z poprzednich płyt, a przy tym bardziej melodyjne. Tym 

razem w instrumentarium pojawił się kontrabas, natomiast 

niezmiennie brzmienie napędzają wzmacniacze Laney Iron-

heart. Warstwa tekstowa odnosi się do zjawisk i wydarzeń 

tajemniczych i niewyjaśnionych jak zdarzenia w Trójkącie 

Bermudzkim, obdukcja obcych czy zniknięcie wyprawy Igora 

Diatłowa na Uralu. Okładkę albumu zaprojektował belgijski 

fotograf Tim Tronckoe.
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Podwójny zysk

Zbieranie dźwięku

ADAM Audio

PreSonus PX-1 I PM-2

CO SŁYCHAĆ

Kompaktowa 
polifonia

Rodzina  
interfejsów

Modal Argon8

M-Audio M-Track AIR

Producent cenionych monitorów ogłosił promocję, 

dzięki której mają szansę być cenione jeszcze bardziej. 

Wszyscy użytkownicy, którzy zarejestrują swoje nowo 

zakupione monitory między 15 września a 31 grudnia 

tego roku na koncie użytkownika w MyAdam, otrzymają 

100-dniowy bezpłatny dostęp do muzycznego serwisu 

streamingowego Tidal. Przy okazji aktywują pięcioletnią 

gwarancję swoich monitorów. Skoro producent jest tak 

pewny jakości swoich urządzeń, szkoda byłoby nie skorzy-

stać z okazji. Nawet ci, którzy kupili monitory niespełna 

pięć lat temu, mają szansę zdążyć na ostatnie miesiące 

gwarancji swojego sprzętu. 

Amerykański producent rozszerzył swoją ofertę o dwa mikro-

fony. PX-1 jest wielkomembranowym mikrofonem pojem-

nościowym o charakterystyce kardioidalnej. Dwudziestopięcio-

milimetrowa membrana zapewnia przejrzystość w całym paśmie 

przenoszenia. Wytrzymała konstrukcja i solidny korpus dają trwa-

łość. PX-1 sprawdza się w nagrywaniu wokali, gitar czy podcastów.

Z kolei PM-2 to para małomembranowych mikrofonów 

pojemnościowych, przeznaczonych do nagrań stereofonicznych, 

m.in. instrumentów akustycznych, overheadów i zespołów  

muzycznych. Każdy z mikrofonów wyposażono w kapsułę  

19 mm pokrytą złotem. Umieszczono ją w ultralekkiej obudowie, 

co ułatwia instalację mikrofonów. Dobrana dźwiękowo para 

sprzedawana jest wraz z belką stereo do ustawienia mikrofonów 

w konfiguracji XY.  

Najnowsza kon-

strukcja jest 

duchowym następcą 

Modala 002, który 

ukazał się na rynku pięć lat temu. Jednak rozmiar i cena są zde-

cydowanie bardziej kompaktowe. Argon8 otrzymał nowy silnik 

brzmieniowy wykorzystujący syntezę wavetable. Konstruk-

torzy zapewniają, że umożliwia stworzenie złożonej syntezy 

niedostępnej dotąd w tym przedziale cenowym. Instrument 

z 37-klawiszową klawiaturą FATAR TP/9S ma między innymi 

ośmiogłosową polifonię, 120 tablic wavetable podzielonych na 

24 banki, 28 procesorów wavetable, 32 oscylatory wavetable 

(po cztery na każdy głos), trzy generatory obwiedni osobne dla 

wzmacniacza, filtra i modulacji, 512-krokowy sekwencer oraz 

wyświetlacz 1,54”. Całość została zamknięta w solidnej obudo-

wie ze stali i aluminium. 

Najnowsza seria interfejsów M-Audio AIR 

ma trafić w gusta zarówno solistów, jak 

i większych zespołów. Wszystkie przetwa-

rzają dźwięk w standardzie 24 bity/192 kHz 

i wyglądają podobnie: w centralnym miejscu 

znajduje się wielkie pokrętło głośności. Poza 

tym urządzenia wyposażono w niskoszumo-

we preampy Crystal i przetworniki A/C za-

pewniające najwyższą wydajność dźwiękową 

w swojej klasie. Złącze USB daje minimalną 

latencję, wynoszącą 2,59 ms. Najprostszy 

interfejs AIR 192|4 ma po dwa wejścia i wyj-

ścia, największy AIR 192|14 – osiem wejść 

i cztery wyjścia. W serii znalazł się także 

trójportowy hub. Każdy z interfejsów jest 

dostarczany z bogatym oprogramowaniem, 

w którym znajdują się dwa DAW-y (Pro Tools 

First M-Audio Edition i Ableton Live Lite), 

Eleven Lite, Avid Effects Collection, pakiet 

ośmiu programów AIR Music Tech  

i 2 GB Touch Loops.
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RWĄCY TEMAT

Centrum 
zarządzania 
światem 

Klawiatury sterujące to dość  
skomplikowane urządzenia, które 
potrafią bardzo ułatwić pracę.  
Wskazujemy, na co zwrócić uwagę 
przy ich zakupie i jakie możliwości 
dają ich liczne kontrolery  
i złącza

P
owstanie klawiatur sterujących było konsekwencją gwał-

townego rozwoju standardu MIDI w latach osiemdzie-

siątych. Moment, w którym możliwe stało się łączenie 

instrumentów elektronicznych różnych producentów  

i kontrolowanie jednego syntezatora drugim, stanowił przeło-

mem, ponieważ dokonał się rozdział instrumentu jako źródła 

dźwięku i klawiatury jako kontrolera.

Na rozstajach ewolucji

Oczywiście taki układ funkcjonował już wcześniej w postaci ste-

rowania napięciowego (CV), ale dotyczył on głównie systemów 

modularnych. Poza tym dotyczył analogowych instrumentów 

jednogłosowych (pomimo podjęcia prób budowy polifonicznego 

CV). System MIDI był po pierwsze cyfrowy, po drugie banalnie 

prosty w obsłudze – wystarczyło połączyć dwa instrumenty 

jednym lub dwoma kablami (w zależności od tego, czy potrzebo-

waliśmy kontaktu jedno- czy dwukierunkowego) i voilà, wszystko 

działało.

Producenci szybko wpadli na pomysł oferowania instru-

mentów bez klawiatury, zwanych podówczas expanderami (czyli 

„poszerzaczami”) – upraszczało to pracę i oszczędzało miejsce, 

ponieważ zamiast rzędów „parapetów” wystarczył jeden syn-

tezator sterujący resztą zamontowaną w szafce rack. To z kolei 

sprawiło, że pojawiły się też same klawiatury, które nie miały 

modułu syntezatora czy samplera, a jedynie interfejs MIDI do 

sterowania expanderami. 

Niecałe dwie dekady później, na początku XXI wieku, 

instrumenty elektroniczne rozpoczęły migrację do komputerów, 

które przejęły rolę generatora dźwięku. To zwiększyło potrzebę 

posiadania klawiatury MIDI. Wraz z rozwojem standardu USB 

komunikacja MIDI przeniosła się do pojedynczego kabla USB 

Klawiatury sterujące

(choć sam protokół MIDI jest wciąż ten sam) i tak oto lądujemy  

w teraźniejszości.

Choć na szczęście tradycyjne syntezatory nie przepadły  

w czeluściach komputerów (a nawet coraz lepiej się bronią), 

instrumenty wirtualne stanowią ogromny rynek i w zasadzie 

każdy, kto para się twórczością i produkcją współczesnej muzyki, 

potrzebuje choćby najprostszej klawiatury sterującej. Rynek  

z ochotą na te potrzeby odpowiedział, co spowodowało praw-

dziwy wysyp produktów różniących się ceną, rozmiarem czy 

najróżniejszymi funkcjami dodatkowymi. Zobaczmy więc, na co 

może liczyć potencjalny użytkownik, i jakimi kryteriami powinien 

kierować się przy wyborze.

Prześwietlenie klawiszy

Na początku to, co widać, czyli rozmiar. Klawiatura sterująca 

może mieścić się w kieszeni (no, powiedzmy w plecaczku) lub 

zajmować miejsce paletowe. Najmniejsze i najtańsze klawiaturki 

może nie budzą szczególnego zaufania swym wyglądem, ale mogą 

być zdumiewająco użyteczne. Ich klawisze są rzecz jasna małe 
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(można powiedzieć, że wypracowano umowny standard zwany 

po prostu mini), ale w większości przypadków oferują funkcję  

dynamiki (czyli reakcji na siłę nacisku), choć z uwagi na bardzo 

krótki skok nie zapewnią zbyt dużej kontroli nad głośnością  

i partia zagrana na takiej klawiaturze może wymagać później-

szej edycji. Warto jednak pamiętać, że po pierwsze nie wszyscy 

skończyli Akademię Muzyczną w klasie fortepianu, a po drugie 

mogą używać kontrolera do wprowadzania prostych sekwencji 

basowych lub do wyzwalania sampli lub loopów. Wtedy minikla-

wisze w zupełności wystarczą. 

Małe klawiatury są też krótkie, czyli oferują od półtorej do 

dwóch i pół oktawy. To w zupełności wystarczy do realizacji 

zadań opisanych powyżej, szczególnie że w 99 procentach  

wypadków grać na tym maleństwie będziemy jedną ręką lub 

wręcz jednym palcem. 

Jeśli jednak chcemy być bardziej pro lub po prostu umiemy 

grać (lub chcemy się nauczyć), powinniśmy zapoznać się z ofertą 

kontrolerów z klawiszami normalnych rozmiarów. Tu też poja-

wiają się drobne odchylenia, ale generalnie mówimy o klawiszach 

wielkości zbliżonej do typowej klawiatury fortepianowej. Roz-

miar to jedno, ale klawiatura klawiaturze nierówna. Ważne jest 

też to, czego nie widać. 

Najprostsze i najtańsze klawiatury to typ zwany syntezato-

rowym: klawisze są bardzo lekkie w nacisku, co z jednej strony 

nie sprawia zbyt solidnego wrażenia, ale może być zaletą dla 

niewprawionych dłoni lub przy potrzebie grania szybkich 

solówek syntezatorowych. Zdarza się, że nie uświadczymy tu 

funkcji dynamiki, choć dzisiaj są to niezwykle rzadkie przypad-

ki. Wielkich wrażeń nie oczekujmy, ale często taka konstrukcja 

wystarczy.

Kolejnym krokiem jest dociążenie 

klawiszy, które realizuje się przez 

umieszczenie w nich metalowych 

płytek (w dobrych konstrukcjach są 

zalane wewnątrz klawisza, w tańszych 

po prostu doklejone pod klawiszem). 

Dzięki temu klawisz nabiera większej 

bezwładności i stawia przyjemny opór, 

co pozwala na lepsze czucie klawiatury 

i w dalszej perspektywie o wiele więk-

szy komfort gry. Jest to też namiastka 

namiastki gry na pianinie, co pomaga 

przy partiach fortepianowych. Docią-

żenie może iść dalej, czyli być większe, 

a klawisze mogą mieć kształt typu 

waterfall (wodospad), czyli taki jak  >>zd
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w organach Hammonda. Jak sama nazwa wskazuje, klawisze są 

ścięte pod kątem prostym, a nie „zawinięte” jak w przypadku ty-

powego syntezatora. Klawiatura tego typu ma też często klawisze 

lekko obłe na krawędziach, co pozwala na granie szalonych organo-

wych glissów bez krwawienia z palców.

Na szczycie są oczywiście klawiatury z mechanizmem reali-

zującym potrzeby pianistów. Najczęściej wrzuca się je do jednego 

worka pod nazwą mechanizm młoteczkowy, ale trzeba wiedzieć, 

że tutaj też występują spore różnice. Najtańsze rozwiązania, 

określone jako „emulacja mechanizmu młoteczkowego” to mniej 

lub bardziej wymyślne dźwigienki, które udają prawdziwy mecha-

nizm klawiatury fortepianowej, ale zamontowane są tylko do ro-

bienia wrażenia. Powody są dwa: po pierwsze nie mają prawdzi-

wych młoteczków, a po drugie sam proces wyzwalania dźwięku 

jest taki sam jak w klawiaturach tzw. półważonych, czyli oparty na 

układzie przewodzących gumek umieszczonych pod klawiszami. 

Wyższą szkołą są prawdziwe mechanizmy z młoteczkami, które 

w dodatku wyzwalają poszczególne dźwięki. Takie rozwiązania są 

jednak najdroższe i… najcięższe, ponieważ taka klawiatura potrafi 

ważyć 20 kg lub więcej.

Lepsze modele klawiatur (zarówno syntezatorowych, jak 

i ważonych) mają funkcję Aftertouch, czyli reagowanie na do-

datkowy nacisk po naciśnięciu klawisza. Umożliwia to uzyska-

nie dodatkowej ekspresji gry, gdzie dociskanie klawisza może 

uruchamiać np. vibrato lub odstrojenie. Działanie Aftertouch 

jest (a przynajmniej powinno być) płynne, a szczytem marzeń 

jest Polyphonic Aftertouch – wtedy każdy naciśnięty klawisz 

wysyła swój komunikat. Są to jednak nieliczne przypadki, bo 

rozwiązanie to jest drogie w produkcji. Najczęściej więc otrzy-

mujemy Aftertouch monofoniczny, gdzie każdy klawisz urucha-

mia dodatkową modulację dla całej klawiatury.

Potencjał potencjometrów

Dobrze, przejdźmy do tego, co w środku urządzenia i powyżej kla-

wiszy. Dzięki temu, że klawiatura sterująca jest urządzeniem elek-

tronicznym, które łączy się z komputerem przez USB, możemy 

wykorzystać jej potencjał i wyposażenie w dodatkowe funkcje. 

W zasadzie każda klawiatura ma kółka modulacji i odstro-

jenia – jak w syntezatorze. W najprostszych i najmniejszych 

>>

Przełączanie 

banków 

padów

Kursory 

– do obsługi 

ekranu

Przyciski transportu 

– przydatne podczas 

pracy z DAW-em

Zmiana oktawy – dzięki tym przyciskom 

nawet na dwuoktawowych klawiaturach 

można zagrać utwory obejmujące do 10 

oktaw

Kółko modulacji – zwiększa 

możliwości brzmieniowe, 

co jest szczególnie cenne 

podczas gry na żywo

Kółko odstrojenia – 

do płynnej regulacji 

wysokości dźwięku w górę 

i w dół
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– pozwala ręcznie 

ustawić tempo 
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Joystick – w tym wypadku używany  

do wyboru i zatwierdzania opcji na 

ekranie/wyświetlaczu; może być też 

wykorzystywany zamiast kół  

odstrojenia i modulacji

Wyświetlacz 

– zapewnia 

kontrolę nad 

ustawieniami 

i przyspiesza pracę

Podział czasu – 

wybieranie różnych 

podziałów 

rytmicznych 

względem tempa
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konstrukcjach, gdzie nie ma zbyt wiele miejsca, funkcje te przej-

mują przyciski (czasem czułe na siłę docisku) lub minijoysticki. Nie 

są to rozwiązania idealne, ale robią robotę. Często też mamy do 

dyspozycji przełączniki transponujące klawiaturę w górę i w dół  

(o oktawę lub półtony), co jest szczególnie mile widziane przy krót-

szych konstrukcjach. Z kolei panel czołowy aż prosi się  

o umieszczenie kolejnych manipulatorów. 

Niewiele jest klawiatur bez żadnych dodatkowych udogodnień. 

To modele podstawowe, tańsze, ale trzeba przyznać, że znajdują 

wielu nabywców, którzy nie mają czasu lub ochoty na konfigura-

cję lub używają klawiatury bez komputera, podłączając ją prosto 

do syntezatora lub modułu brzmieniowego (jak – o tym później). 

Ale jeśli już dostajemy coś więcej, to najczęściej potencjometry 

obrotowe lub suwakowe, które wysyłają komunikaty MIDI. Komu-

nikatów tych możemy użyć do kontrolowania wybranych funkcji 

wirtualnych syntezatorów (np. filtr, rezonans, obwiednia, odstro-

jenie oscylatorów itd., co pomaga w grze na żywo i dynamicznym 

rejestrowaniu partii klawiszowych) bądź do sterowania mikserem 

w aplikacji DAW. Zdarza się, że klawiatura nie umożliwia wybrania, 

jakie komunikaty będziemy wysyłać. Ma je z góry ustalone. Wtedy 

konfiguracja musi odbyć się po stronie komputera / DAW-u.  

Najczęściej jednak możemy sami zdefiniować numer kontrolera 

(czyli jego funkcję), kanał MIDI, a czasem nawet zakres działania.

Kolejnym udogodnieniem mogą być pady perkusyjne.  

Te pojawiają się też w urządzeniach najmniejszych, a wynika to  

z ich ogromnej popularności: pozwalają na fingerdrumming, ale 

mogą też wyzwalać dźwięki basu czy uruchamiać sample i pętle. 

Najczęściej reagują na siłę uderzenia oraz docisk, a lepsze modele 

wyposażone są w efektowne podświetlanie, często z konfigurowal-

ną paletą barw. Nawet małe i tanie klawiaturki mają przynajmniej 

cztery pady (częściej osiem lub nawet 16). Zdarzają się też rzecz ja-

sna kontrolery padowe bez klawiatury, ale to temat na inną okazję.

Paleta przycisków

Często spotykanym udogodnieniem są tak zwane przyciski trans-

portu. Służą one do obsługi aplikacji DAW (funkcje Start, Stop, 

Przewijanie) i pozwalają ułatwić i przyśpieszyć bieżącą pracę. 

W końcu tych funkcji używamy najczęściej i ciągłe klikanie >>

Pad XY 

– pozwala zmieniać 

równocześnie dwa 

powiązanie parametry

 

Pady perkusyjne 

– przydają się nie tylko 

do fingerdrummingu, ale 

też wyzwalania sampli 

i pętli

Pokrętła – najczęściej służą do kontrolowania wybranych 

funkcji wirtualnych syntezatorów (np. filtr, rezonans, obwiednia,  

odstrojenie oscylatorów) lub sterowania mikserem w aplikacji DAW.
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 MidiStart  Oxygen 25 IV MidiStart Keystation iRig Keys Keystation Oxygen
 Music 25  Music 49 49 III 37 PRO 61 III 49 IV
 Miditech M-Audio Miditech M-Audio IK Multimedia M-Audio M-Audio
 25 25 49 49 37 61 49
	 pełnowymiarowa	 pełnowymiarowa,	 pełnowymiarowa	 pełnowymarowa,		 pełnowymiarowa	 pełnowymarowa,		 pełnowymiarowa,	
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  8     8
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	 USB,	wejście	pedału		 	 	 	 pedału	ekspresji	 sustainu,	wyjście	MIDI	 pedału	sustainu
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	Magix	Samplitude	8	SE,		 VIP,	SONiVOX	Twist,	AIR	 Magix	Samplitude	SE,		 Pro	Tools	First	M-Audio	 SampleTank	4	SE,		 Pro	Tools	First	M-Audio	 VIP,	SONiVOX	Twist,	
	Toontrack	EZ	Mix	2	Lite,		 Xpand!2,	Ableton	Live	Lite	 Imagelines	POIZONE	 Edition	i	Ableton	Live	Lite,		 SampleTank	3	SE,	Grid,		 Edition	i	Ableton	Live	Lite,		 AIR	Xpand!2,	Ableton
	 Magix	Samplitude		 	 Software	Synthesizer,		 AIR	Mini	Grand,	AIR	Velvet,		 bezpłatne	biblioteki	do	 AIR	Mini	Grand,	AIR	Velvet,		 Live	Lite
	 Pro	X	2	Silver,	Magix		 	 Toontrack	EZ	Mix	2	lite,		 Skoove,	Melodics,	Touch	 SampleTank	3	 Skoove,	Melodics,	
	Indepence	free,	Waldorf		 	 Magix	Samplitude	Pro	 Loops	 	 Touch	Loops
	 Edition	LE,	Makemusic		 	 X2	Silver,	Makemusic
	 Finale	Notepad,	IK		 	 Finale	Notepad,		Ik	Multi-
	Multimedia	AmpliTube		 	 medias	Amplitube	CS,	
	 CS	i	Imagelines		 	 Magix	Independence	free,	     
	 Poizone	Synthesizer	 	 Waldorf	Edition	LE	 	 	 	
	 USB	 USB	 USB	 USB	 USB	 USB,	zasilacz		 USB
	 	 	 	 	 	 (sprzedawany	osobno)	
 
 
	 380	x	240	x	80	 492	x	243	x	94	 825	x	200	x	75	 822	x	189	x	68	 590	x	189	x	57	 995	x	189	x	68	 737	x	239	x	94
	 2,3	 1,8	 3,4	 2,14	 1,59	 4,1	 2,9
	 PC,	Mac	 PC,	Mac	 PC,	Mac	 PC,	Mac,	zgodność	z	iOS		 PC,	Mac,	iOS,	Android	 PC,	Mac,	zgodność	z	iOS	 PC,	Mac
	 	 	 	 za	pośrednictwem	Apple		 	 za	pośrednictwem	Apple
	 	 	 	 iPad	Camera	Connection		 	 iPad	Camera	Connection
	 	 	 	 Kit	(dostępnego	osobno)	 	 Kit	(dostępnego	osobno)	
	 kabel	USB	 kabel	USB	 kabel	USB	 kabel	USB	 kabel	USB	->	 kabel	USB	 kabel	USB
	 	 	 	 	 Micro-USB
 
 
 
 
	 4	krzywe	dynamiki;		 	 	 Mackie	Control,		 5	przycisków	 Mackie	Control,	
	 klawiatura	jest		 	 	 Mackie/HUI	lub	MIDI	 	 Mackie/HUI	lub	MIDI
	 sprzedawana	
	w	aluminiowej	skrzynce	 	 	 	 	 	

	 365	zł	 399	zł	 399	zł	 429	zł	 440	zł	 599	zł	 630	zł

Nazwa
Producent

Liczba klawiszy
Rodzaj klawiatury

Liczba oktaw
Zmiana oktawy

Dynamika
Pady (banki)

Suwaki (banki)
Pokrętła	(banki)

Przełączniki	(banki)
Pad X/Y

Aftertouch
Odstrojenie

Modulacja
Transport

Arpeggiator
Tap tempo

Sustain
Zapisanie	ustawień
Ekran/wyświetlacz

Złącza

Interfejs audio
Obsługa	Virtual	Instrument	Player	(VIP)

Oprogramowanie

Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (kg)

Współpracujące	urządzenia

Akcesoria

Uwagi

Cena

KLAWIATURY 
STERUJĄCE

myszką	może	doprowadzić	do	szału.	Oczywiście	wiadomo,	że	każdy	

DAW	pozwala	zdefiniować	wybrane	klawisze	na	klawiaturze	kom-

putera	(np.	spację),	ale	problem	pojawia	się,	kiedy	przełączymy	ekran	 

na	inną	aplikację	(np.	zewnętrzny	edytor,	czy	niektóre	pluginy	 

z	własnym	transportem	jak	np.	Superior	Drummer)	i	wtedy	spacja	

nie	zadziała.	Poza	tym	wszyscy	wychowani	na	magnetofonie	będą	

się	czuli	jak	w	domu.

Im	wyższy	model,	tym	różnych	przycisków	na	panelu	może	

być	więcej.	Mogą	one	służyć	do	bezpośredniego	otwierania	róż-

nych	okien	aplikacji	(aranżacja,	mikser,	edytory),	 

przełączania	między	ścieżkami	lub	bankami 

ścieżek	(co	ułatwia	pracę	z	wbudowanymi	suwakami	do	kontroli	

miksera)	czy	aktywacji	różnych	trybów	automatyki	(Read,	Write,	

Touch,	Latch).	Niektóre	modele	idą	jeszcze	dalej	i	oferują	dodat-

kowe	generatory	różnych	funkcji	jak	arpeggiator	czy	Note	Repeat	

znane	z	bitmaszyn	Akai.	Zdarzają	się	też	dotykowe	pady,	które	

umożliwiają	np.	sterowanie	dwoma	parametrami	w	układzie	X/Y.	

Bywają	też	przyciski	do	dowolnego	użycia	poprzez	przypisanie	

ich	do	wybranych	skrótów	 
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Zmiana oktawy
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Pady (banki)
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Pokrętła	(banki)

Przełączniki	(banki)
Pad X/Y

Aftertouch
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Modulacja
Transport

Arpeggiator
Tap tempo

Sustain
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Ekran/wyświetlacz
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klawiaturowych, a nawet ich całej sekwencji, co pozwala automa-

tyzować niektóre często używane funkcje w DAW-ie (np. przytnij 

i wykasuj).

Pozostaje kwestia obrazowania dokonywanych czynności 

przez zastosowanie wyświetlacza. Mamy szeroką rozpiętość, od 

prostych numerycznych wyświetlaczy LED, które mogą poka-

zywać numer programu lub wartość kontrolera, po kolorowe 

ekrany o dużej rozdzielczości, które w dużym stopniu  

zastępują ekran komputera, eliminując potrzebę  

ciągłego przenoszenia wzroku.

Najwyższym stopniem wtajemniczenia są klawiatury  

z własnym oprogramowaniem, które instalujemy w komputerze. 

Pozwala ono na integrację klawiatury, która też jest w istocie nie-

głupim komputerem, z aplikacją DAW. Specjalny program instalo-

wany w wersji samodzielnej lub jako plugin może na przykład  

grupować efekty lub instrumenty wirtualne i pozwalać na ich 

wybór z panelu klawiatury. Często idzie to w parze  

z wbudowanym ekranem, który w sposób  >>

  
 iRig  CODE 25 Oxygen iRig Keys CODE 49 MPK CODE 61
 Keys 2 Pro Black 61 IV I/O 25 Black 225 Black
 IK Multimedia M-Audio M-Audio IK Multimedia M-Audio Akai Professional M-Audio
 37 25 61 25 49 25 61
 pełnowymiarowa pełnowymiarowa pełnowymiarowa, pełnowymiarowa pełnowymiarowa półważona,  pełnowymiarowa
   syntezatorowa syntezatorowa  pełnowymiarowa 
 3 + jeden dźwięk 2 5 2 4 2 5
       
       
  16 8 8 16 8 (2) 16
  5 9 2 9  9
 4 (2) +2 4 8 4 (2) + 1 8 8 8
  5   9 4 9
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 micro-USB, we/wy  USB, MIDI 5-pinowe,  USB-MIDI, wejście   wejście XLR 3-pinowe,  USB, MIDI 5-pinowe,  1 USB, 1 1/4” TRS - wejście USB, MIDI 5-pinowe, 
 MIDI TRS jack 2,5 mm,  wejście pedału ekspresji pedału ekspresji wejście Hi-Z jack 1/4”,  wejście pedału ekspresji pedału ekspresji, 2 1/4”  wejście pedału ekspresji
 wyjście słuchawkowe   / sustainu  / sustainu 2 wyjścia liniowe  / sustainu TS - wejście pedału / sustainu
 TRS jack 1/8”,    symetryczne jack TRS 1/4”,   sustainu / nożnego
 wejście pedału    wyjście słuchawkowe stereo  przełącznika, 
 ekspresji/sustainu    jack 1/8” TRS, mini-DIN,   1 MIDI 5-pinowe
 TRS jack 1/4”   wejście zewnętrznego 
    pedału ekspresji jack 1/4” TRS   
       
       
 SampleTank 4 SE (PC, Mac),  VIP, Ableton Live Lite,  VIP, SONiVOX Twist,  Mac/PC: SampleTank 4 SE,  VIP, Ableton Live Lite,  Ableton Live Lite, Hybrid 3.0,  VIP, Ableton Live Lite, 
 SampleTank, iGrand Piano,  Hybrid 3.0 i Loom AIR Xpand!2, Ableton Live SampleTank 3, T-RackS Hybrid 3.0 i Loom SONiVOX Twist,  Hybrid 3.0 i Loom
 iLectric Piano, Cubasis LE   Lite, Touch Loops 4 Deluxe, Syntronic Pro-V,   MPC Essentials
 (iOS), iGrand Piano, iLectric   Ableton Live 10 Lite; iPhone
 Piano (Android)   /iPad: SampleTank, Syntronik 
    Pro-V   
 
 
 
 
 USB, power bank USB USB USB USB lub 4 baterie AA  USB złącze USB, ładowarka USB
    (w zestawie)  USB (sprzedawana osobno), 
      zasilacz (sprzedawany 
      osobno) 
 605 x 212 x 64 530 x 255 x 71 907 x 239 x 94 373 x 208 x 65 860 x 255 x 71 489 x 298 x 92 1025 x 255 x 71
 1,87 2,8 3,4 1,26 4,5 2,76 5,2
 PC, Mac, iOS, Android PC, Mac PC, Mac PC, Mac, iOS PC, Mac PC, Mac, iOS PC, Mac
 
 
 
 kable: Lightning ->   kabel USB statyw / uchwyt do
 micro-USB (60 cm),    urządzeń mobilnych
 USB-A -> micro-USB 
 (60 cm), przejściówka: 
 złącze TRS 2,5 mm męskie 
 -> MIDI żeńskie      
 do podłączenia  4 strefy podziału klawiatury,    4 strefy podziału  4 strefy podziału 
 z urządzeniami iOS  transport Mackie   klawiatury, transport  klawiatury,  
 i Android potrzebne     Mackie  transport Mackie 
 są przejściówki      

	 665	zł	 770	zł	 799	zł	 875	zł	 980	zł	 1070	zł	 1199	zł
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klawiaturowych, a nawet ich całej sekwencji, co pozwala automa-

tyzować niektóre często używane funkcje w DAW-ie (np. przytnij 

i wykasuj).

Pozostaje kwestia obrazowania dokonywanych czynności 

przez zastosowanie wyświetlacza. Mamy szeroką rozpiętość, od 

prostych numerycznych wyświetlaczy LED, które mogą poka-

zywać numer programu lub wartość kontrolera, po kolorowe 

ekrany o dużej rozdzielczości, które w dużym stopniu  

zastępują ekran komputera, eliminując potrzebę  

ciągłego przenoszenia wzroku.

Najwyższym stopniem wtajemniczenia są klawiatury  

z własnym oprogramowaniem, które instalujemy w komputerze. 

Pozwala ono na integrację klawiatury, która też jest w istocie nie-

głupim komputerem, z aplikacją DAW. Specjalny program instalo-

wany w wersji samodzielnej lub jako plugin może na przykład  

grupować efekty lub instrumenty wirtualne i pozwalać na ich 

wybór z panelu klawiatury. Często idzie to w parze  

z wbudowanym ekranem, który w sposób  >>

  
 iRig  CODE 25 Oxygen iRig Keys CODE 49 MPK CODE 61
 Keys 2 Pro Black 61 IV I/O 25 Black 225 Black
 IK Multimedia M-Audio M-Audio IK Multimedia M-Audio Akai Professional M-Audio
 37 25 61 25 49 25 61
 pełnowymiarowa pełnowymiarowa pełnowymiarowa, pełnowymiarowa pełnowymiarowa półważona,  pełnowymiarowa
   syntezatorowa syntezatorowa  pełnowymiarowa 
 3 + jeden dźwięk 2 5 2 4 2 5
       
       
  16 8 8 16 8 (2) 16
  5 9 2 9  9
 4 (2) +2 4 8 4 (2) + 1 8 8 8
  5   9 4 9
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 micro-USB, we/wy  USB, MIDI 5-pinowe,  USB-MIDI, wejście   wejście XLR 3-pinowe,  USB, MIDI 5-pinowe,  1 USB, 1 1/4” TRS - wejście USB, MIDI 5-pinowe, 
 MIDI TRS jack 2,5 mm,  wejście pedału ekspresji pedału ekspresji wejście Hi-Z jack 1/4”,  wejście pedału ekspresji pedału ekspresji, 2 1/4”  wejście pedału ekspresji
 wyjście słuchawkowe   / sustainu  / sustainu 2 wyjścia liniowe  / sustainu TS - wejście pedału / sustainu
 TRS jack 1/8”,    symetryczne jack TRS 1/4”,   sustainu / nożnego
 wejście pedału    wyjście słuchawkowe stereo  przełącznika, 
 ekspresji/sustainu    jack 1/8” TRS, mini-DIN,   1 MIDI 5-pinowe
 TRS jack 1/4”   wejście zewnętrznego 
    pedału ekspresji jack 1/4” TRS   
       
       
 SampleTank 4 SE (PC, Mac),  VIP, Ableton Live Lite,  VIP, SONiVOX Twist,  Mac/PC: SampleTank 4 SE,  VIP, Ableton Live Lite,  Ableton Live Lite, Hybrid 3.0,  VIP, Ableton Live Lite, 
 SampleTank, iGrand Piano,  Hybrid 3.0 i Loom AIR Xpand!2, Ableton Live SampleTank 3, T-RackS Hybrid 3.0 i Loom SONiVOX Twist,  Hybrid 3.0 i Loom
 iLectric Piano, Cubasis LE   Lite, Touch Loops 4 Deluxe, Syntronic Pro-V,   MPC Essentials
 (iOS), iGrand Piano, iLectric   Ableton Live 10 Lite; iPhone
 Piano (Android)   /iPad: SampleTank, Syntronik 
    Pro-V   
 
 
 
 
 USB, power bank USB USB USB USB lub 4 baterie AA  USB złącze USB, ładowarka USB
    (w zestawie)  USB (sprzedawana osobno), 
      zasilacz (sprzedawany 
      osobno) 
 605 x 212 x 64 530 x 255 x 71 907 x 239 x 94 373 x 208 x 65 860 x 255 x 71 489 x 298 x 92 1025 x 255 x 71
 1,87 2,8 3,4 1,26 4,5 2,76 5,2
 PC, Mac, iOS, Android PC, Mac PC, Mac PC, Mac, iOS PC, Mac PC, Mac, iOS PC, Mac
 
 
 
 kable: Lightning ->   kabel USB statyw / uchwyt do
 micro-USB (60 cm),    urządzeń mobilnych
 USB-A -> micro-USB 
 (60 cm), przejściówka: 
 złącze TRS 2,5 mm męskie 
 -> MIDI żeńskie      
 do podłączenia  4 strefy podziału klawiatury,    4 strefy podziału  4 strefy podziału 
 z urządzeniami iOS  transport Mackie   klawiatury, transport  klawiatury,  
 i Android potrzebne     Mackie  transport Mackie 
 są przejściówki      

	 665	zł	 770	zł	 799	zł	 875	zł	 980	zł	 1070	zł	 1199	zł
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Arpeggiator
Tap tempo

Sustain
Zapisanie	ustawień
Ekran/wyświetlacz

Złącza

Interfejs audio
Obsługa	Virtual	Instrument	Player	(VIP)

Oprogramowanie

Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (kg)

Współpracujące	urządzenia

Akcesoria

Uwagi

Cena



październik–grudzień 201916

RWĄCY TEMAT

dynamiczny pokazuje to, co wybraliśmy (np. typ syntezatora)  

i automatycznie przyporządkowuje wbudowane suwaki, pokrętła 

lub przyciski do parametrów instrumentu. Czyli: wybierasz instru-

ment, ładujesz go i natychmiast możesz grać i szaleć z filtrem, 

oscylatorami i obwiednią – bez gapienia się w ekran komputera. 

Takie rozwiązania nie są może tanie, ale inwestycja zwróci się 

w postaci zaoszczędzonego czasu i oczu, co docenią wszyscy 

pracujący wiele godzin dziennie lub występujący na scenie.

Rodzaje gniazd

Klawiaturę trzeba jakoś podłączyć, więc zajrzyjmy do tyłu. Każda 

klawiatura ma przynajmniej jedno gniazdo w postaci USB – od 

micro przez mini do dużego. Coraz częściej mamy do czynienia  

z USB-C, co jest prawdziwą ulgą, bo po pierwsze jest ono  

symetryczne (nigdy więcej domyślania się, gdzie góra,  

a gdzie dół wtyczki), a po drugie małe. Złącze USB spełnia 

przynajmniej dwie funkcje: dostarcza zasilanie oraz komunikuje 

z MIDI. Czasem służy też do przesyłania audio w przypadku 

klawiatur z wbudowanym interfejsem audio, ale jest to gatunek 

na wymarciu. 

Kolejnym popularnym złączem jest gniazdo jack do podłą-

czenia pedałów sterujących (Sustain, a czasem też Control o płyn-

nym działaniu). Co ciekawe, często nie trzeba ich wykorzystywać 

jako pedał Sustain, ale np. przyporządkować do funkcji Start/Stop 

lub Punch In przy nagrywaniu. Większe modele mają też tradycyj-

ne porty MIDI, co pozwala na bezpośrednie połączenie z innymi 

instrumentami. Wtedy przydaje się gniazdo do zewnętrznego 

zasilacza, ale często wystarczy zasilanie przez USB. 

>>

 iRig  MPK 249 Hammer 88 MPK 261 Seaboard Seaboard
 Keys I/O 49    RISE 25 RISE 49
 IK Multimedia Akai Professional M-Audio Akai Professional ROLI ROLI
 49 49 88 61 25 49
 pełnowymiarowa  półważona,  ważona,  półważona,  silikonowa 5D silikonowa 5D
 syntezatorowa pełnowymiarowa młoteczkowa pełnowymiarowa 
 4  10 5 2 4
      
      
 8 16 (4)  16 (4)  
 2 8 (3) 1 8 (3) 3 3
 4 (2) + 1 8 (3)  8 (3)  
  8 (3)  8 (3)  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 wejście XLR 3-pinowe, wejście 1 USB, 1 1/4” TRS - wejście USB, pedał sustainu (forte),  1 USB, 1 1/4” TRS - wejście pedał sustainu jack 1/4”,  pedał sustainu jack 1/4”, 
 Hi-Z jack 1/4”, 2 wyjście liniowe pedału ekspresji, 2 1/4” pedał soft (una corda pedału ekspresji, 2 1/4”  USB A (zasilanie urządzeń   USB A (zasilanie urządzeń
 symetryczne jack TRS 1/4”,  TS - wejście pedału sustainu /piano), pedał ekspresji, TS - wejście pedału sustainu zewn.), USB B (MIDI i zasilanie),  zewn.), USB B (MIDI i zasilanie), 
 wyjście słuchawkowe stereo jack  / nożnego przełącznika,  wyjście MIDI  / nożnego przełącznika,  MIDI (USB oraz Bluetooth) MIDI (USB oraz Bluetooth)
 1/8” TRS,  mini-DIN, wejście 1 MIDI 5-pinowe  1 MIDI 5-pinowe  
 zewnętrznego pedału
 ekspresji jack 1/4” TRS     
      
      
 Mac/PC: SampleTank 4 SE,  Ableton Live Lite, Hybrid 3.0 ,  VIP,  Pro Tools First, AIR Mini Ableton Live Lite, Hybrid 3.0,  Equator Equator
 SampleTank 3, T-RackS 4  SONiVOX Twist, MPC Grand, DB-33 Tonewheel SONiVOX Twist, MPC
 Deluxe, Syntronic Pro-V,  Essentials Organ, Velvet Electronic Essentials
 Miroslav Philharmonik 2 CE,   Piano, SONiVOX
 Ableton Live 10 Lite; iPhone  Eighty-Eight Ensemble
 /iPad: SampleTank, Miroslav   oraz Ableton Live Lite
 Philharmonik 2, Syntronik 
 Pro-V     
 USB lub 4 baterie AA  USB, ładowarka USB USB, zasilacz USB, ładowarka USB wbudowany   wbudowany 
 (w zestawie) (sprzedawana osobno), zasilacz   (sprzedawana osobno), zasilacz akumulator (8 h),  akumulator (8 h), 
  (sprzedawany osobno)  (sprzedawany osobno) USB USB
 693 x 208 x 65 737 x 311 x 86 1420 x 302 x 127 905 x 311 x 86 505 x 210 x 23 834 x 210 x 23
 2,18 5,72 17,5 6,84 2,8 4,2
 PC, Mac, iOS PC, Mac, iOS PC, Mac, iOS PC, Mac, iOS PC, Mac PC, Mac
 statyw / uchwyt     kabel USB kabel USB
 do urządzeń mobilnych    

	 1320	zł	 1699	zł	 1999	zł	 2150	zł	 2370	zł	 5370	zł

Nazwa
Producent

Liczba klawiszy
Rodzaj klawiatury

Liczba oktaw
Zmiana oktawy

Dynamika
Pady (banki)

Suwaki (banki)
Pokrętła	(banki)

Przełączniki	(banki)
Pad X/Y

Aftertouch
Odstrojenie

Modulacja
Transport

Arpeggiator
Tap tempo

Sustain
Zapisanie	ustawień
Ekran/wyświetlacz

Złącza

Interfejs audio
Obsługa	Virtual	Instrument	Player	(VIP)

Oprogramowanie

Zasilanie

Wymiary (mm)
Waga (kg)

Współpracujące	urządzenia
Akcesoria

Cena

KLAWIATURY 
STERUJĄCE

>>
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 GarageKey  i2-mini 32 LPK25 iRig Keystation LPK25 Axiom AIR
 Mini    Keys 25 Mini 32 III Wireless Mini 32
 Miditech Miditech Akai Professional IK Multimedia M-Audio Akai Professional M-Audio
 37 32 25 25 32 25 32
 mini mini mini mini mini mini mini
 3 2,5 2 2  2 2,5
       
       
       8 (2)
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	 USB-MIDI	 wejście	pedału	sustainu,		 USB-MIDI,		 USB	 USB	 USB-MIDI,	
	 	 USB-MIDI	 pedał	sustainu	 	 	 Bluetooth	MIDI,	pedał	
	 	 	 	 	 	 sustainu
 
  
       
       
	 Samplitude	Silver,		 Samplitude	Silver,		 Ableton	Live	Lite,		 SampleTank	4	SE,	Sample	 Pro	Tools	First,	Ableton	 Ableton	Live	Lite,	AIR	 VIP,	Pro	Tools	First,	
	 Independence,	IK	Ampli-	 Independence,		 AIR	Ignite	 Tank	3	SE,	Grid,	bezpłatne	 Live	Lite,	AIR	Xpand!2	 Ignite	 AIR	Ignite
	 Tube	CS,	Toontrack	EZ		 IK	AmpliTube	CS,		 	 biblioteki	do	SampleTank	3
	Mix2	Lite,	Waldorf	Edition		 Toontrack	EZ	Mix2	Lite,	
	 LE	2,	Imageline	PoiZone		 Waldorf	Edition	LE	2,	
	 Synthesizer,	Finale		 WImageline	PoiZone
	 Notepad	 Synthesizer,	Finale	Notepad	 	 	 	 	
	 USB	 USB	 USB	 USB	 USB	 USB.	3	baterie	AA	
	 	 	 	 	 	 (nie	są	w	zestawie)	
	 PC,	Mac,	iOS	 PC,	Mac	 PC,	Mac	 PC,	Mac,	Android	 PC,	Mac,	zgodność	z	iOS	 PC,	Mac,	iOS	 PC,	Mac
	 	 	 	 i	iOS	 za	pośrednictwem	Apple
	 	 	 	 	 iPad	Camera	Connection
	 	 	 	 	 Kit	(dostępnego	osobno)	 	
 450 x 120 x 30  460 x 130 x 50 340 x 97 x 28 301 x 120 x 40 418 x 105 x 20 365 x 124 x 36 396 x 196 x 38
 0,65 0,8 0,64 0,42 0,45 0,49 1,7
	 kabel	USB	 kabel	USB	 kabel	USB	 kabel	USB	->	micro-USB	 kabel	USB	A	->	
     mini-USB B
 
 
 
   
	 przyciski	transpozycji	 	 4	programowalne		 	 4	przyciski	progra-	 4	programowalne		 10	miejsc	na	presety,	
	 	 	 banki	pamięci	 	 mowalne,		3	funkcyjne	 banki	pamięci	 wybór	krzywych	dynamiki
 

 

	 212	zł	 219	zł	 222	zł	 260	zł	 260	zł	 299	zł	 299	zł
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Niezbędny	soft

Jak	widać	możliwości	jest	mnóstwo,	a	producenci	prześcigają	się	

w	pomysłach,	aby	to	właśnie	ich	produkt	został	wybrany	przez	

klienta.	Konkurencja	sprawia	więc,	że	kupując	klawiaturę	dostaje-

my	nie	tylko	sprzęt,	ale	również	dodatkowe	oprogramowanie.	

Na	początku	oczywiście	dedykowane	edytory,	które	pozwa-

lają	skonfigurować	klawiaturę	i	dostosować	do	naszych	potrzeb.	

Od	wspomnianych	wcześniej	kontrolerów	MIDI	(Program	Chan-

ge,	Control)	przez	przyciski	transportu,	suwaki	i	potencjometry	

obrotowe	do	padów.	Dla	leniwych	są	presety	ustawiające	sprzęt	

automatycznie	po	wybraniu	odpowiedniego	trybu	(np.	Pro	Tools,	

Studio	One,	Logic,	Live	itd.).	

Na	tym	jednak	nie	koniec.	Bardzo	często	otrzymujemy	aplika-

cję	DAW.	Nie	w	pełnej	wersji	rzecz	jasna,	ale	w	trochę	okrojonej	

zwanej	np.	Lite	lub	Artist.	Aplikacja	ta	pozwala	na	niezwłoczne	

rozpoczęcie	pracy	i	realizację	nawet	całkiem	rozbudowanych	

projektów,	a	często	pozwala	też	na	upgrade	do	wyższej	wersji	 

w	atrakcyjnej	cenie.	

Wielu	producentów	pozwala	sobie	na	większe	szaleństwo	

i	dorzuca	do	pakietu	sample,	efekty	czy	instrumenty	wirtualne.	

Często	są	to	kolekcje,	które	na	rynku	potrafią	kosztować	setki	lub	

nawet	tysiące	złotych.	Jak	to	możliwe,	że	klawiaturka	za	399	zł	

zawiera	w	pudełku	kolekcję	za	1000	dolarów?	Po	prostu	produ-

cent	klawiatury	jest	też	producentem	oprogramowania	i	przez	

taki	rodzaj	promocji	zdobywa	klienta,	co	w	przyszłości	może	

przynieść	dodatkowe	zyski	w	postaci	upgradów	lub	zakupów	

innego	sprzętu	lub	oprogramowania.	Szukając	klawiatury	dla	

siebie,	warto	więc	sprawdzić,	co	otrzymujemy	w	departamencie	

oprogramowania,	ponieważ	mogą	to	być	bardzo	smakowite	kąski,	

za	które	normalnie	musielibyśmy	sporo	zapłacić.

>>
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 i2-mini  Minicontrol iRig APC MPK MPK iRig
 32 BT 32 Keys 37 Key 25 Mini MK2 Mini Play Keys 2
 Miditech Miditech IK Multimedia Akai Professional Akai Professional Akai Professional IK Multimedia
 32 32 37 25 25 25 37
 mini mini mini mini mini mini mini
	 2,5	 2,5	 3	+	jeden	dźwięk	 2	 2	 	 3	+	jeden	dźwięk
       
       
  8 (2)  40 8 (2) 8 
 1 1     
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   4    
       
	wejście	pedału	sustainu,		 USB-MIDI	 USB,	MIDI,	wejście	 USB	 we	pedału	sustainu	TS	 wejście	pedału	 micro-USB,	we/wy	MIDI
	 USB-MIDI.	Bluetooth		 	 pedału	ekspresji	 	 (6,35	mm),	USB	 sustainu	TS	(6,35	mm),		 TRS	jack	2,5	mm,	wyjście
	 (MIDI)	 	 /	sustainu	 	 	 USB,	wyjście	słuchawkowe	 słuchawkowe	TRS	jack	1/8”,		
	 	 	 	 	 	 	 wejście	pedału	ekspresji/	
	 	 	 	 	 	 	 sustainu	TRS	jack	1/4”
	 	 	 	 	 	 	 24	bity/96	kHz
       
	 Samplitude	Silver,		 Samplitude	Silver,		 SampleTank	4	SE,		 VIP,	Ableton	Live	Lite,		 VIP,	MPC	Essentials,		 ProTools	First,	MPC	 SampleTank	4	SE	(PC,	Mac),
	Independence,	IK	Ampli-	 Independence,	IK	Ampli-	 SampleTank	3	SE,	Grid,		 AIR	Hybrid	3,	SONiVOX	 AIR	Hybrid	3,	SONiVOX	 Essentials,	AIR	Hybrid	3	 SampleTank,	iGrand	Piano,
	 Tube	CS,	Toontrack	EZ		 Tube	CS,	Toontrack	EZ		 bezpłatne	biblioteki	 Twist,	brzmienia	od	artystów	 Wobble	 i	SONiVOX	Wobble	 iLectric	Piano,	Cubasis	LE
	 Mix2	Lite,	Waldorf		 Mix2	Lite,	Waldorf	 do	SampleTank	3	 z	Toolroom	Records	 	 	 	(iOS),	iGrand	Piano,	iLectric
	 Edition	LE	2,	Imageline		 Edition	LE	2,	Imageline	 	 	 	 	 Piano	(Android)
	 PoiZone	Synthesizer,		 PoiZone	Synthesizer,	
	 Finale	Notepad	 Finale	Notepad	 	 	 	 	
	USB,	2	baterie	AA	(opcja)	 USB	 USB	 USB	 USB	 USB.	3	baterie	AA		 USB,	power	bank	USB
	 	 	 	 	 	 (nie	są	w	zestawie)	
	 PC,	Mac,	iOS	 PC,	Mac,	iOS	 PC,	Mac,	iOS,	Android	 PC,	Mac	 PC,	Mac	 PC,	Mac	 PC,	Mac,	iOS,	Android
    
 

	 460	x	130	x	50	 455	x	125	x	55	 300	x	110	x	35	 311	x	193	x	41	 	318	x	181	x	44	 	312	x	172	x	46	 518	x	139	x	40
	 0,8	 1,8	 0,66	 0,8	 0,75	 0,45	 0,87
	 kabel	USB	 	 kabel	USB	->	Micro-USB	 	 	 	 kable:	Lightning	->	micro	
	 	 	 	 	 	 	 -USB	(60	cm),	USB-A	->		
	 	 	 	 	 	 	 micro-USB	(60	cm),		
	 	 	 	 	 	 	 przejściówka:	złącze	TRS		
	 	 	 	 	 	 	 2,5	mm	męskie	->	MIDI	
	 	 	 	 	 	 	 żeńskie
  generator	akordów,		 5	przycisków;	zapis	do	 klawiatura	dedykowana	 not	repeat;	z	przełączaniem	 wbudowany	głośnik	i	moduł	 do	podłączenia	z	urządzenia
	 	 metronom,	3	krzywe		 czterech	ustawień	 do	obsługi	Ableton	Live	 oktaw	do	10;	dostępne	 brzmieniowy	ze	128	 mi	iOS	i	Android	potrzebne
	 	 velocity	 	 	 także	wersje		White/Black	 brzmieniami	instrumental-	 są	przejściówki
	 	 	 	 	 		 nymi	i	10	zestawami	perku-	 sprzedawane	oddzielnie
	 	 	 	 	 	 syjnymi;	reverb,	chorus,	EQ	

	 311	zł	 311	zł	 350	zł	 389	zł	 433	zł	 555	zł	 570	zł
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Sterowanie	urządzeniami	zewnętrznymi

Na	koniec	można	stwierdzić:	OK,	klawiatura	jaka	jest,	każdy	

widzi,	ale	przecież	na	tym	nie	kończą	się	możliwości	kontrolo-

wania	innego	sprzętu,	co	szczególnie	zaznaczają	użytkownicy	

syntezatorów.	Już	przecież	pół	wieku	temu	zarówno	Robert	

Moog,	jak	i	Don	Buchla	(twórcy	kultowych	syntezatorów)	

stwierdzili,	że	klawiatura	na	wzór	fortepianowej	jest	daleko	

idącym	kompromisem,	ponieważ	brzmienia	generowane	przez	

syntezator	wynikają	z	tak	wielu	zmiennych,	że	proste	on-off	czy	

nawet	pitch-bend	i	aftertouch	to	zdecydowanie	za	mało,	aby	

wydobyć	z	syntezatora	pełnię	jego	możliwości.

Na	przestrzeni	lat	próbowano	więc	dokładać	to	czy	tamto	

(np.	kontrolery	wstęgowe	czy	oddechowe),	ale	dopiero	 

opanowanie	nowszych	technologii	materiałowych	 

przyniosło	przełomowe	rozwiązania.	Możemy	 

tu	wspomnieć	o	firmie	Haken	i	jej	Continuum,	wynalazkach	

Rogera	Linna	(Linnstrument)	czy	całej	gamie	produktów	bry-

tyjskiej	firmy	ROLI	oferującej	bardzo	nowatorskie	„klawiatury”	

i	kontrolery	czułe	na	dotyk	i	inne	manipulacje.	Po	odrobinie	

treningu	nasze	stare	syntezatory	i	nieużywane	pluginy	nabie-

rają	nowego	życia!

Jak	widać	świat	klawiatur	sterujących	jest	bardzo	duży.	

Wyświechtane	„każdy	znajdzie	coś	dla	siebie”	jest	tutaj	

najprawdziwszą	prawdą.	Na	początku	można	pogubić	się	

w	liczbie	opcji,	ale	gdy	zdefiniujemy	sobie	nasze	potrzeby	

(lub	dowiemy	się,	co	możemy	uzyskać,	o	czym	wcześniej	nie	

myśleliśmy),	powinno	być	łatwiej.	Warto	poświęcić	chwilę	

na	dobry	wybór,	a	nasza	praca	i	jakość	produkcji	wejdą	na	

wyższy	poziom.

                                                                           Piotr Dygasiewicz
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Jesteś gitarzystą. 

Od tego wyszedłem. Sporo grałem w zespołach ambientrocko-

wych. Pojeździłem z nimi po świecie.

Jak to się stało, że wpadłeś na pomysł podłączenia efektów 

gitarowych do klawiszy?

Każdy gitarzysta ma obsesję na punkcie efektów. Ja też przesze-

dłem przez fazy: multiefektów, efektów butikowych, potem dużego 

pedalboardu na duże koncerty, małego na małe. Szaleństwo. Cały 

czas żyłem w świecie efektowym i w miarę dobrze go poznałem. 

A jak do niego dołączyły klawisze?

Od zawsze interesowałem się muzyką elektroniczną. Kiedy 

postanowiłem skoncentrować się na jej produkcji, naturalne było 

wykorzystanie wiedzy o efektach do syntezatorów. W muzyce 

elektronicznej najbardziej pociąga mnie możliwość robienia jej za 

pomocą hardware’u. Nie trzeba do niej komputera. Wtedy poja-

wia się wyzwanie jak bez komputera zmiksować utwór na żywo.  

Z pomocą przychodzą efekty, które kleją ścieżki.

O zbawiennym wpływie krosownicy, miksowaniu bez komputera i kopalni 
inspirujących brzmień wydobywanych dzięki saturacji syntezatorów  

cyfrowych mówi Wojciech Szupelak

Korzystam z krosownicy, która  
pozwala mi podłączyć wszystko  
do wszystkiego. Jest absolutnym  
błogosławieństwem. Gdy ją  
odkryłem, zacząłem się zastanawiać, 
jak mogłem dotąd żyć bez niej!

>>

      Z dala 
od komputera

Czyli używasz efektów do działań studyjnych, a nie do grania 

na żywo?

Na żywo gram niewiele. Teraz zdarza mi się raz, dwa razy do roku. 

Moja publiczność jest w internecie, gdzie mam kanał i publikuję 

jamy. One są zawsze nagrane na żywo. Może nie jest to pierwszy 

take, może czasem trzeci, ale zawsze na żywo. (śmiech)

Wszedłem na kanał, który wyglądał na twój, ale nie  

dostrzegłem tam działań z efektami.

Te efekty są. Może nie tak bardzo widoczne, bo cenię sobie, że 

mam wszystko podłączone mniej więcej na stałe. Nie kombinu-

ję z przełączaniem zestawu, natomiast korzystam z krosowni-

cy, która pozwala mi podłączyć wszystko do wszystkiego. Jest 

absolutnym błogosławieństwem. Gdy ją odkryłem, zacząłem 

się zastanawiać, jak mogłem dotąd żyć bez niej! (śmiech) Dość 

ważne jest także, żeby wszystko było dobrze ułożone i czyste 

podczas nagrywania wideo. Dlatego sporo efektów jest po-

chowanych w szufladach, ale one są i gadają. W opisie filmów 

można zawsze przeczytać, co gra. Czasem, jak jest bardziej 

dynamiczny jam, daję informację o kolejności połączeń, żeby 

osoby zainteresowane mogły prześledzić, co się dzieje.

Wydawałoby się, że naturalnym celem łączenia klawiszy  

z efektami jest wzbogacenie palety brzmień.

Dla mnie najważniejsze jest sklejenie utworu. Stworzenie 

miksu przed miksem. Większość rzeczy nagrywam na ścieżki, 

multitrackuję i trochę podmiksowuję. Natomiast jest taki ka-

nał Ollie Laboratories, którego autor nagrywa wszystkie swoje 

jamy w stu procentach na rejestrator. Brzmi to tak niesamowi-

cie, jakby było wyprodukowane. Pewnie robi jakiś lekki master. 

Na tym polega właśnie potęga efektów, w szczególności 
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Gitarzysta i klawiszowiec.  

Obecnie prowadzi kanał 

Late Night Beats.
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efekt stereofoniczny. Obecnie przetwarza u mnie syntezator 

Elektron Analog Four. Puszczam z niego czasami elementy 

perkusyjne, czasami padowe, czasami basy. Mam dużo sprzę-

tów Elektrona. Lubię z nimi pracować. Monomachine jest  

przetworzone przez Line 6 M5 – efekt mało znany, ale bardzo 

fajny. To niewielka kostka, powiedzmy, stereofoniczna. Niektó-

re efekty są stereofoniczne, niektóre nie są. Ta ma dwa wejścia 

i dwa wyjścia oraz kontroler MIDI. Zmieszczono w niej  

wszystkie modele klasycznych czteroprzyciskowych Line 6, 

>> saturacji i różnego rodzaju saturatorów, które pozwalają skleić 

to brzmienie, dodać mu dynamiki i charakteru.

Wspomniałeś, że jest to stała konfiguracja. 

Trudno mówić o stałej konfiguracji, bo to się zmienia. Cały czas 

coś nowego dochodzi. 

Ale zmieniasz tylko modele czy także rodzaje efektów?

Zmieniam całą wizję, kiedy coś nowego mnie zainspiruje. Nie 

dzieje się to często, ponieważ pracuję i bardzo cenię sobie to, 

że po powrocie do domu sprzęt jest podłączony i działa. Często 

te konfiguracje są podporządkowane materiałowi, nad którym 

pracuję, a niekiedy stanowią inspirację dla przygotowywanych 

materiałów. Po ich zmontowaniu robię kolejną „permanentną” 

zmianę zestawu. (śmiech)

Jakich efektów używasz?

Mam dwa saturatory podpięte na stałe. Pierwszy to lampo-

wy, stereofoniczny Electro-Harmonix LPB 2ube podpięty do 

Octatracka. Służy głównie do saturowania stopy i niektórych 

partii bębnów. Drugim saturatorem jest też Overlord od 

Electro-Harmonixa, czyli niedawno wypuszczony klawiszowy 

Ponieważ cały dzień pracuję  
z komputerem, kiedy siadam  
do muzyki, chcę, by komputer był  
co najwyżej rejestratorem

O doborze naturalnym

Początkowo problemem było połączenie wszystkiego:  

poradzenie sobie z dużą ilością kabli i dobranie strategicznych 

miejsc dla zasilaczy. Nie miałem natomiast kłopotów  

z efektami. Wiedziałem, czego się po nich spodziewać.  

Po latach kupowania różnych efektów wiem, jak zebrać 

informacje w internecie i ocenić, czy jest to sprzęt, który chcę 

kupić. W dawnych czasach oglądałem Pro Guitar Shop, teraz 

w internecie bardzo dobre rzeczy robi Reverb.
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coś nowego dochodzi. 

Ale zmieniasz tylko modele czy także rodzaje efektów?

Zmieniam całą wizję, kiedy coś nowego mnie zainspiruje. Nie 

dzieje się to często, ponieważ pracuję i bardzo cenię sobie to, 

że po powrocie do domu sprzęt jest podłączony i działa. Często 

te konfiguracje są podporządkowane materiałowi, nad którym 

pracuję, a niekiedy stanowią inspirację dla przygotowywanych 

materiałów. Po ich zmontowaniu robię kolejną „permanentną” 

zmianę zestawu. (śmiech)

Jakich efektów używasz?

Mam dwa saturatory podpięte na stałe. Pierwszy to lampo-

wy, stereofoniczny Electro-Harmonix LPB 2ube podpięty do 

Octatracka. Służy głównie do saturowania stopy i niektórych 

partii bębnów. Drugim saturatorem jest też Overlord od 

Electro-Harmonixa, czyli niedawno wypuszczony klawiszowy 

Ponieważ cały dzień pracuję  
z komputerem, kiedy siadam  
do muzyki, chcę, by komputer był  
co najwyżej rejestratorem

O doborze naturalnym

Początkowo problemem było połączenie wszystkiego:  

poradzenie sobie z dużą ilością kabli i dobranie strategicznych 

miejsc dla zasilaczy. Nie miałem natomiast kłopotów  

z efektami. Wiedziałem, czego się po nich spodziewać.  

Po latach kupowania różnych efektów wiem, jak zebrać 

informacje w internecie i ocenić, czy jest to sprzęt, który chcę 

kupić. W dawnych czasach oglądałem Pro Guitar Shop, teraz 

w internecie bardzo dobre rzeczy robi Reverb.
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O synchronizacji

Obecnie granie na gitarze przydaje mi się do samplowania 

dźwięków i przetwarzania. To też jest wyzwanie: w jaki sposób 

dopasować gitarę, zwłaszcza mój styl grania, który jest dość 

luźny, do tego dość skwantyzowanego, trochę sztywniejszego 

reżimu muzyki elektronicznej.

nienia, czyli różnicą między dwoma deckami. Czasami jak 

ruszam za bardzo pedałem, myślę, że powinienem przestać, 

bo urwie się taśma. To jest tak przekonywające! Strymon 

Deco bardzo dobrze brzmi na syntezatorach, natomiast  

z gitarą brzmi jeszcze lepiej, więc zazwyczaj to do niej jest 

podłączony. Szczerze mówiąc, zastanawiam się nad kupie-

niem drugiego, żeby mieć jeden do syntezatora, a drugi do 

gitary, bo jest absolutnie tego wart. Niekiedy wpinam też 

Ibaneza Tone Lok LF7, czyli symulator megafonu. Można 

zrobić hi-pass lub low-pass i przesterować ten sygnał. Bardzo 

dobrze sprawdzał się z Korgami z serii Volca. Jak zdarzył się 

w Volce brzydki dół, dało się go podciąć, a górę dosaturować, 

żeby dodać fajnego charakteru. Poza tym mam kilka białych 

kruków, które siedzą w szafie. Na przykład na jednym z moich 

pierwszych filmów na YouTube znalazła się polska kaczka 

PUE Wah-Fuzz Beat Pedal. Film 10 lat temu zyskał 20 tysięcy 

jak DL4 czy FM4. Miałem je dawniej, jeszcze za gitarowych 

czasów. Jest tylko jedno zastrzeżenie: ponieważ kostka jest 

niedroga, można korzystać tylko z jednego efektu naraz. Nato-

miast synchronizuje się przez MIDI, więc wszystkie delaye  

czy tremola można synchronizować do reszty sprzętu. Co 

więcej, można też sterować za pomocą MIDI, wysyłając na 

nią komunikaty Control Change. Po przypisaniu niektórych 

parametrów można robić ciekawe rzeczy. Na przykład podpiąć 

LFO z Octatracka do poziomu saturacji albo do feedbacku  

w delayu. Z Line 6 M5 korzystam jako z saturatora, a czasami  

jako z przestrzennego pogłosu. To są trzy efekty, które mam 

wpięte na stałe.

A poza saturatorami?

Od czasu do czasu wpinam za pomocą krosownicy coś, co jest 

moim zdaniem najlepszym efektem, jaki powstał: Strymon 

Deco. To jest symulator taśmy, jak gdyby dwóch magnetofo-

nów. Dla mnie stanowi przebogaty świat brzmienia, ponie-

waż można z niego uzyskać bardzo fajną kompresję,  

a później saturację taśmową, ale też chorus, flanging, 

slapback i później echo, w zależności od tego, jak pierwsza 

głowica jest odstrojona od drugiej. To naprawdę imponuje! 

Natomiast i tak największe wrażenie robi brzmienie. Kupiłem 

do tego efektu pedał ekspresji, żeby sterować czasem opóź-

NAGRAJ MUZĘ

>>



październik–grudzień 201924

NAGRAJ MUZĘ

O inspirujących „niespodziankach”

Kilka razy przejechałem się na wyborze instrumentów.  

To stało się inspiracją do powstania mojego kanału. Pierwszy 

film, jaki kiedykolwiek zrobiłem, nosił tytuł „Cztery rzeczy, 

których nie wiesz o Octatracku”. Znalazły się tam zagadnienia, 

których omówienia nie mogłem nigdzie znaleźć, nikt nie 

potrafił ich wyjaśnić, nie było ich w instrukcji. Trzeba było  

je samemu odkryć. 

wyświetleń, co było niesamowitym wynikiem w tamtych 

czasach. Beat Pedal to klasyczny fuzz połączony z kaczką  

i pedałem głośności, jeszcze na germanowych tranzystorach, 

o ile pamiętam. Brzmi tak niesamowicie, też jako filtr, że od 

czasu do czasu go podłączam, szczególnie jak próbuję eks-

perymentować. Poza tym używam wbudowanych efektów 

instrumentów, czyli w Elektronach często korzystam z delaya 

i z bit reduction. Z kolei Octatrack ma niesamowicie dobry 

filtr, który bardzo lubię. Pogłos też jest do wytrzymania.

Wiadomo, że efekty gitarowe, żeby zadziałały  

z klawiszami, trzeba wpiąć w linię. Za sprawą niedopasowania 

impedancyjnego rodzi to problemy: czasami spada poziom 

sygnału, czasami wypadają pewne pasma. Jak sobie z nimi 

radzisz?

Korzystam z uszu. (śmiech) Dobieram efekty, które brzmią 

dobrze z danym instrumentem. Na przykład Electro-Har-

monix Overlord nie sprawdza mi się na perkusjonaliach. Jak 

dla mnie obcina sporo dołu, choć teoretycznie ma tam boost. 

Dlatego nie jest połączony z Octatrackiem, z którego wycho-

dzi większość bębnów. Natomiast dużo lepiej sprawdza mi się 

z Analog Four. Doszedłem do tego, przełączając i sprawdza-

jąc, co gada z czym. 

>>

go jeszcze raz, co jest trudne, kiedy pracuję nad materiałem. 

Niby obecna konfiguracja sprzętu daje taką możliwość, ale 

jeszcze nie zabrałem się do tego, żeby z niej skorzystać. Bar-

dziej chodzi o to, żeby złapać coś w chwili, w momencie, jakąś 

emocję. To są obciążenia z czasów grania w żywych zespołach: 

człowiekowi zależy na tym, żeby złapać pierwotną emocję, 

jakiś nerw, a nie później cyzelować to w studiu. 

Są przecież kostki do reampingu, które wpinasz  

i możesz mieć na stałe.

Na pewno przyjdzie czas, że będę chciał zrobić film na ten temat 

i wtedy będę musiał się dokształcić. (śmiech) Natomiast pewna 

rzecz nawiązuje do tego i wiąże się z krosownicą. Większość 

instrumentów, które są podłączone do efektów na stałe, ma 

wejścia. Te wejścia są połączone z krosownicą. To oznacza, że 

praktycznie każdy inny instrument mogę przepuścić i zsumować 

przez te efekty. Czyli zarówno Octatrack, jak i Monomachine 

mają kilka wejść. Mają multitimbral, Octatrack ma cztery wyjścia, 

dwa wyjścia stereo, Monomachine ma trzy wyjścia stereo. Na 

przykład jeżeli z Monomachine chcę puścić sam pattern perku-

syjny i powiedzmy, że chcę go wypuścić wraz ze stopą przez Oc-

tatracka, wtedy za pomocą krosownicy wypuszczam ten sygnał, 

wpuszczam go do wejścia Octatracka i wewnętrznie rootuję do 

głównego wyjścia, które idzie przez Electro-Harmonixa. W ten 

sposób uczę się coraz więcej o miksowaniu i zacząłem dużo wię-

cej miksować na grupach. Mam wrażenie, że ten miks dużo lepiej 

mi się klei. Są to na przykład trzy podstawowe grupy. Wiadomo, 

wszystkie ścieżki są miksowane osobno, ale później są sumowane 

w grupie i jak gdyby osobno przetwarzane. Dzięki krosownicy 

i tym efektom podczas wykonywania jamu na żywo zacząłem 

myśleć o żywym miksie planami.

Czyli efekty nie wzbogacają cię tylko jako instrumentalistę?

Można powiedzieć, że rozwijają konceptualnie. Trochę inspi-

rują mnie w sound designie. Na przykład mówi się, że synte-

zatory analogowe muszą być poddane saturacji. Natomiast 

mnie fascynuje bogactwo, które wychodzi z syntezatorów 

cyfrowych, kiedy dostaną nieco saturacji. Wychodzą częstotli-

wości, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia! Często bywają 

brzydkie, ale w tej brzydocie można znaleźć coś ciekawego, 

więc dają nowe możliwości.

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

Fascynuje mnie bogactwo, które  
wychodzi z syntezatorów cyfrowych, 
kiedy dostaną nieco saturacji

Nie próbowałeś reampingu?

Za dużo zachodu. Teoretycznie mogę to robić za pomocą kro-

sownicy, ale znowu jest to kwestia czasu. Musiałbym najpierw 

nagrywać ślad, a później robić go w komputerze. Ponieważ 

cały dzień pracuję z komputerem, kiedy siadam do muzyki, 

chcę, by komputer był co najwyżej rejestratorem. Żeby robić 

reamping, muszę nagrać track, a później przepiąć go i nagrać 
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PreSonus Eris E5 XT i E8 XT

N
owe generacja monitorów to dwudrożna aktywna kon-

strukcja bass reflex z otworem umieszczonym z przodu 

obudowy wykonanej ze średniej gęstości płyty MDF la-

minowanej winylem. Estetyka najnowszych monitorów 

za bardzo się nie zmieniła. Stonowany wygląd przełamują: głośnik 

niskotonowy i logo producenta w kolorze niebieskim. Kopułka twe-

etera w obu modelach została osłonięta solidną metalową siatką. 

Uwagę przekuwają za to nowe falowody EBM (Elliptical Boundary 

Modeled), jak się okaże niebawem, kluczowe dla stabilniejszego 

obrazowania w szerszym obszarze. 

Mniejszy z monitorów, Eris E5 XT, wyposażono w kevlarowy 

przetwornik niskotonowy o średnicy 5,25 cala, współpracujący 

ze wzmacniaczem klasy AB o mocy 45 W oraz 1-calowy (25 mm) 

głośnik wysokotonowy z jedwabną kopułką, zasilany wzmac-

niaczem klasy AB o mocy 35 W. Następca bestsellera E5 potrafi 

wydać dźwięk o poziomie szczytowym SPL 102 dB. Z kolei pasmo 

przenoszenia zawiera się w przedziale od 48 Hz do 22 kHz. 

Druga 
zmiana
PreSonus na zatłoczonym rynku 
aktywnych monitorów bliskiego 
pola radzi sobie całkiem dobrze.  
Monitory Eris, jedne  
z najpopularniejszych odsłuchów 
na świecie, doczekały się właśnie 
odświeżonej wersji. Druga  
generacja monitorów zaskakuje 
szerszym sweet spotem, niżej 
schodzącym basem i dużymi 
możliwościami regulacji barwy

Jeśli zależy nam na potężniejszym brzmieniu niskich częstotliwo-

ści i większej mocy, powinniśmy się zainteresować modelem Eris E8 

XT. Dzięki 8-calowemu kevlarowemu przetwornikowi niskotonowe-

mu, napędzanemu przez wzmacniacz klasy AB o mocy 75 W, monitor 

schodzi do 35 Hz. Zastosowano w nim 1,25-calowy (32 mm) głośnik 

wysokotonowy również z jedwabną kopułką. Wpływa ona na szybkie 

i dokładne odwzorowanie transjentów. Głośnik wysokotonowy zasila-

ny jest wzmacniaczem pracującym w klasie AB o mocy 65 W. Dzięki 

dodatkowej mocy E8 XT może dostarczyć szczytowo do 105 dB SPL. 

Znaki szczególne

Kluczowym ulepszeniem nowej generacji monitorów Eris XT jest 

całkowicie nowy eliptyczny falowód zaprojektowany przez 

 Hugh Sarvisa, dyrektora PreSonus Loudspeaker Group. Postać 

nietuzinkową, która wsławiła się skonstruowaniem innowacyjnych 

i wielokrotnie nagradzanych systemów liniowych PreSonus CDL, 

docenianych monitorów studyjnych PreSonus serii R AMT oraz 

linii zaawansowanych głośników do systemów nagłośnienia ULT, 

AIR i WorxAudio. Nowy falowód w Eris XT zapewnia znacznie 

lepsze przenoszenie wysokich częstotliwości i szerszą, 100-stop-

niową dyspersję w poziomie, która pozwala uzyskać szerszy sweet 

spot, nieoceniony podczas grupowych odsłuchów. Szeroki i idealny 

punkt odsłuchu, czyli obszar, w którym dźwięk ma najlepszą  

i najmniej zniekształconą barwę, uwalnia również od sztywnego 

  Eris E8 XT 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PreSonus Eris E5 XT
Pasmo przenoszenia 48 Hz – 22 kHz

Moc wzmacniacza niskotonowego 45 W

Moc wzmacniacza wysokotonowego 35 W

Średnice głośników 5,25” oraz kopułka 1”

Filtr dolnozaporowy Flat/80 Hz/100 Hz, nachylenie 12 dB/okt.

Regulacja najwyższych częstotliwości ±6 dB powyżej 4,5 kHz

Regulacja średnich częstotliwości ±6 dB dla 1 kHz

Regulacja Acoustic Space Flat/-2 dB/-4 dB poniżej 800 Hz

Wejścia XLR, jack 1/4”, cinch

Wymiary 203 x 228 x 279 mm

Waga 5 kg

Cena  645 zł/szt.

PreSonus Eris E8 XT
Pasmo przenoszenia 35 Hz – 20 kHz

Moc wzmacniacza niskotonowego 75 W

Moc wzmacniacza wysokotonowego 65 W

Średnice głośników 8” oraz kopułka 1,25”

Filtr dolnozaporowy Flat/80 Hz/100 Hz, nachylenie 12 dB/okt.

Regulacja najwyższych częstotliwości ±6 dB powyżej 4,5 kHz

Regulacja średnich częstotliwości ±6 dB dla 1 kHz

Regulacja Acoustic Space Flat/-2 dB/-4 dB poniżej 800 Hz

Wejścia XLR, jack 1/4”, cinch

Wymiary 247 x 292 x 406 mm

Waga 10,4 kg

Cena  1085 zł/szt.

4,5 kHz aż o ±6 dB. Za pomocą tego pokrętła precyzyjnie dostraja-

my odtwarzanie wysokich częstotliwości w zależności od charak-

terystyki akustycznej pomieszczenia. Ustawienie pokrętła High 

na zero (brak podbicia lub podcięcia) daje najlepsze rezultaty. Jeśli 

jednak dźwięk jest zbyt jasny lub ostry, należy obrócić pokrętło 

poniżej zera. Z kolei jeśli dźwięk jest zbyt przytłumiony i bez życia, 

przekręcamy je powyżej zera.

Pokrętło Mid jest filtrem szczytowym średnich częstotliwości, 

które wzmacnia lub tłumi częstotliwość środkową 1 kHz i częstotli-

wości rozciągające się o jedną oktawę powyżej i poniżej. Fajna 

rzecz, gdyż możliwość regulacji środka nie jest czymś nagminnie 

spotykanym, a już na pewno nie w monitorach z tego przedziału 

cenowego. Ponownie, pozostawienie pokrętła w pozycji zero   

daje nam najlepsze rezultaty. Jeśli chcemy zasymulować audio  

w samochodzie, obracamy pokrętło Mid poniżej zera. Zbliżamy się 

wtedy do popularnej „uśmiechniętej” krzywej korekcji EQ.

Przełącznik Low Cutoff odcina niskie częstotliwości poniżej 

określonej częstotliwości (do wyboru mamy 80 lub 100 Hz) przy 

nachyleniu -12 dB/oktawę. Z tego przełącznika korzystamy, jeśli  

z monitorami Eris E5 XT lub E8 XT używamy subwoofera. Prze-

łącznik ustawiamy wtedy na tę samą częstotliwość, co zwrotnica 

subwoofera. Naturalnym uzupełnieniem najnowszej generacji 

monitorów studyjnych są modele subwooferów PreSonus Temblor 

T8 lub Temblor T10. Jeśli nie używamy subwoofera, przełącznik 

zostawmy w pozycji Flat. Chcąc usłyszeć, jak nasz miks brzmi na 

domowym zestawie stereo, włączamy Low Cutoff na 80 lub  

100 Hz i jednocześnie odkręcamy pokrętło Mid. Nie przesadzajmy 

jednak z podbiciem, ponieważ możemy niezamierzenie dodać 

szum do sygnału.

siedzenia w jednej pozycji podczas miksowania. Z kolei wąska 

dyspersja w pionie pozwala zredukować wczesne odbicia od 

powierzchni konsolety mikserskiej czy blatu biurka.

Znany przetwornik niskotonowy z plecionki kompozytowej 

nadal zapewnia charakterystyczny dla monitorów Eris czysty bas, 

mnóstwo dynamiki i naturalną reprodukcję w szerokim paśmie 

częstotliwości. Nowa generacja monitorów studyjnych odznacza 

się większą obudową, co pozwala odtworzyć niższy dół, niż byli to 

w stanie zrobić poprzednicy.

Przejmij kontrolę

Oprócz tego, że E5 XT i E8 XT brzmią potężnie i dokładnie oddają 

brzmienie, zapewniają również sekcję korekcji Acoustic Tuning. 

Umożliwia ona dostosowanie monitorów do wymagających środo-

wisk akustycznych lub indywidulanych preferencji. Regulatory High, 

Mid oraz filtr Low Cut służą do ustawienia poziomu tłumienia bądź 

podbicia najważniejszych zakresów pasma. Z ich pomocą optyma-

lizujemy brzmienie odsłuchu. Dzięki regulatorom możemy również 

symulować brzmienie innych zestawów głośnikowych – co oznacza, 

że sprawdzimy, jak nasze miksy zabrzmią w głośnikach samocho-

dowych lub na przenośnym odtwarzaczu. Przyjrzyjmy się bliżej 

wymienionym regulatorom. 

Regulator High jest filtrem półkowym wysokich częstotliwości, 

który wzmacnia lub obcina wszystkie częstotliwości powyżej  
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Przełączniki Acoustic Space

Jeśli umieścimy monitor blisko ściany lub w rogu pomieszczenia, ni-

skie częstotliwości zwykle są bardziej uwydatnione niż w przypad-

ku, gdy monitor znajduje się w pewnej odległości od ścian. Efekt 

ten, określany „granicznym wzmocnieniem basu”, jest najbardziej 

wyraźny, gdy monitor znajduje się w rogu. Dodatkowo staje się 

wyraźniejszy w przypadku głośników z bass-refleksem umieszczo-

nym z tyłu obudowy, czyli mniej dotyczy monitorów Eris. Mimo to 

nadal tę kwestię trzeba mieć na uwadze. Aby zrekompensować to 

wzmocnienie, najnowszą generację E5 XT i E8 XT (ale również Eris 

E5) wyposażono w trójpozycyjny przełącznik Acoustic Space. Prze-

łącznik ten steruje filtrem półkowym drugiego rzędu, który wycina 

wszystkie częstotliwości poniżej 800 Hz o określoną wartość  

(-2 lub -4 dB). Dzięki tej funkcji regulujemy charakterystykę często-

tliwościową basu w zależności od odległości, dzielącej odsłuch od 

ściany. Jeśli nie chcemy tłumić częstotliwości basowych, przełącz-

nik pozostawiamy  w położeniu 0 dB. 

Wtyczkologia

Modele Eris XT wyposażono w symetryczne wejścia na złączach 

XLR oraz jack 6,3 mm TRS i niesymetryczne wejścia liniowe na  

złączach RCA. Przy podłączeniu przewodów do obu wejść syme-

trycznych wejście TRS działa zamiast wejścia typu XLR. Sygnał  

z wejścia RCA jest sumowany w torze sygnałowym. Z taką liczbą 

wejść nie doświadczymy problemu z podłączeniem do monitorów 

dowolnego źródła sygnału liniowego. Możemy podłączyć je do 

interfejsu audio, miksera analogowego i cyfrowego czy kontrolera 

monitorów. Jeżeli urządzenie źródłowe ma wyjścia niesymetryczne 

typu 1/4” TS, wykorzystujemy przejściówkę 1/4” TS –> RCA  

(np. Hosa GPR-101) lub przewód z odpowiednimi końcówkami  

(np. Hosa CPR-201). 

Bo liczy się bezpieczeństwo

Nowe monitory zapewniają ochronę przed najczęstszymi pro-

blemami związanymi z otoczeniem i wydajnością. Ekranowanie 

radiowe (RF) chroni przed częstotliwościami radiowymi, które 

mogłyby zostać wprowadzone do sygnału i stać się słyszalne.  

Eris E5 XT i E8 XT zapewniają również ochronę przed przegrza-

niem, ograniczanie poboru prądu (aby zapobiec uszkodzeniu  

w przypadku zwarcia na zaciskach głośnikowych) oraz ochronę 

poddźwiękową w celu odfiltrowania wibracji bardzo niskich 

częstotliwości, które mogłyby zakłócić działanie przetwornika 

niskotonowego.

Poza tym wbudowane wzmacniacze mają łagodny start! Dzięki 

temu nie dochodzi do szkodliwych trzasków w głośnikach podczas 

ich włączania.

Nowe konstrukcje PreSonusa to znakomity wybór do 

domowych studiów nagrań, ale też do profesjonalnej realizacji 

miksów. Szerokie pasmo przenoszenia, duży zakres dynamiki, 

wierne przenoszenie transjentów, szeroki sweet spot, funkcje 

zabezpieczające przed przypadkowym uszkodzeniem – tego 

wszystkiego możemy oczekiwać po produktach z wyższej pół-

ki cenowej! Bardzo dobra jakość dźwięku, uniwersalne opcje 

korekcji i złącza zoptymalizowane dla symetrycznych  

i niesymetrycznych sygnałów liniowych – wszystko znajdzie-

my w serii Eris XT.

Druga generacja odsłuchów powiększa linię monitorów 

Eris, która obejmuje teraz pięć modeli. W skład serii wchodzą 

aktywne monitory multimedialne Eris E3.5 i E4.5 oraz studyjne 

modele Eris E5, E5 XT i E8 XT. Oryginalny Eris E8 zastąpiony 

został przez Eris E8 XT. Co ciekawe, w ofercie pozostał 5-calo-

wy model Eris E5, który kusi nową, obniżoną ceną.

Patryk Korzonkowski

  Eris E5 XT 

>>
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DPA d:facto 2028

P
rodukcja koncertów pod wzglę-

dem dźwięku (i nie tylko) osiągnę-

ła już perfekcję. Dzięki potężnej 

aparaturze i dobremu zespołowi 

miksującemu realizatorzy są w stanie 

przełożyć klimat, dynamikę i emocje  

w doskonały sposób.

Najważniejsze przy tym jest źródło 

dźwięku, zaraz potem mikrofon i reszta 

aparatury. Gdy mamy do czynienia  

z zespołem, którego liderem jest wokalista, 

na nim skupia się cała odpowiedzialność za 

dobry wykon. By wyrazić wszystkie swoje 

emocje dźwiękiem, potrzebuje dobrego 

mikrofonu. Co znaczy w tym wypadku 

„dobry”? Urządzenie powinno dobrze leżeć 

w ręce, łatwo wyjmować się z uchwytu na 

statywie i z powrotem wkładać. Wreszcie 

dobry mikrofon powinien być możliwie 

neutralny: nie ubarwiać, nic nie dodawać 

od siebie, ale też nic nie zabierać. Powinien 

udźwignąć potężny głos artysty i nie znie-

kształcić go. Nie może też się wzbudzać, 

bo ktoś postanowił mu poprawić brzmie-

nie, zniekształcając i wybijając pewne 

częstotliwości, które wraz z podnoszeniem 

wysterowania wartości Gain na preampie 

zaczynają piszczeć i buczeć.

DPA ma już na koncie taką konstrukcję: 

d:facto 4018. Teraz dodało d:facto 2028. 

Można zapytać: po co? Tym bardziej, że 

– jak zapewniają przedstawiciele firmy 

– nowy model zapewnia te same cechy 

dźwiękowe, co inne rozwiązania DPA: nie 

potrzeba korektora (lub bardzo niewiele), 

by mieć wrażenie, że stoi się koło wokalisty. 

Naturalizm 
w niższej cenie

Czy ktoś jest w stanie 
wydać pieniądze,  
by kupić mikrofon,  
i śpiewać tak, jakby  
go nie miał? Zdaniem 
DPA chętni się znajdą. 
Temu ma służyć  
najnowszy  
model d:facto

Z kolei wokalista może śpiewać w pełni 

naturalnie, jakby nie korzystał z mikrofonu, 

dzięki czemu oszczędza głos. To umożliwia 

inżynierom dźwięku pracę nad kształtowa-

niem brzmienia zamiast prowadzenia walki 

z artefaktami. Otóż powód jest prosty: ma 

być taniej!

Mikrofon 2028 wyposażono w nową 

kapsułę o stałej pozycji, a także nowy filtr 

przeciwwstrząsowy i pop filtr. Zachowano 

przy tym liniową odpowiedź pozaosiową 

tak charakterystyczną dla mikrofonów  

DPA. Daje to urządzeniu wysokie 

wzmocnienie przed sprzężeniem zwrot-

nym i ułatwia radzenie sobie z odgłosami 

instrumentów znajdujących się w pobliżu 

wokalisty.

Konstruktorzy przewidzieli zużycie 

urządzenia podczas występów na żywo. 

Dlatego zarówno zewnętrzną kratkę, jak  

i wewnętrzny pop filtr można zdjąć  

i wypłukać. 

Mikrofon jest oferowany w trzech 

wariantach: przewodowym XLR z uchwy-

tem i dwóch konfiguracjach mikrofonów 

bezprzewodowych. Pierwsza, z adapte-

rem SL1, jest zgodna z systemami Shure’a, 

Sony i Lectrosonicsa, druga,  z adapterem 

SE2, współpracuje z Sennheiserem.

Pozostaje ostatnia wątpliwość: czy 

2028 jest równie dobry jak 4018? Biorąc 

pod uwagę różnicę w cenie, trudno w to 

uwierzyć. Należy jednak nieco zmienić 

punkt widzenia: w tej cenie z pewnością 

trudno znaleźć coś lepszego.

    Konrad Majchrowski

 
SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA
Charakterystyka kierunkowa   

superkardioidalna

Zasada działania   

gradient ciśnienia

Rodzaj wkładu    

kondensator wstępnie spolaryzowany

Efektywna odpowiedź częstotliwościowa 

20 Hz – 20 kHz

Pasmo przenoszenia, ±2 dB, przy 12 cm  

100 Hz – 16 kHz. Stały filtr dolnoprzepustowy 

trzeciego rzędu przy 80 Hz

Czułość nominalna ±3 dB przy 1 kHz  

5 mV / Pa; -46 dB re. 1 V / Pa

Równoważny poziom szumu, A-ważony  

typ. 22 dB (A) re. 20 µPa (maks. 23 dB (A))

Całkowite zniekształcenie harmoniczne (THD) 

<1% do 139 dB wartości szczytowej SPL

Zakres dynamiki   

typ. 117 dB

Maks. SPL, szczyt przed wycięciem  

160 dB

Impedancja wyjściowa   

150 Ω

Minimalna impedancja obciążenia  

1 kΩ

Możliwość zasilania przewodowego  

100 m

Zasada zrównoważenia wyjścia  

równoważenie impedancji za pomocą Active Drive

Współczynnik odrzucenia trybu wspólnego (CMRR)

> 50 dB przy 1 kHz

Zasilacz (dla pełnej wydajności)  

48 V Phantom (±4 V)

Zużycie prądu maks. 2,5 mA

Złącze     

XLR-3M. Pin 1: ekran, Pin 2: sygnał + faza, Pin 3: - faza

Waga 286 g

Średnica 48 mm

Średnica kapsuły 19 mm

Długość mikrofonu 188 mm

Maksymalne napięcie wyjściowe, RMS  

9 Vrms; 19 dBV; 28 dBu

Biegunowość   

+ V na pinie 2 dla dodatniego ciśnienia akustycznego

Cena  2450 zł
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MODO Drum

F
irma IK Multimedia pozostawała zawsze w lekkim 

cieniu, jeśli chodzi o wirtualne odpowiedniki sprzętu 

studyjnego. Rozwijany od lat pakiet T-RackS pozostaje 

jednak jedną z najbogatszych kolekcji kompresorów, 

korektorów i innych efektów, a ich jakość stawia je na równi  

z gigantami rynkowymi. Innym znanym produktem jest Sam-

pletank, jeden z najbardziej rozbudowanych i najlepiej  

wyposażonych samplerów, jeśli chodzi o bogactwo bibliotek. 

Ale „zwykłe” sample to nie wszystko. Od pewnego czasu IK  

rozwija całkiem nową technologię, której celem jest zastąpienie 

Mieszanie w garach
Podejście IK Multimedia do emulacji żywych instrumentów nie wymaga 
gigabajtów danych. Do tego daje nie tylko duże możliwości kreacji  
brzmienia, ale i… instrumentu

wielogigabajtowych bibliotek modelowaniem fizycznym. Pomysł 

nienowy, ale realizacja dość przełomowa. Poznajmy MODO.

Sample kontra modelowanie

Pierwszym instrumentem serii był MODO Bass, czyli wirtualny 

model gitary basowej. A raczej wielu różnych gitar. Zamiast tysięcy 

próbek mamy do czynienia z maszyną, która w czasie rzeczywistym 

wytwarza brzmienie instrumentu, biorąc pod uwagę dziesiątki 

zmiennych, które tworzą finalne brzmienie. Drewno, kształt, picku-

py, struny, sposób gry itd. – wszystko modelowane, zero sampli. Nie 
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ma się co dziwić, że potencjalni użytkownicy podeszli do tematu 

z dużym sceptycyzmem. Niepotrzebnie, ponieważ MODO Bass 

jest jedną z najlepszych na rynku basówek, a jej realizm już nabrał 

niejednego.

Bohaterem niniejszego artykułu jest nowy członek rodziny, 

MODO Drum. Idea jest ta sama – zamiast setek gigabajtów 

sampli mamy fizyczne modelowanie w czasie rzeczywistym. To 

nie jest pierwsze podejście do tematu, ale wszystkie dotych-

czasowe raziły „plastikiem”, więc żądni krwi sceptycy rzucili się 

nowemu wynalazkowi do gardła.

Wirtualne bębny są niezwykle popularne i nie ma się co 

dziwić. Nagranie i miks akustycznych bębnów jest sztuką, 

wymaga odpowiedniego pomieszczenia, mikrofonów i przede 

wszystkim ogromnej wiedzy i doświadczenia. O porządnych 

bębnach i perkusiście nie wspominając. Nie dziwi więc, że 

rynek pełen jest bibliotek sampli oraz kombajnów łączących 

rozbudowane biblioteki, możliwość edycji i mechanizmy 

odtwarzające oparte na plikach MIDI. EZ Drummer, Superior 

Drummer czy BFD są w kolekcji każdego, kto potrzebuje 

bębnów, a nie ma możliwości ich nagrania. Jednak wszystkie 

te produkty korzystają z próbek. Ma to oczywiście gigan-

tyczne zalety, ponieważ mamy do czynienia z autentycznymi 

bębnami nagranymi w idealnych warunkach na najlepszym 

sprzęcie, ale ma też wady. Ogromne rozmiary to jedno (po-

trzebujemy sporego dysku o dużej prędkości, najlepiej SSD),  

a drugie to ograniczony wpływ na ich cechy: rozmiar, mate-

riał, z którego są zbudowane, czy sposób gry (których jest 

jakieś sto milionów).

IK Multimedia obiecuje, że MODO Drum nie ma tych wad,  

a do tego brzmi jak najprawdziwsze sample istniejących bęb-

nów. Taaak? No to popatrzmy.

Dobór elementów

Po otwarciu pluginu oczom naszym ukazuje się dość standardowy 

interfejs podobny do innych przedstawicieli gatunku: realistyczny 

obrazek przedstawiający zestaw perkusyjny oraz szereg opcji 

powyżej. Do dyspozycji mamy 10 różnych zestawów opisanych 

jako „ikoniczne”, czyli nawiązujące do najbardziej znanych i popu-

larnych. Na razie standard.

Z uwagi jednak na to, że to, co słyszymy, nie pochodzi  

z nagranych wcześniej próbek, a generowane jest elektro-

nicznie w czasie rzeczywistym na podstawie skomplikowa-

nych algorytmów biorących pod uwagę fizyczną budowę 

instrumentu, możemy zacząć zabawę w Boga, a raczej 

budowniczego. Na brzmienie bębna ma wpływ szereg 

czynników: rozmiar (średnica, głębokość), materiały, które 

posłużyły do budowy (rodzaj drewna lub innego materiału, 

membrana), ale także sposób gry, a nawet obecność innych 

elementów zestawu, które przez rezonowanie generują do-

datkowe dźwięki. Są też talerze, wykonane z różnych stopów 

metali i różnymi technikami produkcji. 

Klikając przycisk Customize, możemy zacząć konfigurację. 

Po wybraniu instrumentu (np. werbla) widzimy listę wyboru 

modeli – w sumie podobnie jak w instrumentach opartych  

o sample. Jednak idąc głębiej, otrzymujemy możliwość regulacji >>
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GŁÓWNE CECHY

   Przełomowa synteza modelowania fizycznego perkusji

   Znakomita kontrola w czasie rzeczywistym i realizm

   Ładuje się szybciej i zajmuje mniej miejsca na dysku twardym

   Najnowocześniejszy silnik próbek talerzy

   Dostosowanie zarówno średnicy, jak i wysokości każdego bębna

   Zmiana profilu muszli w locie

   Dostosowanie sterowania, aby idealnie pasowało do miksu

   Kontrola wilgotności, aby nadać kształt rytmowi

   Zmiana rozmiaru i napięcia werbla

   Zmiana typu bijaka stopy

   Zmiana techniki stopy (pięta w górę / pięta w dół)

   Kontrola sprzężenia rezonansowego werbla i tomów

   Wybieranie pozycji uderzenia

   Zamiana typów pałek i głów

   Nieskończone warstwy dynamiki dla lepszego wrażenia, że gra człowiek

   Nieskończone okrągłe runy dla niezrównanego realizmu

   10 w pełni konfigurowalnych zestawów perkusyjnych

   Ponad 1400 wzorów MIDI

   8 unikatowych pogłosów pokojowych opartych na konwolucji

   Zestaw 19 procesorów studyjnych i efektów

   Interfejs GUI o zmiennym rozmiarze, by wygodnie pracować 

  na dowolnym ekranie

   Inteligentne filtry, aby znaleźć odpowiedni groove do utworu

   Technika przeciągnij-i-upuść groove w swoim DAW-ie, aby ułatwić pracę

   Pełny mikser z efektami pochodzącymi z T-RackS i AmpliTube

Cena  1885 zł

poszczególnych elementów składowych jak materiał membra-

ny, jej napięcie czy strój. Potem średnicę bębna, jego głębokość 

i materiał, a nawet stopień „odpowiedzi” sąsiadującego bębna. 

Talerze można łatwo stroić. Każdą edycję zapisujemy jako pre-

set, co pozwala na tworzenie własnych kombinacji i używanie 

ich w połączeniu z innymi elementami różnych zestawów.

Ale to nie koniec! Wchodząc do Play Style, możemy „prze-

słuchiwać” różnych bębniarzy. Na początek wybieramy rodzaj 

pałeczek (kształt, materiał) oraz miejsce, gdzie najczęściej 

muzyk uderza w wybrany bęben. Tak samo w przypadku stopy 

– możemy zdecydować o sposobie uruchamiania pedału (Heel 

Up/Down) oraz budowie bijaka (np. plastik lub drewno).

Jeśli chodzi o realizm gry i uniknięcie efektu „karabinu 

maszynowego” przy kolejnych uderzeniach, każde nieco różni 

się od poprzedniego i według producenta nigdy nie usłyszymy 

dwóch identycznych. Oczywiście również w przypadku trady-

cyjnych instrumentów tego typu otrzymujemy system Round 

Robin, który za każdym razem odtwarza inną próbkę, ale po 

pierwsze wymaga to wielokrotnego samplowania (co „pompuje” 

wielkość bibliotek), a po drugie ich liczba jest ograniczona. 

Niezwykle istotnym elementem brzmienia każdych bębnów 

jest pomieszczenie, w którym stoją. Po kliknięciu na przycisk 

Room dostajemy listę opcji, pozwalających na „wstawienie” na-

szego zestawu do wybranego pokoju. Możemy wybrać typowe 

studio, klub, garaż, a nawet katedrę czy bunkier (!). Dzięki temu, 

że pomieszczenie nie jest dodawane za pomocą pogłosu, tylko 

przez odpowiednie modelowanie, każdy element otrzymuje 

swoją przestrzeń ze wszystkimi konsekwencjami jak wspomnia-

na wcześniej interakcja z sąsiadami. 

Produkcyjne dodatki

A skoro mowa o efektach, to kolejna strona daje dostęp do mik-

sera, gdzie każdy instrument otrzymuje własne inserty i wysyłki, 

a efekty pochodzą wprost z kolekcji T-RackS, więc są najwyższej 

jakości. Wśród kompresorów znajdziemy odpowiedniki 1176 czy 

LA-2A, jest bramka, zestaw efektów typu distortion, pogłosy i 

delaye, a także efekty modulacyjne jak chorus czy flanger. 

Żaden współczesny wirtualny perkusista nie istnieje bez 

sekcji Groove, czyli przygotowanych wcześniej fraz. Najczę-

ściej są one zarejestrowane przez prawdziwych bębniarzy 

i skonwertowane do MIDI. Umożliwia to tworzenie całych 

utworów z odpowiednim „feelingiem”, a przecież bębny to 

przede wszystkim profesjonalne wykonanie, którego nie zastąpi 

żadne programowanie myszką czy uderzanie w pady. Do dyspo-

zycji mamy ponad 1400 klipów w najróżniejszych stylach, które 

przez funkcję przeciągnij-i-upuść umieszczamy na ścieżce  

w aplikacji DAW. Malkontenci narzekają, że konkurencja oferuje 

więcej, ale nie martwmy się – MODO Drums to nowy produkt, 

więc kolekcja będzie rosnąć. Poza tym nic nie stoi na przeszko-

dzie, aby używać plików MIDI od innych dostawców.

Jak na wersję 1.0 mamy do czynienia z dopracowaną  

i dojrzałą aplikacją. Widać, że producent włożył mnóstwo 

pracy i wiedzy w ten niezwykle nowatorski projekt. Efekt jest 

znakomity, ponieważ brzmienia nie da się odróżnić od sampli. 

Oczywiście każdy może mieć swoje preferencje, poza tym 

liczba zestawów nie poraża, choć możliwość ich modyfikacji 

pozwala na ogromną swobodę. Rzecz jasna nie każdy musi być 

zainteresowany edycją gotowych kolekcji i woli załadować 

nową bibliotekę, więc każdy wybierze, co lubi. Jednak  

wszyscy z ograniczonym miejscem na dysku  

i smykałką do modyfikacji powinni  

poznać MODO Drum. To bardzo  

solidny i niespodziewanie  

rozbudowany produkt.  

Idzie nowe?

       Piotr Dygasiewicz

>>
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Marantz Professional Umpire

P
ojemnościowy mikrofon studyjny 

jest tak prosty w obsłudze, jak 

tylko może być sprzęt USB. Po 

podłączeniu do wolnego złącza 

w komputerze użytkownik uruchamia 

wybrany program DAW lub wprowadza 

ustawienia mikrofonu w swojej aplika-

cji nadawczej/streamingowej i możne 

rozpoczynać pracę. Sercem Umpire jest 

14-milimetrowy elektretowy mikrofon 

pojemnościowy. Jak na tę klasę ma wysoką 

Mikrofon 
z wieżyczki
Firma pokazała, że można zrobić coś  
dobrego, nie robiąc nic nowego. Ze swojego  
systemu streamingowego o nazwie Turret  
wydzieliła mikrofon i zamknęła w atrakcyjnej  
obudowie. Korzystać z niego mają muzycy,  
podcasterzy i gracze

czułość i czysty dźwięk. Dzięki wbudo- 

wanej konwersji A/C z rozdzielczością  

16 bitów/48 kHz, szerokiemu pasmu prze-

noszenia i kardioidalnej charakterystyce 

kierunkowości Umpire rejestruje każdy 

subtelny dźwięk.

Urządzenie nie wymaga żadnych 

dodatkowych akcesoriów. Producent 

pomyślał o wszystkim, co jest potrzebne 

do każdej pracy związanej z nagry-

waniem. Jest pop-filtr i zintegrowany 

uchwyt antywstrząsowy,  

a także włącznik tłumika 10 dB do na-

tychmiastowego zmniejszenia głośności 

zbieranego dźwięku, idealny do nagry-

wania głośnych źródeł bez przesterowa-

nia, takich jak na przykład instrumenty 

nagłaśniane wzmacniaczami. 

Umpire został skonstruowany w taki 

sposób, aby sprostać każdej sytuacji 

związanej z nagrywaniem w domo-

wych warunkach. Ma zamocowany na 

stałe kabel USB-A, aby zminimalizować 

ryzyko przypadkowego odłączenia, oraz 

wytrzymały metalowy statyw biurkowy, 

gwarantujący stabilność.

Mikrofon ma parametry w zupełności 

wystarczające do domowej produkcji 

audio i wideo. Do tego atrakcyjna cena  

i dobra jakość powinny zapewnić popular-

ność najnowszemu produktowi Marantz 

Professional.

Cezary Kępski

 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

Typ kapsuły pojemnościowa, elektretowa

Charakterystyka kierunkowa kardioidalna

Pasmo przenoszenia 80 Hz – 15 kHz

Czułość -34 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa przy 1 kHz)

Równoważny poziom szumów < 12 dBA 

 (A-ważony)

Średnica kapsuły 14 mm

Impedancja wyjściowa 100 Ω ±30% (przy 1 kHz)

Przełącznik tłumika 0 dB / -10 dB

Częstotliwości próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz, 

 48 kHz przy 16 bitach

USB złącze USB-A / złącze USB 2.0

Sterowniki nie dotyczy, class-compliant

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 126 x 188 x 139 mm

Waga 0,4 kg

System Windows 7 lub nowszy, MacOS 10.10 

 lub nowszy

Cena  259 złzd
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GŁÓWNE CECHY

   Przełomowa synteza modelowania fizycznego perkusji

   Znakomita kontrola w czasie rzeczywistym i realizm

   Ładuje się szybciej i zajmuje mniej miejsca na dysku twardym

   Najnowocześniejszy silnik próbek talerzy

   Dostosowanie zarówno średnicy, jak i wysokości każdego bębna

   Zmiana profilu muszli w locie

   Dostosowanie sterowania, aby idealnie pasowało do miksu

   Kontrola wilgotności, aby nadać kształt rytmowi

   Zmiana rozmiaru i napięcia werbla

   Zmiana typu bijaka stopy

   Zmiana techniki stopy (pięta w górę / pięta w dół)

   Kontrola sprzężenia rezonansowego werbla i tomów

   Wybieranie pozycji uderzenia

   Zamiana typów pałek i głów

   Nieskończone warstwy dynamiki dla lepszego wrażenia, że gra człowiek

   Nieskończone okrągłe runy dla niezrównanego realizmu

   10 w pełni konfigurowalnych zestawów perkusyjnych

   Ponad 1400 wzorów MIDI

   8 unikatowych pogłosów pokojowych opartych na konwolucji

   Zestaw 19 procesorów studyjnych i efektów

   Interfejs GUI o zmiennym rozmiarze, by wygodnie pracować 

  na dowolnym ekranie

   Inteligentne filtry, aby znaleźć odpowiedni groove do utworu

   Technika przeciągnij-i-upuść groove w swoim DAW-ie, aby ułatwić pracę

   Pełny mikser z efektami pochodzącymi z T-RackS i AmpliTube

Cena  1885 zł

poszczególnych elementów składowych jak materiał membra-

ny, jej napięcie czy strój. Potem średnicę bębna, jego głębokość 

i materiał, a nawet stopień „odpowiedzi” sąsiadującego bębna. 

Talerze można łatwo stroić. Każdą edycję zapisujemy jako pre-

set, co pozwala na tworzenie własnych kombinacji i używanie 

ich w połączeniu z innymi elementami różnych zestawów.

Ale to nie koniec! Wchodząc do Play Style, możemy „prze-

słuchiwać” różnych bębniarzy. Na początek wybieramy rodzaj 

pałeczek (kształt, materiał) oraz miejsce, gdzie najczęściej 

muzyk uderza w wybrany bęben. Tak samo w przypadku stopy 

– możemy zdecydować o sposobie uruchamiania pedału (Heel 

Up/Down) oraz budowie bijaka (np. plastik lub drewno).

Jeśli chodzi o realizm gry i uniknięcie efektu „karabinu 

maszynowego” przy kolejnych uderzeniach, każde nieco różni 

się od poprzedniego i według producenta nigdy nie usłyszymy 

dwóch identycznych. Oczywiście również w przypadku trady-

cyjnych instrumentów tego typu otrzymujemy system Round 

Robin, który za każdym razem odtwarza inną próbkę, ale po 

pierwsze wymaga to wielokrotnego samplowania (co „pompuje” 

wielkość bibliotek), a po drugie ich liczba jest ograniczona. 

Niezwykle istotnym elementem brzmienia każdych bębnów 

jest pomieszczenie, w którym stoją. Po kliknięciu na przycisk 

Room dostajemy listę opcji, pozwalających na „wstawienie” na-

szego zestawu do wybranego pokoju. Możemy wybrać typowe 

studio, klub, garaż, a nawet katedrę czy bunkier (!). Dzięki temu, 

że pomieszczenie nie jest dodawane za pomocą pogłosu, tylko 

przez odpowiednie modelowanie, każdy element otrzymuje 

swoją przestrzeń ze wszystkimi konsekwencjami jak wspomnia-

na wcześniej interakcja z sąsiadami. 

Produkcyjne dodatki

A skoro mowa o efektach, to kolejna strona daje dostęp do mik-

sera, gdzie każdy instrument otrzymuje własne inserty i wysyłki, 

a efekty pochodzą wprost z kolekcji T-RackS, więc są najwyższej 

jakości. Wśród kompresorów znajdziemy odpowiedniki 1176 czy 

LA-2A, jest bramka, zestaw efektów typu distortion, pogłosy i 

delaye, a także efekty modulacyjne jak chorus czy flanger. 

Żaden współczesny wirtualny perkusista nie istnieje bez 

sekcji Groove, czyli przygotowanych wcześniej fraz. Najczę-

ściej są one zarejestrowane przez prawdziwych bębniarzy 

i skonwertowane do MIDI. Umożliwia to tworzenie całych 

utworów z odpowiednim „feelingiem”, a przecież bębny to 

przede wszystkim profesjonalne wykonanie, którego nie zastąpi 

żadne programowanie myszką czy uderzanie w pady. Do dyspo-

zycji mamy ponad 1400 klipów w najróżniejszych stylach, które 

przez funkcję przeciągnij-i-upuść umieszczamy na ścieżce  

w aplikacji DAW. Malkontenci narzekają, że konkurencja oferuje 

więcej, ale nie martwmy się – MODO Drums to nowy produkt, 

więc kolekcja będzie rosnąć. Poza tym nic nie stoi na przeszko-

dzie, aby używać plików MIDI od innych dostawców.

Jak na wersję 1.0 mamy do czynienia z dopracowaną  

i dojrzałą aplikacją. Widać, że producent włożył mnóstwo 

pracy i wiedzy w ten niezwykle nowatorski projekt. Efekt jest 

znakomity, ponieważ brzmienia nie da się odróżnić od sampli. 

Oczywiście każdy może mieć swoje preferencje, poza tym 

liczba zestawów nie poraża, choć możliwość ich modyfikacji 

pozwala na ogromną swobodę. Rzecz jasna nie każdy musi być 

zainteresowany edycją gotowych kolekcji i woli załadować 

nową bibliotekę, więc każdy wybierze, co lubi. Jednak  

wszyscy z ograniczonym miejscem na dysku  

i smykałką do modyfikacji powinni  

poznać MODO Drum. To bardzo  

solidny i niespodziewanie  

rozbudowany produkt.  

Idzie nowe?

       Piotr Dygasiewicz

>>
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Marantz Professional Umpire

P
ojemnościowy mikrofon studyjny 

jest tak prosty w obsłudze, jak 

tylko może być sprzęt USB. Po 

podłączeniu do wolnego złącza 

w komputerze użytkownik uruchamia 

wybrany program DAW lub wprowadza 

ustawienia mikrofonu w swojej aplika-

cji nadawczej/streamingowej i możne 

rozpoczynać pracę. Sercem Umpire jest 

14-milimetrowy elektretowy mikrofon 

pojemnościowy. Jak na tę klasę ma wysoką 

Mikrofon 
z wieżyczki
Firma pokazała, że można zrobić coś  
dobrego, nie robiąc nic nowego. Ze swojego  
systemu streamingowego o nazwie Turret  
wydzieliła mikrofon i zamknęła w atrakcyjnej  
obudowie. Korzystać z niego mają muzycy,  
podcasterzy i gracze

czułość i czysty dźwięk. Dzięki wbudo- 

wanej konwersji A/C z rozdzielczością  

16 bitów/48 kHz, szerokiemu pasmu prze-

noszenia i kardioidalnej charakterystyce 

kierunkowości Umpire rejestruje każdy 

subtelny dźwięk.

Urządzenie nie wymaga żadnych 

dodatkowych akcesoriów. Producent 

pomyślał o wszystkim, co jest potrzebne 

do każdej pracy związanej z nagry-

waniem. Jest pop-filtr i zintegrowany 

uchwyt antywstrząsowy,  

a także włącznik tłumika 10 dB do na-

tychmiastowego zmniejszenia głośności 

zbieranego dźwięku, idealny do nagry-

wania głośnych źródeł bez przesterowa-

nia, takich jak na przykład instrumenty 

nagłaśniane wzmacniaczami. 

Umpire został skonstruowany w taki 

sposób, aby sprostać każdej sytuacji 

związanej z nagrywaniem w domo-

wych warunkach. Ma zamocowany na 

stałe kabel USB-A, aby zminimalizować 

ryzyko przypadkowego odłączenia, oraz 

wytrzymały metalowy statyw biurkowy, 

gwarantujący stabilność.

Mikrofon ma parametry w zupełności 

wystarczające do domowej produkcji 

audio i wideo. Do tego atrakcyjna cena  

i dobra jakość powinny zapewnić popular-

ność najnowszemu produktowi Marantz 

Professional.

Cezary Kępski

 

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA

Typ kapsuły pojemnościowa, elektretowa

Charakterystyka kierunkowa kardioidalna

Pasmo przenoszenia 80 Hz – 15 kHz

Czułość -34 dB ±2 dB (0 dB = 1 V/Pa przy 1 kHz)

Równoważny poziom szumów < 12 dBA 

 (A-ważony)

Średnica kapsuły 14 mm

Impedancja wyjściowa 100 Ω ±30% (przy 1 kHz)

Przełącznik tłumika 0 dB / -10 dB

Częstotliwości próbkowania 32 kHz, 44,1 kHz, 

 48 kHz przy 16 bitach

USB złącze USB-A / złącze USB 2.0

Sterowniki nie dotyczy, class-compliant

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 126 x 188 x 139 mm

Waga 0,4 kg

System Windows 7 lub nowszy, MacOS 10.10 

 lub nowszy

Cena  259 złzd
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O
d momentu wprowadzenia na 

rynek magnetofony nieustan-

nie ulepszano. Coraz lepiej ra-

dziły sobie z poziomem szumu 

czy nierównomiernością przesuwu taśmy, 

która powodowała „kołysanie” dźwięku  

i inne niepożądane zjawiska, mające nega-

tywny wpływ na jakość zapisu i odtwarza-

nia. Aż w końcu stały się naprawdę dobre, 

żeby zniknąć z powodu wprowadzenia 

zapisu cyfrowego. Taki paradoks.

Zapis cyfrowy jest, jak wiadomo, 

bardzo wierny, ale szybko okazało się, że 

nie tego oczekują słuchacze. Podobnie jak 

z taśmą filmową, która sprawia, że od razu 

Na zdjęciach  
„prawdziwych” studiów 

nagrań z przeszłości 
obok wielkiej konsolety 

mikserskiej widzimy 
zazwyczaj magnetofon. 
Wielki i ciężki, z żelaza, 
stali. Do tego ogromne 

szpule z taśmą  
o szerokości do dwóch 

cali. Im lepsze studio, 
tym droższy magnetofon, 

a jego cena nie należa-
ła do niskich. W końcu 

skomplikowana  
mechanika i elektronika 

nigdy nie były  
tanie

IK Multimedia T-RackS Tape Machine Collection

wiemy, że oglądamy film, a nie reportaż, 

magnetyczna taśma dźwiękowa powo-

duje, że muzyka jest bardziej „płytowa” 

i jej słuchanie sprawia o wiele większą 

przyjemność. Cóż było robić? Najpierw 

zaczęto odkurzać zapomniane maszyny, 

ale potem z ulgą powitano wirtualne emu-

latory magnetofonów analogowych, które 

uwalniały pasjonatów dobrego dźwięku 

od całej masy zabiegów koniecznych do 

utrzymania magnetofonu w dobrym stanie 

(o kosztach nie wspominając).

Na rynku jest już sporo bardzo dobrych 

wtyczek emulujących brzmienie taśmy. 

Universal Audio, Softube, Slate Digital 

czy u-he (ci od genialnych syntezatorów 

softwarowych) to tylko kilku producentów 

z dużej grupy „emulantów”. Teraz do tego 

grona dołączają Włosi z IK Multimedia i ich 

T-RackS Tape Machine Collection. Kolekcja 

owa to aż cztery różne maszyny z różnych 

segmentów rynku lat od pięćdziesiątych 

do osiemdziesiątych XX wieku. Pomimo że 

nie jest to oznaczone wprost (zastrzeżone 

znaki towarowe i te sprawy), to zarówno 

wygląd interfejsów, jak i nazwy wtyczek 

wyraźnie wskazują, jakie magnetofony 

oddano w emulacjach. 

Tape Machine 24 to jeden ze star-

szych modeli – MCI JH24. Amerykańska 

Prosto z taśmy
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PODSTAWOWE 
INFORMACJE

   Pracuje w ramach pakietu T-RackS CS 

 Standalone 

 i jako wtyczka

   Wysokiej jakości oversampling

   Precyzyjne i przejrzyste procesory

   Dokładne modelowanie klasycznych urządzeń 

 analogowych

   Obsługa kompensacji pełnego opóźnienia

   Obsługa częstotliwości próbkowania 

 do 192 kHz

   Wykorzystuje technologie DSM i SCC, 

 zastrzeżone przez IK, do wiernych cyfrowych 

 modeli urządzeń analogowych

   Natywna zgodność z 64-bitowymi aplikacjami 

 i systemami operacyjnymi

Cena  245,99 €

firma MCI (kupiona później przez Sony) 

zaopatrywała większość studiów nagrań 

po tamtej stronie Atlantyku, a model JH24 

był ukoronowaniem oferty. Występował 

w wersjach różniących się liczbą ścieżek 

(od ośmiu do dwudziestu czterech), a jego 

charakter miał wielki wpływ na brzmienie 

amerykańskiej muzyki drugiej połowy  

XX wieku.

Tape Machine 80 to nic innego jak 

słynny Studer A80. Chyba każdy zna tę 

markę, choć nie wszyscy kojarzą ją ze 

Szwajcarią, gdzie w roku 1948 niejaki Willi 

Studer rozpoczął produkcję magnetofo-

nów i innego sprzętu studyjnego. Studer 

A80 to prawdziwe monstrum z wielkim 

panelem kontrolnym pełnym mierników 

VU. Uznany przez wielu za najbardziej 

„czysty”, jeśli chodzi o wierność nagrań, był 

przez lata obiektem westchnień właścicieli 

studiów. Nie bez powodu, ponieważ nawet 

trudno zliczyć, ile światowych przebojów 

zostało nagranych na tym klasyku.

Z kolei 99 to emulacja magnetofo-

nu Revox PR99. Co ciekawe Revox był 

również dzieckiem pana Studera, a marka 

powstała w celu produkcji sprzętu dla 

klientów prywatnych, którzy nie potrze-

bowali całej masy udogodnień studyjnych,  

a jedynie chcieli cieszyć się najwyższą 

jakością dźwięku. Model PR99 był tak 

dobry, że stosowali go również profesjo-

naliści, którzy nie mogli pozwolić sobie na 

droższy sprzęt. Także dzisiaj wiele studiów 

ma w swoim posiadaniu jedną z jego 

wersji, a że sprzęt jest wyjątkowo solidnie 

wykonany, może służyć dziesiątki lat.

Na koniec mamy emulację nazwaną 

Tape Machine 440. Jest to wirtualna 

kopia magnetofonu firmy Ampex, model 

400B. Amerykański Ampex był drugą 

obok Studera elitarną marką. Choć dzisiaj 

kojarzy się ją głównie z magnetofona-

mi dwuścieżkowymi używanymi przy 

masteringu, miała w ofercie też maszyny 

wielościeżkowe, a także chociażby konso-

lety mikserskie.

Tyle historii. Jak widać specjaliści  

z IK postanowili skupić się na klasykach 

z najwyższej półki i zrobili to nadzwyczaj 

skrupulatnie. Trzeba pamiętać, że cyfrowe 

oddanie kompleksowości i interakcji wielu 

zmiennych (napęd i jego wady, różne 

formuły taśm czy ich szerokość, jakość 

głowic, elektronika itd.) jest niezwykle 

trudne. Taśma jest w swej istocie medium 

„ciągłym” o nieskończonej rozdzielczo-

ści, jak zresztą każdy sprzęt analogowy. 

Jednak w przypadku magnetofonu sama 

elektronika stanowi tylko część całości,  

a unikatowy charakter danego modelu 

wynika z całej masy wspomnianych wcze-

śniej elementów i zastosowanej taśmy.  

Z tego powodu IK zdecydowała, że pluginy 

muszą pracować z wewnętrzną czę-

stotliwością 192 kHz, co w przypadku 

pracy w niższych zakresach (44,1, 48, 

88,2, 96 kHz) wymaga wcześniejszego 

upsamplingu, a następnie po wykonaniu 

pracy obniżenia częstotliwości próbko-

wania do tej, w której pracuje nasz DAW. 

Do tego oczywiście niezwykle rozbudo-

wany proces emulacji, więc całość ma 

ogromny apetyt na zasoby procesora.

Zastosowanie emulacji taśmy tylko 

na szynie sumy będzie miało oczywi-

ście swoje pozytywne skutki, ale pełną 

nirwanę osiągniemy dopiero po włącze-

niu taśmy na wielu ścieżkach lub choćby 

na busach (bas, bębny, gitary, wokal 

itd.). Dopiero wtedy osiągamy swoisty 

efekt „sklejenia” miksu oraz kumulację 

minimalnych zniekształceń wynikają-

cych chociażby z tzw. nasycenia taśmy. 

Niestety przeciętny komputer „staje dęba” 

i konieczne będzie zamrażanie ścieżek 

(niemal każdy DAW ma taką funkcję) bądź 

zrzucanie ich do plików audio. Jednak ten 

wysiłek na pewno się opłaci.

Tape Machine Collection brzmi wy-

jątkowo dobrze. Z całą pewnością oddaje 

„to coś” i powoduje, że łatwiej uzyskać 

nieuchwytne brzmienie płyty. Pozwala też 

na ograniczenie innych zabiegów jak kom-

presja czy korekcja, ponieważ każda taśma 

lekko kompresuje i koloryzuje dźwięk. 

Każdy, kto pracował wcześniej z taśmą, od 

razu poczuje się jak w domu. Natomiast 

młoda generacja powinna najpierw poczy-

tać o poszczególnych modelach, a także 

wpływie różnych ustawień na poszczególne 

cechy brzmienia. Wynika to z tego, że jedne 

ustawienia podbijały bas, inne łagodziły 

wokal, a jeszcze inne przyciemniały miks. 

Warto zagłębić się w te niuanse, ponieważ 

dopiero wtedy używanie tak skomplikowa-

nego urządzenia (i nieważne, że mówimy tu 

o cyfrowej emulacji) przyniesie rezultaty, 

jakich oczekujemy. Ale w sumie dotyczy to 

każdego sprzętu, gdyż samo „przepuszcza-

nie przez taśmę” (czy lampę) może spowo-

dować więcej szkody niż pożytku.

Kolekcja IK Multimedia jest jedną 

z najlepszych emulacji taśmy na rynku. 

Niezwykle wiele wymaga od komputera, 

ale za to oferuje niespotykaną wcześniej 

wierność oryginałom. Widać, że całość 

wymagała ogromnej ilości pracy i zasobów, 

ale z całą pewnością było warto!

Piotr Dygasiewicz
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PreSonus Studio One 4

P
odczas wykonywania zleconego 

nam projektu, niezależnie od 

tego, czy ma to być zmiksowanie 

utworu, wyprodukowanie pod-

kładu muzycznego czy udźwiękowienie 

filmu, jednym z ważniejszych czynników, 

który musimy brać pod uwagę, to czas, 

jakim dysponujemy na jego realizację. 

Niejednokrotnie przedłużająca się  

z różnych powodów praca może skutko-

wać zarwanymi nocami i  finalizowaniem 

działań w pośpiechu.

Mając to na uwadze, warto szu-

kać sposobów, by pracować bardziej 

efektywnie. Jak możemy tego dokonać? 

Na przykład skracając proces decyzyjny 

oraz liczbę wykonywanych czynności 
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Lekcja 3. 
Tworzenie 
 łańcucha FX
Posługiwanie się zestawem efektów  
przyspiesza pracę. Pokazujemy, jak go stworzyć 
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z niego w zakładkach Utwór lub Pro-

jekt. Zainsertować możemy go na dwa 

sposoby. Z poziomu miksera lub z sekcji 

inspektora ponownie klikamy symbol  

strzałki i z rozwijanej listy wybieramy 

utworzony wcześniej łańcuch FX (5). 

Możemy również przeciągnąć go z okna 

przeglądarki (zakładka Efekty) bezpo-

średnio na wybrany kanał (6). W zakładce 

Efekty mamy również możliwość prze-

glądania poszczególnych wtyczek,  

z których składa się nasz łańcuch. Aby  

to zrobić, wystarczy kliknąć symbol 

strzałki znajdujący się obok jego nazwy. 

Zainsertowany łańcuch możemy 

w łatwy sposób kopiować między 

kanałami, klikając na nagłówek Inserty 

i przeciągając w wybrane miejsce. 

Możemy umieścić go nad, pod lub 

pomiędzy efektami znajdującymi się na 

kanale docelowym, a także całkowicie 

je zastąpić.

Utworzony łańcuch FX możemy  

w dowolny sposób modyfikować, zmie-

niając kolejność wtyczek, wymieniając 

je na inne lub dodając nowe. Jeżeli po 

wprowadzeniu pożądanych zmian chce-

my je zapisać, ponownie klikamy symbol 

strzałki i z rozwijanej listy wybieramy 

funkcję Zastąp łańcuch FX (7).

Czy korzystanie z takich „gotowców” 

nie sprawi, że popadniemy w rutynę? 

Absolutnie nie! Budowanie własnej  

palety narzędzi i odpowiednich schema-

tów działań jest ważnym elementem  

w dążeniu do sprawnego uzyskania 

pożądanych rezultatów. Umiejętne 

korzystanie z wcześniej przygotowa-

nych łańcuchów zaoszczędzi nam sporo 

czasu, który musielibyśmy przeznaczyć 

na wybieranie i szukanie interesujących 

efektów. Utworzony łańcuch możemy 

dowolnie przekształcać. Jeśli zechcemy 

przetestować nowe narzędzie lub spró-

bować innego podejścia, nic nie stoi na 

przeszkodzie, aby to zrobić.

Wojciech Szołdra, 

wykładowca Akademii Realizacji 

Dźwięku

 5 
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UDERZ W KLAWISZ

 O osobistej granicy w aranżacji kolęd, swojej drodze  

do oswojenia syntezatorów i subiektywnych warunkach 

zaistnienia na scenie radości w czystej postaci mówi  

Jan Smoczyński

>>

Czysta 
radość grania

Jan Smoczyński

Pianista, kompozytor, aranżer, producent muzyczny, realizator dźwięku. Absolwent Wydziału Jazzu 

Akademii Muzycznej w Katowicach. Gra wraz z bratem Mateuszem w Mateusz Smoczyński Quintet, jest 

współzałożycielem chrześcijańskiego wielbieniowego zespołu „owca”, współzałożycielem zespołów 

PSM, Trjan, założycielem zespołów June, Trio oraz Smoke & Smokes. Jako kierownik muzyczny pracuje  

w zespołach Urszuli Dudziak, Kayah Transoriental Orchestra oraz Bovskiej. Z tą ostatnią nagrywa 

właśnie czwartą płytę. Współpracował z mnóstwem znakomitych artystów polskich i zagranicznych. 

Wielokrotnie nominowany do nagrody Fryderyka. W 2017 roku został jej laureatem w kategorii  

Muzyka Źródeł za płytę Martyny Jakubowicz „Prosta Piosenka”.

O czym jest utwór, nad którym obecnie  

pracujesz?

Cała moja twórczość – czy jest to muzyka 

elektroniczna, którą się obszernie zajmuję, czy 

szeroko pojęta muzyka rozrywkowa lub jazzo-

wa – nigdy nie odnosiła się do rzeczy, o których 

chciałem opowiedzieć. Łatwiej wskazać rzeczy, 

które wpłynęły na to, że ta muzyka ma kolor 

taki, a nie inny. Najczęściej w muzyce jazzowej 

byłem w stanie wrócić i powiedzieć sobie: „To był 

taki czas i taki nastrój i w taką stronę to poszło”. 

Obecnie zajmuję się więcej komponowaniem 

piosenek muzyki rozrywkowej, więc wygląda to 

nieco inaczej. Staram się programować rzeczy-

wistość. Mój nastrój niekoniecznie wpływa to, 

czy piosenka będzie radosna czy nostalgiczna. 

Wynika on bardziej z rozmów ze współpracują-

cymi ze mną artystami. Dlatego po pierwsze nie 

umiałbym opowiedzieć, o czym opowiadają te 

utwory, o jakich przeżyciach, a po drugie pracuję 

równolegle nad tyloma kompozycjami, że nie 

wiem, która jest ostatnia. (śmiech) 
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Wiem, że traktujesz muzykę jako zupełnie osobny byt, ale  

zadałem to prowokacyjne pytanie właśnie dlatego,  

że pracujesz nad piosenkami. A one są o czymś. Chyba łatwiej 

wyobrazić sobie jakąś sytuację i skojarzyć z nią dźwięki?

W moim przypadku najczęściej jednak jest tak, że tekst powsta-

je na końcu. Nie zaczynamy od tego, że będzie piosenka 

o kwiatkach. Tego nie wiemy. Czasami posiłkuję się on-line’owym 

generatorem tekstu po angielsku. To bardzo ciekawe doświad-

czenie, które polecam każdemu. Jak człowiek wymyśla linię 

melodyczną, w głowie ma naleciałości czy w pozytywnym, czy  

w negatywnym tego słowa znaczeniu. Gdy siada po raz kolejny  

do utworu, bardzo trudno wydostać się z tych ram. Korzystam  

z takich randomowych sytuacji, żeby coś narzuciło mi nowy spo-

sób przejścia. Czasem tekst wygeneruje się na trzy sylaby, czasem 

>>

O odcieniach fusion

Przez lata grałem z Ulą Dudziak, z Michałem Urbaniakiem, 

którzy są flagowymi przedstawicielami gatunku fusion  

w odmianie, jaką lubię. Nie chodzi o gradację, co jest lepsze,  

co gorsze. Ja takiego stricte Fusion nigdy nie przyswoiłem. 

Organicznie nie czułem, że to jest moje. Dlatego w trakcie 

odkrywania syntezatorów powróciłem do klimatów fusion 

zbliżonych do muzyki Michała i Uli.

Bardzo lubię mieszanie sytuacji: 
piosenka opowiadająca o rzeczach 
trudnych wcale nie musi być trudna 
muzycznie

na dwie. Wiadomo, że angielski jest prostszy w tym względzie, 

bo ma dużo słów jednosylabowych. Wokalistki płaczą i krzyczą, 

że muszą go przerobić na polski, ale melodię napisaną do takich 

sylab można przecież modulować, sylaby połączyć lub w ogóle 

zrobić wywrót. Dosyć często praca nad utworem polega na tym, 

że tworzymy jego rys. Później powstaje linia melodyczna. Później 

się okazuje, że tym kształtem podkładu wyszliśmy wyżej niż to, co 

zaproponowaliśmy w prymce, i powstaje nowa prymka. Niekiedy 

potem jeszcze jedna.

Czyli inspirujecie się nawzajem?

Inspirujemy się, ale zadania nie są tak podzielone: artysta/

artystka pisze linię, a ja jestem odpowiedzialny za podkład. 
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z punktu widzenia muzyka może wydawać się błaha: koncerty 

„Betlejem w Polsce” gramy w dużych halach, cała hala jest w stanie 

z nami te kolędy wykonywać i to sprawia ludziom radość. Jeśli tak 

się dzieje, zyskujemy potwierdzenie, że z aranżacjami nie przesa-

dziliśmy i są one przyjmowane.

W twojej pracy producenta czy kompozytora syntezator  

wydaje się użytecznym narzędziem. Jak doszedłeś  

od klasycznego fortepianu do klawiszy z gałkami?

To jest bardzo ciekawa historia, bo miałem opór do syntezato-

rów. Przyjąłem koncepcję, że nie chcę ich używać, bo wszyscy 

ich używają. Przez kilka lat tak funkcjonowałem. Wtedy bardzo 

głęboko wszedłem w brzmienie organów Hammonda, które 

wykorzystywałem nie tylko w klasyczny sposób. Szukałem na nich 

kolorów, które nie są typowo Hammondowe, ale też nie są typowo 

syntezatorowe. Czasami próbowałem jednak trochę je zbliżyć do 

możliwości, jakie daje syntezator. Tak było podczas trasy z Anną 

Jopek parę lat temu. Anię zdziwiło, że nie będę używał żadnego 

syntezatora. Nawet zaproponowała mi swojego Virusa. Była 

przekonana, że tego typu brzmienia muszą się pojawić. Ja miałem 

jednak swojego Hammonda, Rhodesa. Udało się to ogarnąć inaczej 

Jedną z takich sytuacji o ograniczonych możliwościach jest  

z pewnością seria koncertów „Betlejem w Polsce”, przy  

której będziesz pracował po raz trzeci. Do aranżacji kolęd  

podchodzisz bardzo ostrożnie. Gdzie widzisz granicę między 

odciśnięciem swojego stempla a nadmierną ingerencją  

w utwór? 

Mam taką dygresję ogólniejszą związaną z tym tematem. Bardzo 

walczę z pojęciem, że ktoś nie ma gustu czy smaku. Dlaczego 

o tym mówię? Bo tę granicę widzę ja i grono wykonawców lub 

odbiorców, podobnie odczuwających muzykę, mających podobną 

wrażliwość. Wiem, że znajdzie się cała masa ludzi, którzy uznają 

moje aranżacje za przesadzone. Znajdzie się cała masa, którzy 

uznają je za zbyt bezpieczne. I dobrze! Słyszałem mnóstwo kolęd, 

których nie chciałbym drugi raz słyszeć, ale to nie znaczy, że one 

są złe. Ktoś ma inny punkt widzenia, tak chce dzielić, tak chce 

synkopować, tak chce reharmonizować. Ja po prostu przez swoją 

wrażliwość tego nie puszczam. Podczas pracy nad aranżacjami sta-

ram się nie dotykać samej melodii. Nie zmieniam rytmu, często też 

metrum. Ta melodia jest podana w taki sposób, że kiedy okroiłoby 

się ją z warstwy aranżacyjnej, funkcjonowałaby jako nietknięta 

kolęda. Zdarzają się także inne wersje. Chociażby „Dzisiaj  

w Betlejem”, które zrobiłem z dodatkiem quasifolkowych fraz 

melodycznych. W dalszym ciągu jest to jednak melodia rozpozna-

walna. O tę część dbam. Cieszę się, że odbiorca, który przychodzi 

na ten koncert, docenia to. Jedną rzecz uważam za ważną, choć 

Te funkcje często się wymieniają. Nawet z moim kompletnym 

brakiem praktyki w pisaniu tekstów zdarza mi się pomagać  

w znajdowaniu konkretnych słów albo zwrotów. Z kolei sam 

też nie mam oporów, by wpuszczać kogoś, kto nie umie grać,  

a coś usłyszy i chciałby spróbować. Proszę bardzo! Oczywi-

ście na początku, gdy potrzebuję chwili skupienia, siedzę przy 

instrumencie sam. Jednak później ścieżki są otwarte i mogą 

pójść w bardzo różne strony. Czasami śmieję się, że moje 

pierwsze zetknięcia z liryką dotyczą brzmienia słów, a nie ich 

znaczenia. Dopiero później słucham tekstu jako całości.

Dopasowanie tekstu do nastroju piosenki spoczywa  

na artyście?

Bardzo lubię mieszanie sytuacji: piosenka opowiadająca  

o rzeczach trudnych wcale nie musi być trudna muzycznie. 

Takie przeniesienie dramatyzmu piosenki jeden do jednego 

jest już wręcz trochę wyświechtane. Przynajmniej ja  

od tego uciekam. W związku z tym nie powoduje, że mamy 

szeroki wachlarz i otwarte duże spektrum możliwości,  

jeśli chodzi o podłożenie muzyki, jeżeli tekst powstaje jako 

pierwszy.

Quantum jest przykładem 
instrumentu rozbudowanego o funkcje,  
których nie miały analogi, a nawet  
syntezatory cyfrowe

>>
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generatorem tekstu po angielsku. To bardzo ciekawe doświad-

czenie, które polecam każdemu. Jak człowiek wymyśla linię 

melodyczną, w głowie ma naleciałości czy w pozytywnym, czy  

w negatywnym tego słowa znaczeniu. Gdy siada po raz kolejny  

do utworu, bardzo trudno wydostać się z tych ram. Korzystam  

z takich randomowych sytuacji, żeby coś narzuciło mi nowy spo-

sób przejścia. Czasem tekst wygeneruje się na trzy sylaby, czasem 

>>

O odcieniach fusion

Przez lata grałem z Ulą Dudziak, z Michałem Urbaniakiem, 

którzy są flagowymi przedstawicielami gatunku fusion  

w odmianie, jaką lubię. Nie chodzi o gradację, co jest lepsze,  

co gorsze. Ja takiego stricte Fusion nigdy nie przyswoiłem. 

Organicznie nie czułem, że to jest moje. Dlatego w trakcie 

odkrywania syntezatorów powróciłem do klimatów fusion 

zbliżonych do muzyki Michała i Uli.

Bardzo lubię mieszanie sytuacji: 
piosenka opowiadająca o rzeczach 
trudnych wcale nie musi być trudna 
muzycznie

na dwie. Wiadomo, że angielski jest prostszy w tym względzie, 

bo ma dużo słów jednosylabowych. Wokalistki płaczą i krzyczą, 

że muszą go przerobić na polski, ale melodię napisaną do takich 

sylab można przecież modulować, sylaby połączyć lub w ogóle 

zrobić wywrót. Dosyć często praca nad utworem polega na tym, 

że tworzymy jego rys. Później powstaje linia melodyczna. Później 

się okazuje, że tym kształtem podkładu wyszliśmy wyżej niż to, co 

zaproponowaliśmy w prymce, i powstaje nowa prymka. Niekiedy 

potem jeszcze jedna.

Czyli inspirujecie się nawzajem?

Inspirujemy się, ale zadania nie są tak podzielone: artysta/

artystka pisze linię, a ja jestem odpowiedzialny za podkład. 
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z punktu widzenia muzyka może wydawać się błaha: koncerty 

„Betlejem w Polsce” gramy w dużych halach, cała hala jest w stanie 

z nami te kolędy wykonywać i to sprawia ludziom radość. Jeśli tak 

się dzieje, zyskujemy potwierdzenie, że z aranżacjami nie przesa-

dziliśmy i są one przyjmowane.

W twojej pracy producenta czy kompozytora syntezator  

wydaje się użytecznym narzędziem. Jak doszedłeś  

od klasycznego fortepianu do klawiszy z gałkami?

To jest bardzo ciekawa historia, bo miałem opór do syntezato-

rów. Przyjąłem koncepcję, że nie chcę ich używać, bo wszyscy 

ich używają. Przez kilka lat tak funkcjonowałem. Wtedy bardzo 

głęboko wszedłem w brzmienie organów Hammonda, które 

wykorzystywałem nie tylko w klasyczny sposób. Szukałem na nich 

kolorów, które nie są typowo Hammondowe, ale też nie są typowo 

syntezatorowe. Czasami próbowałem jednak trochę je zbliżyć do 

możliwości, jakie daje syntezator. Tak było podczas trasy z Anną 

Jopek parę lat temu. Anię zdziwiło, że nie będę używał żadnego 

syntezatora. Nawet zaproponowała mi swojego Virusa. Była 

przekonana, że tego typu brzmienia muszą się pojawić. Ja miałem 

jednak swojego Hammonda, Rhodesa. Udało się to ogarnąć inaczej 

Jedną z takich sytuacji o ograniczonych możliwościach jest  

z pewnością seria koncertów „Betlejem w Polsce”, przy  

której będziesz pracował po raz trzeci. Do aranżacji kolęd  

podchodzisz bardzo ostrożnie. Gdzie widzisz granicę między 

odciśnięciem swojego stempla a nadmierną ingerencją  

w utwór? 

Mam taką dygresję ogólniejszą związaną z tym tematem. Bardzo 

walczę z pojęciem, że ktoś nie ma gustu czy smaku. Dlaczego 

o tym mówię? Bo tę granicę widzę ja i grono wykonawców lub 

odbiorców, podobnie odczuwających muzykę, mających podobną 

wrażliwość. Wiem, że znajdzie się cała masa ludzi, którzy uznają 

moje aranżacje za przesadzone. Znajdzie się cała masa, którzy 

uznają je za zbyt bezpieczne. I dobrze! Słyszałem mnóstwo kolęd, 

których nie chciałbym drugi raz słyszeć, ale to nie znaczy, że one 

są złe. Ktoś ma inny punkt widzenia, tak chce dzielić, tak chce 

synkopować, tak chce reharmonizować. Ja po prostu przez swoją 

wrażliwość tego nie puszczam. Podczas pracy nad aranżacjami sta-

ram się nie dotykać samej melodii. Nie zmieniam rytmu, często też 

metrum. Ta melodia jest podana w taki sposób, że kiedy okroiłoby 

się ją z warstwy aranżacyjnej, funkcjonowałaby jako nietknięta 

kolęda. Zdarzają się także inne wersje. Chociażby „Dzisiaj  

w Betlejem”, które zrobiłem z dodatkiem quasifolkowych fraz 

melodycznych. W dalszym ciągu jest to jednak melodia rozpozna-

walna. O tę część dbam. Cieszę się, że odbiorca, który przychodzi 

na ten koncert, docenia to. Jedną rzecz uważam za ważną, choć 

Te funkcje często się wymieniają. Nawet z moim kompletnym 

brakiem praktyki w pisaniu tekstów zdarza mi się pomagać  

w znajdowaniu konkretnych słów albo zwrotów. Z kolei sam 

też nie mam oporów, by wpuszczać kogoś, kto nie umie grać,  

a coś usłyszy i chciałby spróbować. Proszę bardzo! Oczywi-

ście na początku, gdy potrzebuję chwili skupienia, siedzę przy 

instrumencie sam. Jednak później ścieżki są otwarte i mogą 

pójść w bardzo różne strony. Czasami śmieję się, że moje 

pierwsze zetknięcia z liryką dotyczą brzmienia słów, a nie ich 

znaczenia. Dopiero później słucham tekstu jako całości.

Dopasowanie tekstu do nastroju piosenki spoczywa  

na artyście?

Bardzo lubię mieszanie sytuacji: piosenka opowiadająca  

o rzeczach trudnych wcale nie musi być trudna muzycznie. 

Takie przeniesienie dramatyzmu piosenki jeden do jednego 

jest już wręcz trochę wyświechtane. Przynajmniej ja  

od tego uciekam. W związku z tym nie powoduje, że mamy 

szeroki wachlarz i otwarte duże spektrum możliwości,  

jeśli chodzi o podłożenie muzyki, jeżeli tekst powstaje jako 

pierwszy.

Quantum jest przykładem 
instrumentu rozbudowanego o funkcje,  
których nie miały analogi, a nawet  
syntezatory cyfrowe

>>
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i to nie na siłę. Miałem inną koncepcję i w nią wierzyłem. Ania była 

zaskoczona. Jednak to właśnie w trakcie tej trasy postanowiłem 

poznać świat syntezatorów.

Jak wybrałeś swój pierwszy instrument?

Polecił mi go Andrzej Smolik, którego wtedy poznałem. Powie-

działem mu, że chciałbym sobie w końcu coś kupić, ale nie wiem 

co. On miał Korga Tridenta. Odpuściłem sobie założenia, żeby  

w syntezatory nie wchodzić, i kupiłem takiego samego. 

W jaki sposób zgłębiałeś temat?

Zacząłem wracać do nagrań, w których syntezatory miały duży 

udział. Wówczas jeszcze z mocnym akcentem muzyki jazzowej, 

improwizowanej. Wtedy wykonywałem jej znacznie więcej  

w proporcjach do pracy i grania sidemeńskiego niż teraz. Posłu-

chałem świadomie Weather Report czy Milesa Davisa z ostatnich 

lat z całym ich instrumentarium. To pozwoliło mi na nowo je 

usłyszeć. Zacząłem się zastanawiać, jak jest generowany dźwięk. 

Mój Korg Trident już mi co nieco pokazał, choć nie jest superroz-

budowanym instrumentem. Znacznie więcej nauczył mnie kolejny. 

Postanowiłem wtedy pograć basy. I tak pojawił się u mnie ARP 

Odyssey w kolekcjonerskim stanie, którego kupiłem od Maćka 

Polaka. To był tak naprawdę największy przełom.

Dlaczego?

Bo w nim nie ma żadnych presetów, jest za to kilkadziesiąt 

suwaków. Wtedy dopiero zdałem sobie sprawę, jak bardzo 

nie znam tej materii. Przesunąłem parę suwaków i przestał się 

wydobywać dźwięk. Nie dzwoniłem do Maćka, że instrument 

się zepsuł. Wiedziałem, że odpaliłem coś, co spowodowało 

zamknięcie i dźwięk nie przedostawał się dalej. Nastąpił wtedy 

parodniowy bardzo intensywny, a później paromiesięczny okres 

odnajdowania brzmień, uczenia się, jak ten instrument działa, 

i gruntowne poznanie zasad funkcjonowania syntezatora na 

żywo.

Nie lepszy do łagodnego wejścia w świat syntezatorów byłby 

jednak instrument z presetami, łatwiejszy w użytkowaniu?

>>

Quantum jest przykładem instrumentu rozbudowanego o funk-

cje, których nie miały analogi, a nawet syntezatory cyfrowe. To są 

kolejne rzeczy do nauczenia.

Czyli twoja przygoda z Waldorfem wyniknęła z tego, że oferuje 

świeże brzmienia, nieodwołujące się do przeszłości?

To na pewno jeden z głównych powodów. Drugi jest taki, że 

ponieważ lwią część mojej działalności koncertowej pochłania 

obecnie granie z Bovską, z którą kończymy właśnie czwartą płytę, 

Możesz mieć w komputerze te same 
funkcje i te same możliwości, ale 
kiedy korzystasz z pokręteł zamiast 
zakładek i struktur, przez które  
musisz sięgać do gałki myszką,  
tworzysz zupełnie coś innego

O wyważeniu jakości i czasu

Podczas produkcji jestem przeciw przywiązywaniu zbyt dużej 

wagi do jakości. Jeśli muzyk wydobywa dźwięk na sesji po 

ośmiu godzinach, bo ustawiamy mikrofony, kombinujemy  

i szukamy, to na nic się zda jego piękne ujęcie, jak cała energia 

uleci. Tak samo mam z produkcją. Kiedy po głowie chodzą mi 

akordy i chcę w trzy sekundy znaleźć brzmienie, nie odpalę 

analoga i nie będę go na nim szukał. W tej chwili nie chcę się na 

tym skupiać. Jeżeli to ma być tłusty, gruby pad, który ma mieć 

dwa oscylatory i brzmieć szeroko, to go sobie później nagram. 

Taka wygoda pracy tu i teraz też jest ważnym elementem,  

żeby pomysły gdzieś nie poznikały.

Bardzo się cieszę, że to był instrument bezpresetowy, bo 

tam jak nie ukręciłeś, to nie wiedziałeś, co zrobić. Dziś gram 

koncert, patrzę na suwaki i słyszę, jakie brzmienie jest na nich 

ustawione. Jakby ktoś mi je poprzestawiał, też wiedziałbym, 

co za chwilę usłyszę z instrumentu. Zdobyte doświadczenia 

pomagają mi przy całej gamie instrumentów, którymi dyspo-

nuję. Nie jest ich może jakaś ogromna liczba. Choćby Roland 

JX-3P, którego mam rozszerzonego o moduł Kiwi, pozwalający 

na sterowanie znacznie dokładniejsze niż oryginalny ste-

rownik. Mam też dwa instrumenty, którymi steruję z pozio-

mu aplikacji komputerowej, bo bez tego trudno na nich coś 

ukręcić: Oberheim Matrix 1000 i Roland D-550. Już znajo-

mość sytuacji z ARP-em, tamte doświadczenia, pomogły mi 

opanować je i szukać dźwięku. Chociaż wiem, że jest to droga 

nieskończenie otwarta.

Ostatnio przybył ci do kolekcji Waldorf Quantum. Jaki miałeś 

na niego pomysł?

Kupiłem go jako pierwszy duży świadomie wybrany synteza-

tor nieanalogowy. Choć to nie do końca prawda, bo ma jednak 

analogowe filtry. Natomiast cała synteza dźwięku odbywa się 

metodą komputerową. To jest też dla mnie przeniesienie środo-

wiska, bo mam różne okresy w pracy produkcyjnej. Na wcześniej 

wspomnianych instrumentach zrobiłem płytę Pani Galewskiej, 

korzystając tylko z Oberheima i Rolanda. To niezwykle ciekawe 

doświadczenie. Natomiast wiem, że czasami potrzebuję szybkiej 

pracy, a jednocześnie chcę mieć świadomość, że nie odbywa 

się to kosztem jakości brzmienia. Nie zagłębiłem się – zupełnie 

podświadomie – w udawanie syntezatorów klasycznych na 

komputerze. Wybieram na nim brzmienia generowane wirtual-

nymi wtyczkami. Stanowią synonim tego, co dziś tworzy się na 

syntezatorach zamiast odtwarzać brzmienia historyczne. To są 

takie syntezatory jak Serum, Omnisphere, Avenger i cała gama 

instrumentów rzadziej przeze mnie używanych. Natomiast  
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i to nie na siłę. Miałem inną koncepcję i w nią wierzyłem. Ania była 

zaskoczona. Jednak to właśnie w trakcie tej trasy postanowiłem 

poznać świat syntezatorów.

Jak wybrałeś swój pierwszy instrument?

Polecił mi go Andrzej Smolik, którego wtedy poznałem. Powie-

działem mu, że chciałbym sobie w końcu coś kupić, ale nie wiem 

co. On miał Korga Tridenta. Odpuściłem sobie założenia, żeby  

w syntezatory nie wchodzić, i kupiłem takiego samego. 

W jaki sposób zgłębiałeś temat?

Zacząłem wracać do nagrań, w których syntezatory miały duży 

udział. Wówczas jeszcze z mocnym akcentem muzyki jazzowej, 

improwizowanej. Wtedy wykonywałem jej znacznie więcej  

w proporcjach do pracy i grania sidemeńskiego niż teraz. Posłu-

chałem świadomie Weather Report czy Milesa Davisa z ostatnich 

lat z całym ich instrumentarium. To pozwoliło mi na nowo je 

usłyszeć. Zacząłem się zastanawiać, jak jest generowany dźwięk. 

Mój Korg Trident już mi co nieco pokazał, choć nie jest superroz-

budowanym instrumentem. Znacznie więcej nauczył mnie kolejny. 

Postanowiłem wtedy pograć basy. I tak pojawił się u mnie ARP 

Odyssey w kolekcjonerskim stanie, którego kupiłem od Maćka 

Polaka. To był tak naprawdę największy przełom.

Dlaczego?

Bo w nim nie ma żadnych presetów, jest za to kilkadziesiąt 

suwaków. Wtedy dopiero zdałem sobie sprawę, jak bardzo 

nie znam tej materii. Przesunąłem parę suwaków i przestał się 

wydobywać dźwięk. Nie dzwoniłem do Maćka, że instrument 

się zepsuł. Wiedziałem, że odpaliłem coś, co spowodowało 

zamknięcie i dźwięk nie przedostawał się dalej. Nastąpił wtedy 

parodniowy bardzo intensywny, a później paromiesięczny okres 

odnajdowania brzmień, uczenia się, jak ten instrument działa, 

i gruntowne poznanie zasad funkcjonowania syntezatora na 

żywo.

Nie lepszy do łagodnego wejścia w świat syntezatorów byłby 

jednak instrument z presetami, łatwiejszy w użytkowaniu?
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cje, których nie miały analogi, a nawet syntezatory cyfrowe. To są 

kolejne rzeczy do nauczenia.

Czyli twoja przygoda z Waldorfem wyniknęła z tego, że oferuje 

świeże brzmienia, nieodwołujące się do przeszłości?

To na pewno jeden z głównych powodów. Drugi jest taki, że 

ponieważ lwią część mojej działalności koncertowej pochłania 

obecnie granie z Bovską, z którą kończymy właśnie czwartą płytę, 

Możesz mieć w komputerze te same 
funkcje i te same możliwości, ale 
kiedy korzystasz z pokręteł zamiast 
zakładek i struktur, przez które  
musisz sięgać do gałki myszką,  
tworzysz zupełnie coś innego

O wyważeniu jakości i czasu

Podczas produkcji jestem przeciw przywiązywaniu zbyt dużej 

wagi do jakości. Jeśli muzyk wydobywa dźwięk na sesji po 

ośmiu godzinach, bo ustawiamy mikrofony, kombinujemy  

i szukamy, to na nic się zda jego piękne ujęcie, jak cała energia 

uleci. Tak samo mam z produkcją. Kiedy po głowie chodzą mi 

akordy i chcę w trzy sekundy znaleźć brzmienie, nie odpalę 

analoga i nie będę go na nim szukał. W tej chwili nie chcę się na 

tym skupiać. Jeżeli to ma być tłusty, gruby pad, który ma mieć 

dwa oscylatory i brzmieć szeroko, to go sobie później nagram. 

Taka wygoda pracy tu i teraz też jest ważnym elementem,  

żeby pomysły gdzieś nie poznikały.

Bardzo się cieszę, że to był instrument bezpresetowy, bo 

tam jak nie ukręciłeś, to nie wiedziałeś, co zrobić. Dziś gram 

koncert, patrzę na suwaki i słyszę, jakie brzmienie jest na nich 

ustawione. Jakby ktoś mi je poprzestawiał, też wiedziałbym, 

co za chwilę usłyszę z instrumentu. Zdobyte doświadczenia 

pomagają mi przy całej gamie instrumentów, którymi dyspo-

nuję. Nie jest ich może jakaś ogromna liczba. Choćby Roland 

JX-3P, którego mam rozszerzonego o moduł Kiwi, pozwalający 

na sterowanie znacznie dokładniejsze niż oryginalny ste-

rownik. Mam też dwa instrumenty, którymi steruję z pozio-

mu aplikacji komputerowej, bo bez tego trudno na nich coś 

ukręcić: Oberheim Matrix 1000 i Roland D-550. Już znajo-

mość sytuacji z ARP-em, tamte doświadczenia, pomogły mi 

opanować je i szukać dźwięku. Chociaż wiem, że jest to droga 

nieskończenie otwarta.

Ostatnio przybył ci do kolekcji Waldorf Quantum. Jaki miałeś 

na niego pomysł?

Kupiłem go jako pierwszy duży świadomie wybrany synteza-

tor nieanalogowy. Choć to nie do końca prawda, bo ma jednak 

analogowe filtry. Natomiast cała synteza dźwięku odbywa się 

metodą komputerową. To jest też dla mnie przeniesienie środo-

wiska, bo mam różne okresy w pracy produkcyjnej. Na wcześniej 

wspomnianych instrumentach zrobiłem płytę Pani Galewskiej, 

korzystając tylko z Oberheima i Rolanda. To niezwykle ciekawe 

doświadczenie. Natomiast wiem, że czasami potrzebuję szybkiej 

pracy, a jednocześnie chcę mieć świadomość, że nie odbywa 

się to kosztem jakości brzmienia. Nie zagłębiłem się – zupełnie 

podświadomie – w udawanie syntezatorów klasycznych na 

komputerze. Wybieram na nim brzmienia generowane wirtual-

nymi wtyczkami. Stanowią synonim tego, co dziś tworzy się na 

syntezatorach zamiast odtwarzać brzmienia historyczne. To są 

takie syntezatory jak Serum, Omnisphere, Avenger i cała gama 

instrumentów rzadziej przeze mnie używanych. Natomiast  
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zauważyłem, że z płyty na płytę na analogu coraz trudniej mi 

wygenerować brzmienie, które zastosowaliśmy podczas pracy 

produkcyjnej. Zafascynowałem się syntezą wavetable. Nie wiem, 

czy da się ją odtworzyć analogowo. Nawet gdyby się dało, zapew-

ne byłoby to bardzo skomplikowane. 

Jeśli byłby syntezator idealny, co według ciebie powinien mieć?

Powinien mieć wszystko, czego oczekuję, plus wybiegać w przy-

szłość i mieć to, czego będę potrzebował za chwilę. (śmiech)

To się nazywa ideał niedościgniony.

Zdaję sobie sprawę, że to jest niemożliwe. Mogłoby się zdarzyć 

jedynie w sytuacji, w której miałbym zaawansowaną wiedzę kom-

puterową, mógłbym w każdym momencie architekturę mojego 

instrumentu poszerzyć o możliwość, która mnie na ten moment 

interesuje, i mieć to zaimplementowane w postaci hardware’owe-

go klawisza, który nie wymaga podpinania albo generowania tego 

wszystkiego z komputera.

Takie zmiany możliwe są w przypadku instrumentów 

 software’owych, o ile zrezygnujesz z hardware’owych klawiszy.

Przy tej okazji pojawia się odwieczny dylemat jakości dźwięku. 

Kiedyś zrobiłem test porównawczy: w Omnisphere są brzmienia 

oparte na ARP Odysseyu. Jak zrobiłem czyste brzmienie przebie-

gu fali jednego i drugiego, podłączonego do systemu, nie byłem 

w stanie odróżnić, który gra. Zacząłem się zastanawiać: to po co 

takie pieniądze? I są dwie kwestie. Pierwsza: póki nie używałem 

filtra, fale były takie same, ale z filtrem zrobiła się zupełnie inna 

bajka. Nie wiem dlaczego. Druga kwestia też jest bardzo istotna. 

Możesz mieć w komputerze te same funkcje i te same możliwości, 

ale kiedy korzystasz z pokręteł zamiast zakładek i struktur, przez 

które musisz sięgać do gałki myszką, tworzysz zupełnie coś innego. 

Wpływa na to łatwość dostępu i widoczność pewnych funkcji. 

Część instrumentów, które mam, pokazuje, w jakim położeniu są 

parametry. Chociażby taka funkcja w Quantumie, która mnie za-

chwyciła, jeśli chodzi o pracę na matrycy modulacyjnej. Jak chcesz 

kreować brzmienie i uruchomić proces modulacji, najpierw LED-y 

podświetlają funkcje, które mogą być modulowane. Jak wybierzesz 

funkcję, LED-y zaczynają podświetlać pokrętła, które mogą stero-

wać tą modulacją. Masz pokazane możliwości. Oczywiście nie biorą 

wszystkiego pod uwagę. Bardziej zaawansowane rzeczy można 

robić dopiero po wejściu w samą matrycę, ale poziom podstawowy 

jest absolutnie fantastyczny i sprawdza się zwłaszcza podczas 

grania na żywo. Mam chociażby dwa takie projekty, w których dużo 

gram na syntezatorach, brzmienia są kreowane bardzo tu i teraz,  

a między koncertami mogą być ogromne różnice.

Z PSM-em?

To pierwszy. Drugi to płyta, którą teraz nagraliśmy z Markiem Na-

piórkowskim, Luisem Ribeiro, Pawłem Dobrowolskim i gościnnie 

O 15 rzeczach,  
które Bloefeld robi lepiej

Waldorf Bloefeld też jest bardzo fajny i ma duże możliwości. 

Tylko że tam jest matryca obsługi, czyli masz rząd gałek i każdy 

rząd obsługuje bardzo różne funkcje. Musisz pamiętać, żeby  

z lewej strony wcisnąć przycisk, który powoduje, że gałka, którą 

kręcisz, nie zmieni ci innej funkcji niż ta, którą masz na myśli. 

Niemniej w przeddzień zakupu Quantuma poruszyło mnie zna-

lezienie filmu na YouTube: „15 rzeczy, które Bloefeld robi lepiej 

niż Quantum”. Myślę: „Ale jak to? Tamten kosztuje zaledwie 

2000 zł i robi aż 15 rzeczy lepiej?!”. Na szczęście znalazłem też 

drugi film, pokazujący „15 rzeczy, które Quantum robi zdecydo-

wanie lepiej od Bloefelda”.

 Jan Smoczyński w powstającym nowym studiu. 

>>



październik–grudzień 201946

UDERZ W KLAWISZ

z Adamem Pierończykiem. Wtedy zwróciłem uwagę na wygodę 

tego rozwiązania. W trakcie kreacji brzmienia na początku mam 

jego zupełnie podstawowy charakter. Przychodzi mi do głowy,  

że chcę zrobić na matrycy jakąś modulację i to nie wiąże się  

z wchodzeniem w jakieś menu i szukanie, czym dyryguję. Jestem  

w stanie w dwie sekundy ustawić, co dyryguje i czym. Podczas 

grania na żywo jest to nie do przecenienia.

Nawiązujesz do grania utworów, które nie istnieją. Liczba 

możliwości, jakie daje ci instrument, jest ogromna, a chyba nie 

wszystkie masz sprawdzone. Nie odczuwasz obawy, że podczas 

improwizacji wejdziesz w uliczkę, która nie pasuje do tego,  

co gracie?

Kiedyś miałem bardzo poważną obawę i ona zrodziła się z prak-

tyki. Nie znałem architektury i sposobu działania syntezatorów, 

więc wchodziłem w taką rzecz albo robiłem taki ruch, że brzmie-

nie zamykało się albo otwierało za bardzo. Niekiedy wprowadza-

łem parametr, który wybijał z klimatu.

A twoi partnerzy na scenie musieli się w tym jakoś odnaleźć…

Nie chcę powiedzieć, że mam to tak opanowane, że już się tego  

w ogóle nie boję. Przydaje się niewielka doza pozytywnego stresu, 

że musisz pilnować tej ciągłości, linearności. Quantuma kupiłem 

ze dwa miesiące temu i takich improwizacji na żywo jeszcze z nim 

nie robiłem, ale nie obawiam się. Co jakiś czas siadam do niego  

i jestem spokojny, że to będzie do opanowania. Natomiast na 

JX-3P, którego używam od wielu lat, jestem zupełnie spokojny. 

Wiem, jak się odezwie, co się wydarzy, co można zrobić. Poza tym 

na odbierany dźwięk. A przecież jest jeszcze jeden rodzaj syntezy 

– oscylator rezonansowy. To ciekawa opcja, której wcześniej nie 

znałem, i poruszam się po niej trochę po omacku. Widzę jednak, że 

ma szereg bardzo fajnych zastosowań. Na przykład od obwiedni 

filtra i wzmacniacza może generować dźwięk długi i krótki, gdzie 

parametrem Q zmieniasz długość fali. I to jest super, bo jak do 

niektórych brzmień chce się dodać krótkie pchnięcia w postaci 

ataku wysokiego czy niskiego, zazwyczaj wymagałoby to użycia na 

przykład dodatkowej warstwy czy użycia dodatkowych głosów. 

A tutaj wchodzimy w rezonans i możemy sobie jednym z głosów 

zdecydować, co robimy. Podobno w wersji 2.0 oprogramowania 

już na poziomie jednego oscylatora będziemy w stanie miksować 

różne sposoby syntezy, więc liczba możliwości jeszcze wzrośnie.

Co byś polecił początkującym adeptom syntezatorów,  

którzy chcieliby od czegoś zacząć?

Dzisiaj, patrząc na twórców muzyki, jestem bardzo zafascynowany 

ludźmi, którzy nie są wykształceni muzycznie. Nie mieli gdzie się 

nauczyć – nie chcieli albo nie mogli, albo im się to nie zdarzyło – 

teoretycznego podejścia do dźwięku, do materii muzyki, do harmo-

nii, do całej tej wiedzy. Bardzo często są to ludzie, którzy z pewnego  

punktu widzenia są może niewykształceni, ale również pozbawieni 

ciężaru wykształcenia. Nie ciągnie ich w strony, do których po 

szkole mamy w głowach przetarte ścieżki. Nie chodzi o to, że ta 

wiedza, którą między innymi ja zdobywałem, jest zła, głupia czy 

bezużyteczna. Tylko pamiętam moje świadome myślenie o tym, 

że chcę się wyzbyć pewnych nawyków, które wykształciłem, bo 

kiedyś tak się grało, bo takie się grało harmonie, bo takimi rzeczami 

się fascynowało. Chciałem to zmienić, odejść od tego, odpocząć, 

być gdzie indziej. Też podkreślam to na każdym kroku i nie oceniam. 

Dla mnie żadna ze szkół grania muzyki nie jest lepsza niż inne, 

jeśli to jest zrobione rzetelnie, sprężyście w przypadku muzyki 

rytmicznej, jeżeli się to nie rozłazi, jest fajnie zagrane. Jest bardzo 

dużo gatunków. Słuchanie części sprawia mi wielką przyjemność, 

części nie słucham, ale nadal są to rzeczy wartościowe i grane przez 

superkompetentnych ludzi. 

Dlaczego wspominasz o ludziach bez formalnego  

wykształcenia muzycznego w kontekście pierwszych  

kroków w graniu na syntezatorach?

Bo wiem, jak zaczęcie od różnych instrumentów może później 

ukształtować sposób, w jaki na nich pracujesz i w którą stronę pój-

dziesz. Po tym, co powiedziałem wcześniej, naturalnie nasunęłoby 

się: weźcie instrument jednogłosowy, taki jak ARP Odyssey, bo 

tam nic nie ustawisz i musisz się nauczyć samemu. Oczywiście to 

nie jest jedyna struktura syntezatora. Mamy przecież całą serię 

Moogów, syntezatorów rosyjskich… Każdy jest inaczej zbudowa-

ny, trochę inaczej funkcjonuje. Jeden przykład: nie mam funkcji 

Amount, jeśli chodzi o zastosowanie ADSR-a na filtr, czyli nie 

mogę zrobić polaryzacji +/-. O ten parametr mi konkretnie chodzi. 

Pamiętam, że próbując odtworzyć brzmienie, które wykorzysta-

łem u Bovskiej, nie byłem w stanie tego zrobić. Oczywiście jakoś to 

oszukałem, ustawiając parametr Sustain w odniesieniu do wyso-

kości dźwięku, ale to było strasznie niewygodne. Musiałem przed 

utworem wystroić ten parametr na oko, co się bardzo często nie 

Po swoich doświadczeniach  
polecam zabawę instrumentem,  
który wszystko ma na wierzchu,  
nawet jeśli jest cyfrowy

kolejną ze świetnych rzeczy w Quantumie jest okno Favorite. 

Tam na każdej stronie znajduje się 20 brzmień, a takich stron jest 

sześć, więc ciągnąc gdzieś na efekcie Smuga jesteś w stanie szybko 

powrócić do nowego punktu wyjścia, który można mimo wszystko 

zaprogramować.

Odkryłeś w Quantumie jeszcze coś ciekawego?

Synteza. Oprócz wavetable – dla niej go kupiłem – jest granularna, 

która jest dla mnie niesłychaną sytuacją. Wybierasz dowolny frag-

ment czy to nagranego – bo Quantum może nagrywać – fragmen-

tu, czy podajesz sygnał z zewnątrz. Ja generowałem falę ARP-em, 

zmieniałem ją i korzystałem z trybu Live Granular w Quantumie. 

Wystarczyło tam wcisnąć tylko dźwięk C i on resztę sobie sczyty-

wał. Oprócz tego, co sobie wymodelujesz w Quantumie, możesz 

jeszcze zmieniać pierwotną falę z instrumentu. Nawet podpiąłem 

przez mikserek skrzypce brata. On cały czas grał C. Prosiłem go 

tylko, żeby grał techniką przy mostku, dającą więcej alikwotów, 

raz bardziej naciskając smyczek, raz mniej. Miało to duży wpływ 

>>
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udawało. Pierwsze frazy były grane nie w tej tonacji  

i później musiałem gdzieś gonić suwakiem. Między innymi dlatego 

kupiłem białego Waldorfa Bloefelda, bo wiedziałem, że muszę 

gdzieś mieć ustawione te dwa brzmienia. Mówię o tym dlatego, że 

choć bardzo dużo się na ARP-ie nauczyłem, to też wiem, że on nie 

wszystkie parametry ma. Dlatego warto poznać więcej niż jeden 

analogowy instrument. Ale ja zakładam, że jak ktoś zacznie swoją 

przygodę od Reaktora w komputerze, być może dojdzie do tych 

samych wniosków, tyle że z drugiej strony.

Ale sam mówisz, że na syntezatorze komputerowym zupełnie 

co innego się maca, czego innego się używa.

Oczywiście, że tak. Zakładam jednak, że może to czytać adept sztuki 

syntezatorowania, który jest ode mnie 20 lat młodszy, i powie: 

„Ale po co ci gałki? Przecież wszystko obsługuje się myszką!”. Wcale 

się nie zdziwię, jeżeli tak będzie. I nie chodzi o to, że ja mam doświad-

czenia z lat siedemdziesiątych, kiedy wszystko robiło się gałkami. 

Do myszki jestem przyzwyczajony od lat dziewięćdziesiątych,  

a w ich końcówce zacząłem przygodę z muzyką na komputerach. 

Tylko nie zakładam, że to jedyny sposób obcowania z instrumentem. 

Natomiast po swoich doświadczeniach polecam zabawę instrumen-

tem, który wszystko ma na wierzchu, nawet jeśli jest cyfrowy. Zdaje 

się, że w niektórych z nich można użyć funkcji „Graj to, co widzisz”.

Mam wrażenie, że przy twojej duszy eksperymentatora każdy 

instrument, jak weźmiesz do ręki, zacznie żyć.

Nie każdy. Ja nigdy nie lubiłem kombajnów. Jakoś się w tym nigdy 

nie mogłem odnaleźć. Na przełomie wieków fascynowałem się – 

zresztą pod wpływem Michała Urbaniaka – takimi gwiazdami jak 

Jill Scott czy Angie Stone. Słuchałem i podziwiałem, jakie niesamo-

wite brzmienia mają powykręcane! Później poszedłem na cztery 

koncerty i… nie byłem w stanie odróżnić ich od siebie. Przyjechała 

amerykańska sekcja rytmiczna, wszyscy na takich samych kombaj-

nach, na takich samych bębnach i nagle cały czar prysł. Słyszeliśmy 

tylko wokalistkę, która zachowywała charakter znany z płyty. 

Oczywiście wiem, że w wielu przypadkach wierne odtworzenie 

instrumentarium byłoby ogromnym problemem, bo czasami płyty 

są nagrywane na jakichś syntezatorach modularnych. Jednak przy-

pominam sobie, jak podchodziłem do odtwarzania brzmień, które 

nagrywaliśmy na płytę z Bovską. Włożyliśmy w to dużo pracy.  

I robiliśmy to nie kombajnami, ale czy to urządzeniami analogowy-

mi, czy presetowymi, czy instrumentami cyfrowymi.

Nigdy nie miałeś kombajnu?

Przed laty kupiłem Rolanda RD-700. Ma trochę ograniczone moż-

liwości w stosunku do MOTIF-ów czy Kronosów, ale pad działa, 

wszystko fajnie. Tyle że szybko wycofałem się z tego kierunku. 

Wciąż jestem aktywnym muzykiem jazzowym i od lat toczę walkę, 

by nie grać na parapetach, czyli stage pianach. Właśnie od instru-

mentarium zależy, czy mi się chce grać koncert. Pamiętam parę ta-

kich, kiedy obsada instrumentalna wyglądała jak marzenie: miałem 

swojego Hammonda C-3, tego prawdziwego z 1955 roku, przyje-

chał koncertowy fortepian Steinwaya, miałem klawinet, Rhodesa, 

trzy syntezatory, wokoder R-3 – pełne spektrum. Wszystko jakby 

przygotowane na sesję studyjną. Czysta radość grania!

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

O unikaniu nagłych skoków

W Quantumie część gałek ma zakres blokowany od 0 do 100,  

a część kręci się dookoła. Możesz wybrać sposób, w który dogo-

nisz parametr. Jeden z nich polega na tym, że przy najmniejszym 

ruchu parametr wskakuje dokładnie tam, gdzie ruszyłeś gałką. 

Takie jest domyślne ustawienie instrumentu. Drugi jest taki, 

że dopiero jak gałką dojedziesz do wartości parametru, jaki 

był, łapiesz go i zaczynasz zmieniać. Trzeci tryb, nazwałbym 

go dynamicznym, łapie parametr płynnie. Odjeżdżasz, to on 

przyspiesza, żeby złapać ten ruch i za chwilę jesteście z nim 

zsynchronizowani. To bardzo ważne i wygodne w graniu na 

żywo, że nie doświadczysz nagłych skoków parametrów.
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Jesteś dość tajemniczą postacią. Znalazłem z tobą zaledwie  

jeden wywiad. Poza tym medialnie się nie udzielasz. Czy  

wynika to ze strategii: „Niech moja muzyka mówi za mnie”?

Wynika to stąd, że moja główna aktywność muzyczna jest związa-

na z Abradabem i Kalibrem 44. W tych projektach współkompo-

nuję lub aranżuję, nagrywam w studiu, zawsze jestem gdzieś z tyłu. 

Zresztą nigdy nie pchałem się na afisz. Może to błąd. (śmiech)

Przez to nie masz okazji, by opowiedzieć o swojej muzyce,  

kompozycjach, pracy.

Gdy pojawiały się jakieś propozycje wywiadów przy innych 

projektach, często je odsuwaliśmy: „Jak będziemy mieć nowy 

materiał”. Potem różnie z tym nowym materiałem bywało, a nawet 

jeśli się pojawił, sama opcja wywiadu znikała.

Do nowego materiału jeszcze dojdziemy. Zacznijmy  

od początku: jak to się stało, że zostałeś klawiszowcem?

Dość zwyczajnie. Rodzice zauważyli przyjemność, jaką dawała 

mi muzyka, i zapytali, czy chcę się jej uczyć. Potem była szkoła i… 

już samo poszło. Skończyłem pierwszy stopień, ale nie chciałem 

kontynuować. Grałem ze znajomymi w lokalnych zespołach.  

W końcu wybrałem się do Krakowa do Szkoły Jazzu i Muzyki  

Rozrywkowej, bo bluesy i rocki przestały mi wystarczać.  

Chciałem się rozwijać, stąd ten jazz.

Przecież w Katowicach miałeś bliżej.

Jak mówiłem, skończyłem wcześniej tylko pierwszy stopień.  

W Krakowie było liceum. Moja edukacja zawsze szła dwutorowo. 

Gdy studiowałem w Akademii Ekonomicznej, jednocześnie cią-

gnąłem szkołę muzyczną. Kontynuacją była praca dzienna i praca 

muzyczna, weekendowa, czyli przepakowywanie walizek.

Nie miałeś takiego przeświadczenia, że będziesz muzykiem  

i to będzie twój główny sposób zarabiania na życie?

Nie. Zawsze żyłem dwutorowo. 

To dość unikatowe podejście. Wiele osób jest przekonanych 

– nawet nie zdając sobie sprawy z konsekwencji – że muzyka 

będzie ich światem i z nią wiążą swoje plany zawodowe.

Mniej więcej od szkoły średniej grałem w różnego rodzaju 

projektach czy zespołach, również z takimi muzykami, którzy 

mieli synów w moim wieku. Widziałem, że to nie zawsze wygląda 

kolorowo pod względem finansowym. Można było coś na sprzęt 

odłożyć, ale nigdy nie odpaliło, by zapewnić stabilne utrzymanie. 

To było powodem tej dwutorowości. Zresztą jak się chodzi jedno-

cześnie do szkoły dziennej i muzycznej popołudniowej, człowiek 

się do tego trybu życia przyzwyczaja. Wiadomo, że doba ma  

24 godziny, ale trzeba się bardziej spiąć.

A jak trafiłeś w orbitę wpływów Abradaba? Bo i jego projekt 

solowy, i Kaliber 44, i inne twoje projekty są pochodną jego 

środowiska. Grasz w nich z muzykami, którzy z nim występują.

Poznaliśmy się w 2006 roku. Abradab szukał zespołu do wystę-

pów na koncertach. W przesłuchaniach wziął udział freejazzowy 

zespół 100nka z Przemkiem Borowieckim na bębnach, Adamem 

O dwutorowym życiu wynikającym 
ze świadomości trudnej doli  
zawodowego muzyka, trafieniu 
jazzmana do hiphopowego składu 
i komforcie, jaki niekiedy wiąże się 
z brakiem kontrabasisty na scenie, 
mówi Mateusz Pawluś

>>

Mateusz Pawluś

Klawiszowiec, kompozytor, aranżer i producent. Choć zaczynał 

od jazzu, jego kariera od kilkunastu lat związana jest w dużej 

części z hip hopem. Gra i współtworzy z Abradabem,  

w zespołach Kaliber 44 i Aladdin Killers oraz w duecie  

2 Wacky. Solowe elektroniczne produkcje markuje nazwą Jizzg.
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Wyczytałem, że w Aladdinach scratchowaliście na szpulowcu.

Możliwe. W studiu można sobie trochę sobie pozwolić na etapie 

postprodukcji, gdy już zasadnicza część utworu jest nagrana. Zresztą 

takie dogrywanie różnych smaczków prócz tego, co instrumenty 

mają do zaoferowania, jest chyba esencją DJ-skiej pracy.

Twoją domeną są klawisze. Jakie instrumenty lubisz? Widzę, 

że masz Mooga…

Wcześniej miałem wizję, że analogi byłyby fajne, bo są modne. Ale 

można rozbić się o budżet, bo w tym Moogu brakuje mi polifonii. Za 

porządny instrument analogowy trzeba dużo zapłacić. Nie ma takich 

rzeczy, które by mi się nie podobały. Mam nawet klawiaturę sterują-

cą, bo widzę, że instrumenty wirtualne mają sporo do zaoferowania. 

Jak znajdujesz porównanie instrumentów wirtualnych do 

brzmień, które one naśladują?

Nie porównywałem szczegółowo, choćby dlatego, że nie mam orygi-

nalnych instrumentów analogowych. Bez tego trudno stwierdzić:  

„A to jest emulacja Juno”.

Czyli podchodzisz do tego na zasadzie: fajne brzmienie?

Pewne klasyki jestem w stanie rozpoznać, ale są to dla mnie rzeczy 

mało istotne. Tak jak tytuły piosenek. Nie jestem w stanie ich 

pamiętać. Dla mnie liczy się sama muzyka. Na przykład nowoczesna 

muzyka elektroniczna, mówiąc kolokwialnie: ta „poryta”, ma dużo 

do zaoferowania. A sprzęty nadają jej pewnego sznytu. Dlatego jak 

przyjechał na testy Moog, było w nim coś takiego, że stwierdziłem: 

„No fajnie gada, chyba zostanie”. Chociaż mono i jeden sound, ale  

i człowiek się filtrami pobawił, i był w tym pazur.

Czyli mimo doceniania wtyczek gałkami też lubisz sobie 

pokręcić?

Jasne, że tak! Wielkim plusem w większości tych analogów są gały na 

wierzchu. Tak jak Nord Stage. Jest wielofunkcyjny, ale żeby ustawić 

jakiś parametr nie trzeba wchodzić w podmenu i jeszcze jedno pod-

menu. Natomiast jak obserwuję fora maniaków analogów, nie widzę 

tych instrumentów w pracy codziennej. W domu gra się na nich nawet 

fajnie. Jednak człowiek chce ich używać nie tylko w domu, ale i na 

scenie, bo koncerty też dają dużo frajdy i żywego speeda. I zaczyna się 

problem: jak są półki po siedem razy trzy, jeszcze sekwencer i trzeba 

to porozpinać, pozdejmować, popakować, przewieźć i na miejscu po-

rozkładać i pospinać, to miłość do analogów słabnie. A jak sprzętu nie 

używa się na co dzień, to on wypada z gry. Z drugiej strony jako naród 

się bogacimy. Kupujemy sprzęt, kolejne wtyczki, a potem siadamy  

i zastanawiamy, za co się zabrać. Czasem lepiej mieć mniej.

W twoim wypadku nie wiem, czy jest mniej, ale lepiej na 

pewno, bo studio, w którym rozmawiamy, wygląda na świeżo 

oddane o użytku. Od jak dawna w nim pracujesz?

Biurko, które powstało na miarę, stanęło w czerwcu.

Czyli to całkiem świeża sprawa.

Kolega ze studia pomógł mi powyliczać, gdzie mają znaleźć się pane-

le, bo sam się na tym nie znam. Jeszcze muszę się zastanowić, gdzie 

powinien stanąć sprzęt. Wszystkiego by się chciało poużywać...

>> Stodolskim na kontrabasie i Tomaszem Lesiem na gitarze. Został 

zaakceptowany, ale zespół hiphopowy potrzebuje klawiszowca. Po-

lecił mnie Przemek, z którym spotkałem się wcześniej tu w Tychach 

czy na jakichś jamowych sytuacjach. Tak się zaczęło – od zespołu na 

scenę. Z kolei Aladdin Killers narodzili się w busie. Rozmawialiśmy  

w nim nie tylko o hip hopie, ale jako muzycy sesyjni także ogólnie  

o muzyce, o tym, co chcielibyśmy zrobić. Z kolei duet 2 Wacky wziął 

się z tego, że tylko ja i Przemek Borowiecki mieliśmy czas na próby. 

Przy obecnej technice da się we dwójkę coś zrobić.

Tyle że Kaliber 44 miał podobno swój skład koncertowy  

o nazwie Baku Baku Skład, który zawiesił działalność wraz  

z zespołem 2003 roku, ale w 2013 roku podobno działalność 

wznowił. Teraz ty grasz na koncertach. Jak to się stało?

Oni nie mieli nigdy żywego zespołu jako takiego. Kaliber był klasycz-

nym hiphopowym składem soundsystemowym, czyli początkowo 

trzech MC, potem dwóch MC po Magiku i DJ Feel-X. Po reaktywacji 

chcieli wejść na grubo, żeby to zabrzmiało, żeby było uderzenie,  

z sekcją dętą. Miało to sens, bo graliśmy wtedy na Open Airze.  

Z czasem odbyła się weryfikacja, bo sam podstawowy skład to było 

dziewięć czy dziesięć osób w aucie. Z trzema dętkami robiło się kil-

kanaście. Domyślam się, że taki skład podczas mniejszych występów 

nie spinał się nie tylko organizacyjnie, ale i finansowo.

Nowoczesna muzyka elektroniczna, 
mówiąc kolokwialnie: ta „poryta”, 
ma dużo do zaoferowania

Jak wspomniałeś, w trakcie tych podróży narodzili się  

Aladdin Killers. Stwierdziliście, że hip hop to troszkę za mało? 

Bo to, co stworzyliście w tym składzie, wymyka się  

jakimkolwiek klasyfikacjom.

To wyszło naturalnie. Mieliśmy ochotę zrobić projekt z DJ-em. 

To się wzięło z zabaw na próbach, gdy wokal jeszcze nie dojechał. 

Wiadomo, że wtedy wystarczą dwa, trzy dźwięki, ktoś podchwyci  

i jedziemy! Jaroz (DJ), który potem trafił do Aladdin Killers, od razu 

podchwycił pomysł. Stwierdziliśmy, że to może być fajne. Nasze  

życie muzyczne było związane z szeroko pojętym jazzem. Wiado-

mo, że każdy ma gdzieś swoje źródła tego jazzu. Nie mówię  

o tych klasycznych Milesach czy Coltrane’ach, ale potem są mniej 

lub bardziej fusionowe czy te nowoczesne. To było nasze życie.  

O hip hopie raczej nikt z nas poważnie nie myślał. Natomiast po-

tem, jak zaczęliśmy go grać, zaczęliśmy też słuchać. Sam poodkry-

wałem wiele płyt, których wcześniej nie słuchałem. Davis kiedyś 

powiedział, że w przyszłości hip hop z jazzem muszą się spiknąć. 

Jest trochę takich projektów. Też zacząłem szukać ciekawych rze-

czy w hip hopie. Swego czasu wiele słuchałem w aucie, chociażby 

po to, żeby się zainspirować. Szukając dalej, znajdowałem rzeczy, 

które były mniej mainstreamowe, nienadawane w popularnych 

stacjach radiowych. Jak człowiek zaczyna szukać, znajduje fajne 

perełki nawet w kontekście hiphopowym. W warstwie muzycznej 

też potrafi się dużo dziać, jeśli taka będzie wola projektu. (śmiech) >>
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O obliczach produkcji

Kiedyś dyskutowaliśmy z kolegami, kim jest producent.  

Beatmaker? Kompozytor? Czyli kto? Ten, który dobiera  

muzyków do projektu i znajduje finanse na to? Taki jak 

filmowy? Produkuje sample, część piosenki, czy ona tak ma 

brzmieć? Bo potem wiadomo: miks czy jakieś mastery – 

zajmuje się tym ktoś inny. Czy producent się w tym zawiera? 

Pewnie też. Są tacy, którzy robią to od zera. Sam niedawno 

miałem okazję przygotować od zera muzykę na pokaz mody 

podczas Katowice Fashion Week. Projektant chciał mieć 

oryginalną ścieżkę. Dlatego w szerokim rozumieniu słowa 

„producent” mogę się za niego uznać.
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O dostępności

Coraz więcej możemy mieć. Teraz dzieciaki mogą zażyczyć 

sobie gitary za 500 zł i nie jest to horrendalny wydatek.  

Jak byłem młody, chodziło się oglądać gitary do sklepu  

muzycznego, bo instrument w takiej cenie był nieosiągalny.

O ile dobrze widzę, masz monitory S2 ADAM-a. To jest wybór 

dość rzadki ze względu na cenę. Czego używałeś wcześniej  

i co spowodowało, że zdecydowałeś się właśnie na nie?

Na początku używałem naprawdę budżetowych, których nawet nie 

pamiętam. 

Syndrom wyparcia… (śmiech)

Później był fajny okres, jeśli chodzi o różne projekty. Udało się trochę 

przyoszczędzić i zainwestowałem w Unity Audio, które też nie 

były tanie, ale kupiłem je w promocji. A S2? Chciałem je porównać 

z dotychczasowymi. Wziąłem na testy i okazało się, że są bardziej 

wyraziste. Powysyłałem szkice, które na nich zrobiłem, i od razu 

zauważyłem, że już na samym wejściu brzmiały lepiej. Podświadomie 

ucho kierowało ręką, by wykonała pewne ruchy w sofcie. Sam potem 

odsłuchiwałem te szkice w aucie czy na słuchawkach i stwierdzałem, 

że od razu fajnie brzmią. Klient, któremu wysłałem, też miał takie 

odczucie. Nie było wrażenia, że czegoś jest za dużo lub za mało. 

Przychodziło to jakoś naturalnie. Pomyślałem wtedy, że może są to 

monitory dla mnie. Przyszedł jeszcze kolega z mikrofonem pomia-

rowym. Pomierzyliśmy. Okazało się, że ADAM-y są dużo jaśniejsze 

niż Unity Audio. A jeśli chodzi o cenę, wszędzie się pisze, że dobre 

monitory to podstawa. Jak już robiłem studio, w którym wszystko 

jest pomierzone i poobliczane, chciałem, by i to podstawowe wypo-

sażenie było dobre.

Masz miejsce i sprzęt, więc trudno nie zapytać, nad czym teraz 

pracujesz. Abradab wydał nową płytę w ubiegłym roku…

Jest zajęty innymi tematami. Został zaangażowany jako dyrektor 

artystyczny jakiegoś wydarzenia. Mimo to jego kolejna płyta już się 

gdzieś tam robi.

Kaliber od dłuższego czasu nic…

No nic...

A koncerty? 

Też raczej nie. 

Za to koncertujecie z Aladdin Killers.

Był taki okres latem. Mieliśmy prawie gotowy materiał na 

płytę i rozmawialiśmy już z wytwórniami, ale pojawiła się 

komplikacja, bo rozstaliśmy się z DJ-em. Zabrał swoje tracki. 

Nawiązaliśmy współpracę z DJ Krimem z Krakowa. Jednak 

nowa osoba to nowa wizja. Piosenki zostaną, bo są głównie 

moimi kompozycjami, natomiast wiadomo, że DJ dołoży coś od 

>>

siebie. Sesje są niepodomykane, więc piosenki można aranża-

cyjnie pozmieniać…

Piosenki? Poprzednia płyta była instrumentalna…

Ja to tak nazywam. (śmiech) Nadal utwory są instrumentalne. 

Jest też typowo improwizacyjny projekt 2 Wacky z bębnia-

rzem i ze mną. Zaprosiliśmy do niego Mateusza Pospieszal-

skiego z racji tego, że się zna z Przemkiem. Też fajnie byłoby 

poimprowizować na scenie podczas koncertu live, ale może 

należałoby to ubrać w jakieś ramy i zrobić z tego płytomate-

riał. A ponieważ nie ma teraz za dużo grania, próbuję także 

swoje elektroniczne rzeczy.

Czyli jest szansa także na solową płytę?

Tak. Jeszcze nie wiem kiedy, bo tych pomysłów i projektów zrobiło 

się strasznie dużo. Zazwyczaj to na klawiszowcach ciąży kompozycja 

i aranżacja. Po pierwsze układają bazę harmoniczną. Po drugie znają 

programy DAW. Nawet jak nagrywamy szkice, muszę je potem 

poskładać i ewentualnie zapytać: „Tak nam pasuje? Nikt nie ma nic 

przeciw? Jest pobłogosławione przez wszystkich?”. Jeśli tak, można 

iść dalej. (śmiech) Z tej perspektywy projekt 2 Wacky daje mi nie 

tylko dużo frajdy, ale i wolności. Jest nas tylko dwóch i w zasadzie nie 

zrobię nikomu krzywdy, jak podczas koncertu polecę w zupełnie inną 

stronę harmoniczną. Nie mam obaw, że wywali mi się kontrabasista, 

bo nie wie, co ja teraz zrobię. Czasem ja sam nie wiem, co zrobię za 

dwa takty. (śmiech) 

A zdarzyło się kiedyś, by w składzie Aladdinowym to kontra-

basista cię zaskoczył?

Wtedy jest dużo improwizacji, więc nieraz tak, ale starałem się 

podążać. (śmiech) Zresztą tak powstaje wiele naszych kompozycji. 

Potem to trzeba pozbierać, nie zapomnieć wcisnąć Record, wyłuskać 

co ciekawsze elementy i poskładać do kupy.

Czyli rada dla młodych instrumentalistów, żeby ćwiczyli i ja-

mowali, bo z tego może wyjść całkiem fajny kawałek muzyki?

Jasne, że tak! Granie przede wszystkim! Jamowanie daje największą 

frajdę. Zresztą tu, w Tychach, nie było środowiska typowo jazzowe-

go. Z racji Dżemu, Ryśka dookoła były raczej klimaty bluesowo- 

-rockowe. Jamy nie wyglądały jak w zwykłym jazzowym środowisku: 

„Dobra, to teraz jedziemy «Autumn Leaves»” i jest struktura zamknię-

ta danej kompozycji jazzowej, na której się improwizuje. Tu zaczyna-

liśmy od jednego groove’u, dwóch dźwięków i potem dopiero rosło 

to do jakiejś formy. Niezależnie od tego zabawa muzyką jest fajna, 

spotkanie z kolegami jest fajne. Jak się dobrze czujesz, to grasz!

Rozmawiał Dariusz J. Michalski

2 Wacky daje mi nie tylko dużo 
frajdy, ale i wolności. Jest nas tylko 
dwóch i w zasadzie nie zrobię  
nikomu krzywdy, jak podczas  
koncertu polecę w zupełnie inną  
stronę harmoniczną
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M
atriarch, bo o nim mowa, 

 to twórcze rozwinięcie  

konceptu, jaki sprawdził  

się w modelu Grandmother, 

co było chyba zaskoczeniem nawet dla 

samego producenta. Przypomnijmy,  

Grandmother to syntezator semimodular-

ny, co oznacza, że choć jego moduły można 

łączyć za pomocą zewnętrznych gniazd, 

nawet bez wtykania kabelków wyda on  

z siebie dźwięk jak na prawdziwego analoga 

przystało. Warto zauważyć, że w Babci za-

stosowano trochę inne moduły niż zazwy-

czaj u Mooga, czyli oparte na Minimoogu 

Model D. Tym razem sięgnięto do tradycji 

i użyto oscylatorów ze starych systemów 

modularnych, co dało jeszcze cieplejsze 

brzmienie, które można też określić jako 

„wielkie” lub, oczywiście, „tłuste”. Innym 

niespodziewanym dodatkiem jest prawdzi-

wy sprężynowy pogłos.

Na pierwszy rzut oka Matriarch to taki 

większy Grandmother za sprawą dłuższej 

klawiatury (49 klawiszy) wyposażonej 

Moog kontynuuje swą rodzinną tradycję  
i po Matce (Mother-32) i Babce (Grandmother), a także po części  
Bracie (Drummer from Another Mother, czyli lekko przekręcone  
Brother From Another Mother) prezentuje głowę rodziny

Moog Matriarch

Głowa rodziny

w układzie szeregowym, równoległym lub 

stereo. Zapomniałem wspomnieć, że sekcja 

filtrów jest koloru zielonego.

Zaraz za filtrami znajduje się kolejny 

moduł Utilities, a potem podwójna sekcja 

obwiedni (Filter, Amplitude), gdzie parame-

try Attack, Decay i Release obsługujemy 

potencjometrami obrotowymi, a Sustain 

suwakiem przypominającym pionowo 

umieszczony crossfader rodem z didżej-

skiego miksera. Taka forma pozwala na 

szybkie i wygodne uzyskiwanie dodatkowej 

ekspresji podczas gry na żywo.

Pora na moduł w kolorze… fioleto-

wym? Nazywa się Stereo Delay i jest 

najprawdziwszym analogowym delay-

em typu BBD (Bucket Brigade Delay). 

Tym samym, który został zastosowany 

chociażby w kultowym Moogerfoogerze. 

Mamy tu regulację czasu (do 700 milise-

kund), synchronizację z MIDI, tryb stereo 

lub ping-pong i oczywiście parametr Mix. 

Zaś ostatnim modułem jest niewinnie 

nazwany Output, który jednak skrywa 

w dynamikę i Aftertouch. Powiększona 

obudowa pozwoliła też na umieszczenie 

większej liczby modułów (a może było 

odwrotnie? Więcej modułów, więc dłuższa 

klawiatura?). Patrząc od lewej, mamy żółty 

moduł Arp/Seq (jak w Grandmother), po-

tem sekcję modulacji i dodatków (Utilities), 

które pomagają przy pracy modularnej. 

Na niebiesko pomalowano moduł oscyla-

torów, których są cztery! Dawno nie było 

analogowego Mooga z tyloma oscylatorami 

(Moog One się nie liczy, bo wymaga wzięcia 

kredytu hipotecznego). Każdy z oscyla-

torów oferuje różne przebiegi, zakresy 

oktawowe i możliwość synchronizacji 

(HardSync, z wyjątkiem Osc 1). Mamy też 

generator szumu oraz wejście zewnętrzne, 

co pozwala na wpuszczenie dowolnego 

audio do filtra, obwiedni i efektów. Potem 

oczywiście mikser oraz filtry. Do dyspozycji 

klasyczny dolnoprzepustowy filtr drabinko-

wy o nachyleniu 24 dB (jak w Minimoogu) 

oraz przełączany filtr LP/HP. Oba  

z rezonansem! Filtry można konfigurować 
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niepozorny przełącznik umieszczony na 

niebieskim tle. Ten mały wichajster usta-

wia tryb parafoniczny, o którym za chwilę.

 Wracając do lewej krawędzi, obok 

klawiatury znajdziemy kilka znajomych 

elementów: kółka pitch-bend i modulacji 

oraz regulację czasu działania efektu Glide 

(portamento) i obsługę sekwencera, który 

znajdował się też w Babci.

No więc co ten sprzęt umie i jak brzmi?

Jak już wspomniałem, jest to synte-

zator semimodularny, czyli taki, co zagra 

od razu po wyjęciu z pudełka, ale bardziej 

ambitnym odwdzięczy się wprost nieogra-

niczoną paletą możliwości brzmieniowych. 

Mając do dyspozycji 90 gniazd, które 

połączone są z niemal wszystkimi waż-

nymi punktami układu (wejścia i wyjścia 

modułów, sygnały sterujące parametrami  

itd.), i poświęcając trochę czasu na poznanie 

instrumentu, będziemy w stanie wycza-

rować dowolny dźwięk. Oscylatory mogą 

pracować niezależnie dzięki parafonii (czyli 

będziemy mogli grać akordami, gdzie każdy 
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niepozorny przełącznik umieszczony na 

niebieskim tle. Ten mały wichajster usta-

wia tryb parafoniczny, o którym za chwilę.
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(portamento) i obsługę sekwencera, który 
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Jak już wspomniałem, jest to synte-
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głos może mieć inne brzmienie – miłośnicy 

Korga MonoPoly wiedzą, o czym mowa) 

w parach lub całkiem oddzielnie. Można 

też wyłączyć tryb parafoniczny, a wtedy 

wszystkie cztery oscylatory będą jednym 

potężnym głosem. Dla tych, którzy chcie-

liby wiedzieć, czym różni się parafonia od 

polifonii: ta pierwsza to młodsza siostra tej 

drugiej. W układzie parafonicznym głosy 

są niezależne, ale korzystają z tej samej 

obwiedni oraz filtra, podczas gdy polifonia 

oferuje tyle obwiedni i filtrów, ile mamy 

głosów – choć oczywiście tego nie widać, 

ponieważ sterowanie odbywa się wciąż 

razem – i wciśnięcie kolejnego klawisza 

uruchamia kolejną obwiednię (np. powolne 

narastanie). Matriarch tego nie ma, ale po 

pierwsze pozwala to na obniżenie kosztów, 

a po drugie i tak daje mnóstwo frajdy.

Wracając do modularności. Matriarch 

jest w pełni samowystarczalnym instru-

mentem, ale naturalnie można łączyć 

go z pozostałymi członkami rodziny 

(Mother-32, DFAM, Grandmother) bądź 

dowolnymi modułami i systemami standar-

du Eurorack. Łatwo więc wyobrazić sobie 

centrum sterujące w postaci Matriarcha  

i całą gamę najróżniejszych wynalazków, 

dla których Matriarch będzie sterowni-

kiem, sekwencerem i interfejsem MIDI.

A właśnie – sekwencer. Mamy do czy-

nienia z maszyną krokową o maksymalnej 

długości sekwencji 256 kroków. Sekwencer 

jest polifoniczny (!), co pozwala na niezależ-

ne programowanie sekwencji dla każdego 

głosu. Można też oczywiście programować 

akordy. Z kolei Arpeggiator ma tryby Order 

(kroki w kolejności naciśnięcia klawiszy), 

Forward/Backward i Random. 

Patrząc z tyłu, widzimy standardowe 

wyjścia audio, wyjście słuchawkowe  

z regulacją poziomu, a także wyjścia  

w standardzie Eurorack oraz wyjścia efek-

tu Delay. Mamy też wejście audio, trójcę 

MIDI (In, Out, Thru) oraz USB, pozwalające 

sterować instrumentem prosto z kompute-

ra z pominięciem interfejsu MIDI.

Matriarch to Grandmother na stery-

dach. Jego brzmienie jest potężne, kremo-

we, ostre – wybierz sam. Dzięki niezwykle 

rozbudowanym możliwościom łączenia 

modułów w zasadzie trudno znaleźć 

kombinację niemożliwą do zrealizowania. 

Oscylatory brzmią tak tłusto, że czasem 

wystarczy jeden, żeby uzyskać poszukiwa-

ne brzmienie (szczególnie basowe). Filtry, 

dzięki temu, że są dwa, pozwalają rzeźbić 

w tym tłustym materiale z niespotyka-

ną precyzją. Prawdę mówiąc, sam filtr 

górnoprzepustowy wywołuje ciarki na 

plecach. Wisienką na torcie jest Delay. Nie 

dość, że w pełni analogowy, co objawia się 

niezwykłą miękkością powtórzeń, to  

w dodatku stereo, co sprawia, że w zało-

żeniu monofoniczny instrument potrafi 

wypełnić całą przestrzeń w miksie. To  

w połączeniu z „grubością” samego dźwię-

ku umożliwia tworzenie prostych aranżacji 

o porażającej mocy.

A jeśli komuś wciąż będzie mało, to 

może zaszaleć z systemem Eurorack lub 

innym krewnymi z rodziny Mooga. 

Początki „rodzinki” Mooga w postaci 

Mother-32 czy DFAM rozbudziły apety-

ty, a Grandmother czy w szczególności 

Matriarch stanowią jej twórcze dopeł-

nienie. Precyzję i nieszablonowość tych 

pierwszych uzupełnia moc i wszechstron-

ność tych drugich. Razem czy osobno 

Matriarch zabrzmi potężnie i przyjaźnie, 

do wyboru.

Piotr Dygasiewicz

>>

 
Typ
 Semimodularny syntezator analogowy 
Silnik brzmieniowy
100% analogowy
Liczba klawiszy 
49 pełnowymiarowych klawiszy 
Rodzaj klawiszy 
Dynamiczne z aftertouch (funkcje Velocity i Aftertouch 
nie są podłączone na stałe – są dostępne przez złącza 
MIDI, KBD VEL OUT i KB AT OUT) 
Inne elementy sterujące
Pitch bend, koło modulacji, regulowany Glide, wejście 
pedału ekspresji do wyjścia CV i wejście pedału sustain
Polifonia
Monofoniczna, parafoniczna 2-głosowa i parafoniczna 
4-głosowa
Źródła dźwięku
4x oscylator analogowy z wybieranymi kształtami fali 
(oscylator 2, 3 i 4 wspierający Hard Sync), generator 
białego szumu, wejście jack
Mikser
6 -wejściowy (5 poziomu eurorack i 1 poziomu  
instrumentalnego) dyskretny mikser sterowany napię-
ciem o asymetrycznym działaniu obcinania
Filtry
Filtr dolnoprzepustowy z rezonansem 24 dB/oktawę, 
przełączalny filtr dolno-/górnoprzepustowy  
z rezonansem 24 dB/oktawę; konfigurowalne  
w połączenie równoległe (górno-/dolnoprzepustowy), 
stereo (dolno-/dolnoprzepustowy) i szeregowe  
(górno-/dolnoprzepustowy)
Modyfikowanie źródeł
Oscylator modulacji analogowej z możliwością 
wyboru i patchowania wyjścia (sinus, piła, pochylenie, 
kwadrat, schodkowy trójkąt, wygładzony losowo, 
Sample & Hold, szum). Dodatkowe LFO 
(trójkąt, kwadrat)
Obwiednie
2x czterostopniowe ADSR z wyjściami GATT Out
Tłumiki
3x bipolarne kontrolowane napięciowo tłumiki  
z funkcjami Ring Mod
Gniazda MULT
2x 4 punkty patchowania niebuforowane  
o równoległym połączeniu
VCAS
2x dyskretne analogowe VCA łączone w stereo
Efekty
Delay analogowy stereo z ping-pongiem, synchronizacją 
zegara MIDI i CV, miksem sterowanym napięciem oraz 
niezależnymi czasami opóźnienia L / P, sprzężeniem 
zwrotnym i we/wy
Arpeggiator/Sekwencer krokowy
256 kroków z maksymalnie 4 nutami na krok;  
12 lokalizacji sekwencji
Punkty połączeń
Na przednim i tylnym panelu 90 x 3,5 mm, 49 wejść,  
33 wyjścia, 2x 4 gniazda MULT
Wejścia pedałów
¼” sustain, ¼” ekspresji
Wejścia audio
jack TS 1/4” (tylny panel)
Wyjścia audio
2x gniazdo jack 1/4” TS w standardzie (panel tylny), 
gniazdo słuchawkowe 1/4” z dedykowanym pokrętłem 
poziomu (panel tylny), 2x wyjście poziomu Eurorack  
3,5 mm, 2x wyjście Delay 3,5 mm
MIDI I/O
5-pinowe złącze DIN In, Out, Thru; plus MIDI przez USB 
(tylny panel)
Wymiary
81,28 x 36,19 x 13,97 cm  
(szerokość x głębokość x wysokość)
Zasilanie
Dołączony zasilacz 12 V, 2 A, 100–240 V, 50/60 Hz  
z przekręcaną wtyczką
Waga
10,89 kg

Cena  9999 zł

SPECYFIKACJA  
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głos może mieć inne brzmienie – miłośnicy 

Korga MonoPoly wiedzą, o czym mowa) 
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narastanie). Matriarch tego nie ma, ale po 
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dach. Jego brzmienie jest potężne, kremo-

we, ostre – wybierz sam. Dzięki niezwykle 

rozbudowanym możliwościom łączenia 

modułów w zasadzie trudno znaleźć 

kombinację niemożliwą do zrealizowania. 

Oscylatory brzmią tak tłusto, że czasem 

wystarczy jeden, żeby uzyskać poszukiwa-

ne brzmienie (szczególnie basowe). Filtry, 

dzięki temu, że są dwa, pozwalają rzeźbić 

w tym tłustym materiale z niespotyka-

ną precyzją. Prawdę mówiąc, sam filtr 

górnoprzepustowy wywołuje ciarki na 

plecach. Wisienką na torcie jest Delay. Nie 

dość, że w pełni analogowy, co objawia się 

niezwykłą miękkością powtórzeń, to  

w dodatku stereo, co sprawia, że w zało-

żeniu monofoniczny instrument potrafi 

wypełnić całą przestrzeń w miksie. To  

w połączeniu z „grubością” samego dźwię-

ku umożliwia tworzenie prostych aranżacji 

o porażającej mocy.

A jeśli komuś wciąż będzie mało, to 

może zaszaleć z systemem Eurorack lub 

innym krewnymi z rodziny Mooga. 

Początki „rodzinki” Mooga w postaci 

Mother-32 czy DFAM rozbudziły apety-

ty, a Grandmother czy w szczególności 

Matriarch stanowią jej twórcze dopeł-

nienie. Precyzję i nieszablonowość tych 

pierwszych uzupełnia moc i wszechstron-

ność tych drugich. Razem czy osobno 

Matriarch zabrzmi potężnie i przyjaźnie, 

do wyboru.

Piotr Dygasiewicz

>>

 
Typ
 Semimodularny syntezator analogowy 
Silnik brzmieniowy
100% analogowy
Liczba klawiszy 
49 pełnowymiarowych klawiszy 
Rodzaj klawiszy 
Dynamiczne z aftertouch (funkcje Velocity i Aftertouch 
nie są podłączone na stałe – są dostępne przez złącza 
MIDI, KBD VEL OUT i KB AT OUT) 
Inne elementy sterujące
Pitch bend, koło modulacji, regulowany Glide, wejście 
pedału ekspresji do wyjścia CV i wejście pedału sustain
Polifonia
Monofoniczna, parafoniczna 2-głosowa i parafoniczna 
4-głosowa
Źródła dźwięku
4x oscylator analogowy z wybieranymi kształtami fali 
(oscylator 2, 3 i 4 wspierający Hard Sync), generator 
białego szumu, wejście jack
Mikser
6 -wejściowy (5 poziomu eurorack i 1 poziomu  
instrumentalnego) dyskretny mikser sterowany napię-
ciem o asymetrycznym działaniu obcinania
Filtry
Filtr dolnoprzepustowy z rezonansem 24 dB/oktawę, 
przełączalny filtr dolno-/górnoprzepustowy  
z rezonansem 24 dB/oktawę; konfigurowalne  
w połączenie równoległe (górno-/dolnoprzepustowy), 
stereo (dolno-/dolnoprzepustowy) i szeregowe  
(górno-/dolnoprzepustowy)
Modyfikowanie źródeł
Oscylator modulacji analogowej z możliwością 
wyboru i patchowania wyjścia (sinus, piła, pochylenie, 
kwadrat, schodkowy trójkąt, wygładzony losowo, 
Sample & Hold, szum). Dodatkowe LFO 
(trójkąt, kwadrat)
Obwiednie
2x czterostopniowe ADSR z wyjściami GATT Out
Tłumiki
3x bipolarne kontrolowane napięciowo tłumiki  
z funkcjami Ring Mod
Gniazda MULT
2x 4 punkty patchowania niebuforowane  
o równoległym połączeniu
VCAS
2x dyskretne analogowe VCA łączone w stereo
Efekty
Delay analogowy stereo z ping-pongiem, synchronizacją 
zegara MIDI i CV, miksem sterowanym napięciem oraz 
niezależnymi czasami opóźnienia L / P, sprzężeniem 
zwrotnym i we/wy
Arpeggiator/Sekwencer krokowy
256 kroków z maksymalnie 4 nutami na krok;  
12 lokalizacji sekwencji
Punkty połączeń
Na przednim i tylnym panelu 90 x 3,5 mm, 49 wejść,  
33 wyjścia, 2x 4 gniazda MULT
Wejścia pedałów
¼” sustain, ¼” ekspresji
Wejścia audio
jack TS 1/4” (tylny panel)
Wyjścia audio
2x gniazdo jack 1/4” TS w standardzie (panel tylny), 
gniazdo słuchawkowe 1/4” z dedykowanym pokrętłem 
poziomu (panel tylny), 2x wyjście poziomu Eurorack  
3,5 mm, 2x wyjście Delay 3,5 mm
MIDI I/O
5-pinowe złącze DIN In, Out, Thru; plus MIDI przez USB 
(tylny panel)
Wymiary
81,28 x 36,19 x 13,97 cm  
(szerokość x głębokość x wysokość)
Zasilanie
Dołączony zasilacz 12 V, 2 A, 100–240 V, 50/60 Hz  
z przekręcaną wtyczką
Waga
10,89 kg

Cena  9999 zł
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D
opisek 2.0 sugeruje nową wer-

sję już istniejącego produktu, 

choć w tym przypadku jest to 

raczej luźne nawiązanie do 

syntezatorka CRAFT, który był prostym 

projektem DIY (zrób to sam). Okazał się 

sporym sukcesem, ponieważ popyt prze-

wyższył limitowaną produkcję, więc warto 

było wrócić do tematu.

CRAFTsynth wyglądem i obsługą na-

wiązuje bardziej do większego brata, czyli 

SKULPT-a. Niewielka plastikowa obudowa 

skrywa elektronikę oraz pojemniczek na 

trzy baterie „paluszki”, który dodatkowo 

służy jako podstawka powodująca, że panel 

czołowy jest zwrócony wygodnie do użyt-

kownika. Znajdziemy na nim (na panelu, nie 

użytkowniku) 12 pokręteł „bez końca”. Ich 

Modal Electronics  
konsekwentnie rozwija linię  
maleństw z bogatym wnętrzem. 
Po polifonicznym SKULPT  
nadszedł czas na jednogłosowy 
CRAFTsynth 2.0

Modal CRAFTsynth 2.0

funkcje można zmieniać za pomocą  

dotykowego pola poniżej, które spełnia 

także rolę prostej klawiatury. To jedynie  

osiem „klawiszy”, ale mamy wygodną trans-

pozycję oraz możliwość definiowania skal, 

więc da się przeżyć. Oczywiście instrument 

można kontrolować przez MIDI (pełnowy-

miarowe gniazda!) lub USB. 

Jeśli już jesteśmy przy gniazdach, to 

mamy też wyjście liniowe oraz słuchawko-

we, a także bardzo interesujące analo-

gowe gniazda Sync In i Sync Out, które 

producent skonfigurował do parametrów 

Korga (więc miłośnicy serii Volca będą 

uszczęśliwieni) oraz Teenage Engineering. 

Dzięki temu użytkownik może w prosty 

sposób zbudować studio dla lalek i ludzi-

ków Lego. 

Przejdźmy do spraw najważniejszych, 

czyli możliwości brzmieniowych. Jak już 

wspomniałem, instrument jest jedno-

głosowy, ale za to ma osiem wirtualnych 

oscylatorów. Głównym typem syntezy jest 

Wavetable, a w pamięci znajdziemy  

40 przebiegów zapisanych w ośmiu ban-

kach z możliwością płynnego morfingu. Na 

razie nie brzmi to specjalnie ekscytująco, 

ale to dopiero początek. Zapisane prze-

biegi mają różną naturę (wirtualny analog, 

cyfra i oczywiście krótkie próbki tablico-

we), ale dopiero ich interakcja za pomocą 

najróżniejszego typu modulatorów 

sprawia, że instrument brzmi niezwykle 

świeżo. Do dyspozycji mamy modulację 

częstotliwościową (FM), fazową i kołową, 

a także synchronizację oscylatorów  

Pudełko z żywym           dźwiękiem
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wspomniałem, instrument jest jedno-

głosowy, ale za to ma osiem wirtualnych 
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   Łącznie 8 oscylatorów z 2 wybieranymi 

 przebiegami i stopniem miksera.

   40 unikatowych przebiegów podzielonych na 

 8 banków, w każdym zestaw 5 morfowalnych 

 przebiegów

   Wirtualne przebiegi analogowe

   Przebiegi cyfrowe

   Przebiegi generatywne 

   Wybór przebiegów z oscylatorów NCO 

 syntezatora Modal 002.

   Przetwarzanie i krzyżowanie modulacji za pomocą

  1 z 16 modyfikatorów oscylatora, w tym: 

	    Modulacja częstotliwości / fazy

	    Hard / Window Sync, 

	    Modulacja pierścieniowa / amplitudy,

	    Derez / Bitcrush, 

	    Wavefoldery 

	    Waveshapery

	    Multiopcja Unison / spread, do odstrajania 

  8 oscylatorów w celu uzyskania „dużego” 

  brzmienia

   3x oddzielne generatory obwiedni dla filtra, 

 amplitudy i modulacji

   2x oddzielne LFO

   8 źródeł, z których każde ma własny cel

Możliwość przypisania z panelu przedniego 

CRAFTsynth

   LFO1

   LFO2 

   MOD-EG

   Możliwość przypisania z aplikacji MODALapp

	    Velo

	    Note

	    ModW

	    AftT

	    Expression 

   Wbudowany programowalny arpeggiator 

 sekwencyjny z transpozycją w czasie rzeczywistym

   2-biegunowy filtr rezonansowy z płynnym 

 przejściem od trybu Low Pass, przez Band Pass, 

 do trybu High Pass

   Efekty Delay i Distortion (waveshaping overdrive)

   Opcjonalna synchronizacja z zegarem MIDI 

 dla LFO i Delaya

   64 komórki pamięci na presety

   Klawiatura MIDI z 8 klawiszami dotykowymi; 

 8 specjalnych skal z wyborem prymy

   Wejście i wyjście MIDI DIN

   Wejście i wyjście do synchronizacji z zegarem 

 analogowym (skonfigurowane zgodnie ze 

 specyfikacją KORG / Teenage Engineering)

   Zgodność MIDI class-compliant zapewniona 

 przy połączeniu USB z komputerem 

 lub tabletem

   Wyjście słuchawkowe i liniowe

   Opcjonalny edytor dostępny dla systemów 

 MacOS, Windows, iOS i Android

   12 pokręteł na panelu przednim – każde z nich 

 transmituje komunikaty MIDI CC, dzięki czemu 

 CRAFTsynth 2.0 jest jeszcze bardziej użyteczny 

 jako kontroler dla aplikacji itp.

   Zasilanie 3x AA lub USB

   Wymiary 150 x 135 x 68 mm

   Waga 300 g 

Cena  640 zł

Z
d
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ci

a:
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d

al
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ro
n
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)

i efekty typu Bitcrush. Oczywiście żaden 

współczesny syntezator nie może obejść 

się bez trybu Unison, który lekko (lub nie 

tak lekko) odstraja oscylatory, co skutkuje 

przepotężnym brzmieniem. 

Dalej jest bardziej standardowo: 

generatory obwiedni dla głośności,  

odcięcia filtra i głębokości modulacji, 

dwa razy LFO oraz matryca modulacji  

w układzie 8x8, gdzie każde źródło może 

kontrolować jeden parametr. Mamy też 

arpeggiator, prosty sekwencer, podwój-

ny filtr o płynnie regulowanym typie (LP, 

HP, BP) i dwa efekty w postaci delaya  

i przesteru. 

Muzykom z dużymi paluchami lub 

awersją do miniaturowych paneli pro-

ducent dostarcza edytor, który pracuje 

na komputerach Mac i PC, a także na 

systemach mobilnych (iOS, Android). 

Brzmienie CRAFTsynth 2.0 jest bardzo 

dobre. Świetną rzeczą jest to, że Modal po-

szedł swoją drogą i nie dał się skusić na ko-

lejny wirtualny analog, tylko zaproponował 

ostre, żywe i pulsujące dźwięki, które aż się 

proszą, aby wykorzystać je we współcze-

snych produkcjach. Brak polifonii zupełnie 

nie przeszkadza, a jak ktoś jej pragnie, to 

może nabyć Modal SKULPT, choć wtedy 

straci nieco na szaleństwie CRAFT-a. 

Sprzęt jest mały, nic nie waży i można 

go zabrać na występ, a potem podłączyć 

w studiu. W dodatku kosztuje tyle, ile dwa 

tankowania samochodu. Pełna rekomen-

dacja. 

Piotr Dygasiewicz

UDERZ W KLAWISZ
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                   Wariacje 
na temat klasyków

M-75 Aristocrat P90

Lekki i kompaktowy Guild M-75 Aristocrat 

przywołuje ducha swoich poprzedników 

z lat pięćdziesiątych. Komorowany lity 

korpus ze świerkowym topem i wdzięcznie 

wyciętym pojedynczym cutawayem został 

specjalnie zaprojektowany, aby produ-

kować taki rezonans, jak dużo większe 

instrumenty. Klasyczne wykończenie  

w kolorze Antique Sunburst nadaje gitarze 

elegancki wygląd. Instrument ma także so-

lidny trzyczęściowy mahoniowy gryf oraz 

podwójne pickupy Franz P90 Soapbar. Ta 

gitara to powrót do prawdziwej klasyki 

Guilda.

Guild

 M-75 

 Aristocrat P90  
 M-75 

 Aristocrat HH 

 Starfire II 

 Dynasonic 

M-75 Aristocrat HH

Trudno o lepszy wybór, gdy szuka się 

gitary, która swoją wagą nie wgniecie  

w ziemię. Aristocrata HH skonstruowano 

po to, aby zapewnić komfort i wygodę gry 

na długie godziny! Ma komorowany lity 

korpus, który dostarcza taką samą stabil-

ność i brzmienie jak klasyczne konstruk-

cje z litym korpusem, ale bez przesadnej 

wagi. Dwa przetworniki HB-2 bazują na 

swoim większym kuzynie HB-1. HB-2 jest 

standardowej wielkości humbuckerem 

z magnesami Alnico II, który stanowi 

fundament do grania takich gatunków jak 

rock, R&B i im pokrewnych. Inne cechy 

tego instrumentu to niklowany hardware, 

komfortowy trzyczęściowy gryf i wyjąt-

kowy harfowy strunociąg Guilda. 

Starfire II Dynasonic

Starfire II ST i pickup DeArmond Dyna-

sonic – tę dwójkę połączyło przezna-

czenie w Guild Starfire II Dynasonic. 

Kombinacja ta została pierwszy raz 

przedstawiona w 1960 roku, a swoją 

największą popularność święciła  

w czasach, kiedy grał na niej Jerry Gar-

cia. Pickup DeArmond Dynasonic Single 

Coil został stworzony przez DeArmond 
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Guild rozszerza serię 
M75 o dwa nowe mo-
dele z pickupami typu 
soapbar i humbucker. 
W ofercie pojawiają się 
też nowy Starfire  
i A-150 Savoy z picku-
pami DeArmond, dwa 
nowe 12-strunowe 
akustyki i akustyczny 
jumbo junior bass  
w zaskakującym  
ciemnym kolorze

w 1940 roku i długo był szanowany za 

swoją innowacyjność i niesamowite 

brzmienie. Guild Starfire II Dynasonic 

gra słodką górą i pełnym bogatym 

dołem. Gitara zyskała wykończenie 

kolorem Royal Brown w połysku i ma 

mahoniowy gryf, hebanową podstrun-

nicę, elegancki binding w kolorze kości 

słoniowej oraz złoty hardware. Ten 

model wyposażono w mostek Tune-o-

-Matic oraz stały strunociąg, który daje 

stabilność i długi sustain. Starfire II 

Dynasonic to gitara, która przywołuje 

brzmienie i klimat Ameryki lat czter-

dziestych ubiegłego wieku.

A-150 Savoy Special

Szukasz najlepszej jazzowej gitary? Nie 

szukaj już więcej, bo właśnie znalazłeś 

Guild A-150 Savoy Special. Ma korpus 

hollow body z profilowanym topem  

z litego świerku Sitka, profilowanym 

tyłem z klonu oraz klonowymi bokami. 

Odpowiedni do swojej epoki regulo-

wany pickup DeArmond Rhythm Chief 

1100 odróżnia ten instrument od 

wszystkich innych gitar tym, że brzmi 

wyjątkowo ciepło. Takie brzmienie to 

kwintesencja jazzu. To jest właśnie to, 

co ukształtowało ten gatunek muzyki. 

Gitara ma dyskretnie umiejscowione 

potencjometry głośności i tonu. Są 

    
SPECYFIKACJA TECHNICZNA •

M-75 Aristocrat P90
  Korpus mahoń lity, komorowany

  Top świerkowy, profilowany 

  Gryf mahoń

  Podstrunnica palisander Pau Ferro

  Progi 22 medium jumbo

  Skala 629 mm

  Przetworniki 2 przystawki Guild Franz 

 P90 Soapbar

  Mostek Tune-o-Matic

  Strunociąg harfowy Guild

  Klucze Guild Vintage Style

  Siodełko kościane

  Osprzęt złoty

  Binding ABS w kolorze kości słoniowej

  Kolor Vintage Sunburst

Cena  3050 zł

M-75 Aristocrat HH
  Korpus mahoń lity, komorowany

  Top klon płomienisty, profilowany

  Gryf mahoń

  Podstrunnica Pau Ferro

  Progi 22 medium jumbo

  Skala 629 mm

  Przetworniki 2 przystawki Guild HB-2 

 Humbucker

  Mostek Tune-o-Matic

  Strunociąg harfowy Guild

  Klucze otwarte Guild Vintage Style

  Siodełko kościane

  Osprzęt niklowany

  Binding ABS w kolorze kości słoniowej

  Kolor Trans Black Burst

Cena  3050 zł

Starfire II Dynasonic
  Korpus mahoń semi-hollow body

  Top mahoń, profilowany

  Gryf heban

  Podstrunnica Pau Ferro

  Progi 20 narrow jumbo

  Skala 629 mm

  Przetworniki 2 przystawki DeArmond 

 Dynasonic

  Mostek Tune-o-Matic

  Strunociąg Stopbar Tailpiece

  Klucze otwarte Guild Vintage Style

  Siodełko NuBone

  Osprzęt złoty

  Binding ABS w kolorze kości słoniowej

  Kolor Royal Brown

Cena  4850 zł

A-150 Savoy Special
  Korpus klon płomienisty, hollow body

  Top świerk Sitka, profilowany

  Gryf mahoń z paskiem z klonu

  Podstrunnica Pau Ferro

  Progi 20 narrow jumbo

  Skala 629 mm

  Przetworniki 1 przystawka DeArmond 

 Rhytm Chief

  Mostek kompensowany, heban

  Strunociąg harfowy Guild

  Klucze otwarte Grover Sta-Tite

  Siodełko kościane

  Osprzęt złoty

  Binding ABS w kolorze kości słoniowej

  Kolor Snowcrest White

Cena  6050 zł

D-2612CE Deluxe
  Kształt dreadnought

  Korpus top z pasiastego hebanu, tył i boki 

 z profilowanego pasiastego hebanu

  Gryf mahoń

  Podstrunnica Pau Ferro

  Siodełko kościane

  Progi 20

  Klucze Guild zamknięte

  Osprzęt niklowany

  Skala 648 mm

  Elektronika Guild/Fishman AP1 Sonicore

Cena  2850 zł

F-2512E Deluxe
  Kształt jumbo

  Korpus top ze świerku Sitka, tył profilowany 

 z płomienistego klonu; boki z klonu 

 płomienistego

  Gryf mahoń

  Podstrunnica Pau Ferro

  Siodełko kościane

  Progi 20

  Klucze Guild zamknięte

  Osprzęt niklowany

  Skala 648 mm

  Elektronika Guild/Fishman AP1 Sonicore

Cena  2650 zł

Jumbo Jr. Bass
  Kształt jumbo junior

  Korpus top ze świerku Sitka, tył i boki 

 z klonu płomienistego

  Gryf klon

  Podstrunnica heban

  Siodełko kościane

  Progi 20

  Klucze zamknięte, niklowane, Guild Fishtail 

 Bass Tuning Machine

  Osprzęt chromowany

  Skala 603 mm

  Elektronika Guild/Fishman Bass Sonitone

Cena  2170 zł

>>
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zamontowane one zamontowane na 

pickguardzie. A-150 Savoy Special wyposa-

żono we wszystkie narzędzia potrzebne do 

stworzenia idealnego brzmienia. Instru-

ment jest elegancki i minimalistyczny. Jeże-

li chodzi o wygląd, uwagę od razu przyku-

wa biały kolor Snowcrest White. Jednak 

to nie wszystko! A-150 Savoy Special ma 

binding w kolorze kości słoniowej, obin-

dowane otwory rezonansowe i główkę, 

markery z masy perłowej, złoty hardware 

i tradycyjny harfowy strunociąg Guilda.

D-2612CE Deluxe

Zabrzmij świeżo z nowym 12-strunowym 

akustykiem Guild D-2612CE Deluxe. Ten 

dreadnought to prawdziwy lider wśród 

dwunastostrunówek. Jego top wykonano 

z litego świerku, a oszałamiający profi-

lowany tył i boki z pasiastego hebanu. 

Ten unikatowy materiał daje D-2612CE 

Deluxe mocny i czysty dźwięk z wyraź-

nym basem. Wykończenie w połysku 

podkreśla wyjątkowe pasiaste drewno. 

Profilowany tył instrumentu daje mu nie-

spotykaną projekcję dźwięku i sustain, co 

czyni go świetnym uzupełnieniem innych 

12-strunowych Guildów. Dodatkowe 

cechy tej wyjątkowej gitary to rozeta  

z macicy perłowej, logo Guild na główce, 

podstrunnica i mostek z Pau Ferro oraz 

pickup Fishman Sonitone z potencjome-

trem głośności i tonu.

F-2512E Deluxe

Gitara F-2512E to połączenie dwóch 

specjalności Guilda: gitary 12-strunowej 

i kształtu jumbo. Instrumenty tego typu 

pojawiły się w ofercie amerykańskiej firmy 

już w 1954 roku. Połączenie tego kształtu 

z popularną konstrukcją 12-strunową 

zaowocowało pełnym i imponująco zrów-

noważonym akustycznym brzmieniem.

Top gitary F-2512E został zrobiony 

z litego świerku Sitka, tył i boki z klonu. 

F-2512E odzywa się jasnym i zdecydo-

wanym brzmieniem. Należy przy tym do 

instrumentów głośnych, co jest znakiem 

rozpoznawczym 12-strunowych modeli 

gitar Guild. Pomaga w tym profilowany 

tył, który zapewnia także odpowiednio 

długi sustain i pełne brzmienie.

F-2512E ma elektronikę Guild/Fish-

man AP1, kościane siodełko szyjki  

i mostka, piękną rozetę, pickguard  

w kolorze żółwiej skorupy oraz wykończe-

nie w połysku.

Jumbo Jr. Bass

Jumbo Junior Bass ma lity top wykonany 

ze świerku Sitka, profilowany tył oraz boki 

z klonu płomienistego, aby odzwierciedlić 

brzmienie drewna, które przez wiele lat 

było używane do budowy kontrabasów. 

Skutkuje to czystym, zwartym brzmieniem 

basu, który odzywa się bardzo mocno  

i zdecydowanie, co przy tak małym pudle 

robi spore wrażenie. Za pomocą wbudowa-

nego aktywnego pickupu Guild/Fishman  

z potencjometrami głośności i tonu 

możemy wzmocnić lub nagrać głębokie 

brzmienie Jumbo Juniora. Drapieżnego wy-

glądu nadaje gitarze kolor Charcoal Burst. 

Ponadto gitara ma hebanową podstrunnicę 

i mostek, kościane siodełko gryfu i mostka, 

rozetę i logo Guild z macicy perłowej oraz 

pickguard w kolorze żółwiej skorupy.

Mateusz Bracha

>>

 D-2612CE 

 Deluxe

 F-2512E 

 Deluxe

 A-150 

 Savoy Special
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HeadRush Looperboard

Audio Routing, looper 

settings i global settings

Audio Routing to część menu, gdzie 

przyporządkowujemy konkretne źródła 

sygnału do konkretnych wyjść lub tracków. 

Dzięki temu możemy wysłać metronom 

tylko do słuchawek, sprawić, aby każdy in-

strument nagrywał się na oddzielnej ścież-

ce albo żeby jeden instrument mógł być 

nagrywany na każdej ze ścieżek. Pierwsza 

strona nazywa się Input i służy do kontroli 

sygnału wejściowego (1). Tu podglądamy, 

jak głośny jest sygnał wejściowy, i odpo-

wiednio go konfigurujemy. Regulujemy też 

panoramę. Także tutaj ustawiamy, gdzie 

chcemy wysłać nieprzetworzony przez 

looperboard sygnał wejściowy. Wysyłamy 

go na kanał 1, 2, 3, 4 lub nie wysyłamy go 

nigdzie, jeżeli nie jest nam potrzebny. Mo-

żemy także zlinkować wyjście 1 i 2 oraz  

3 i 4. Przydaje się to przede wszystkim 

wtedy, kiedy wpinamy urządzenie działają-

ce w stereo.

(2) Sekcja Monitor pozwala słuchać, 

co się dzieje z przetworzonym sygnałem. 

Każde wejście możemy przypisać do 

konkretnego wyjścia włącznie z wyjściem 

słuchawkowym.

(3) W opcjach Tracku decydujemy, na 

który kanał chcemy wysłać nagrany już 

fragment. Może to być także przygotowa-

ny wcześniej loop albo pętla perkusyjna. 

Tutaj ustawiamy także, dokąd chcemy 

wysłać klik. 

W minitutorialu  
pokazuję, na co zwrócić 
uwagę i jakie parametry 
warto skonfigurować 
przed stworzeniem 
swojego pierwszego 
loopa

Tajniki  
 konfiguracji

 1  6 

 2  7 

 3  8 

 4  9 

 5  10 >>
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HeadRush Looperboard

Audio Routing, looper 

settings i global settings

Audio Routing to część menu, gdzie 

przyporządkowujemy konkretne źródła 

sygnału do konkretnych wyjść lub tracków. 

Dzięki temu możemy wysłać metronom 

tylko do słuchawek, sprawić, aby każdy in-

strument nagrywał się na oddzielnej ścież-

ce albo żeby jeden instrument mógł być 

nagrywany na każdej ze ścieżek. Pierwsza 

strona nazywa się Input i służy do kontroli 

sygnału wejściowego (1). Tu podglądamy, 

jak głośny jest sygnał wejściowy, i odpo-

wiednio go konfigurujemy. Regulujemy też 

panoramę. Także tutaj ustawiamy, gdzie 

chcemy wysłać nieprzetworzony przez 

looperboard sygnał wejściowy. Wysyłamy 

go na kanał 1, 2, 3, 4 lub nie wysyłamy go 

nigdzie, jeżeli nie jest nam potrzebny. Mo-

żemy także zlinkować wyjście 1 i 2 oraz  

3 i 4. Przydaje się to przede wszystkim 

wtedy, kiedy wpinamy urządzenie działają-

ce w stereo.

(2) Sekcja Monitor pozwala słuchać, 

co się dzieje z przetworzonym sygnałem. 

Każde wejście możemy przypisać do 

konkretnego wyjścia włącznie z wyjściem 

słuchawkowym.

(3) W opcjach Tracku decydujemy, na 

który kanał chcemy wysłać nagrany już 

fragment. Może to być także przygotowa-

ny wcześniej loop albo pętla perkusyjna. 

Tutaj ustawiamy także, dokąd chcemy 

wysłać klik. 

W minitutorialu  
pokazuję, na co zwrócić 
uwagę i jakie parametry 
warto skonfigurować 
przed stworzeniem 
swojego pierwszego 
loopa

Tajniki  
 konfiguracji

 1  6 

 2  7 

 3  8 

 4  9 

 5  10 >>
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(4) Ostatnia strona to Output. Służy do 

podglądu i ustawiania głośności poszcze-

gólnych wyjść.

Loop Settings

To inaczej ustawienia loopowania. Tu usta-

wiamy wszystkie podstawowe parametry, 

które należy wyregulować przed jego 

rozpoczęciem. Wchodzimy w nie przez 

kliknięcie w prawym górnym rogu symbolu 

*** i następnie wybranie Loop Settings (5). 

Tutaj ustawiamy tempo utworu, metrum, 

włączamy lub wyłączamy klik. Po prawej 

stronie znajdują się opcje kwantyzacji. 

Ustawimy tu, z jaką dokładnością ma ona 

działać (6).

Global Settings

W Global Settings wchodzimy, podobnie 

jak do Loop Settings, przez ikonę *** (7).  

Na pierwszej stronie na samej górze 

znajduje się storage limit. Ten wskaźnik 

pokazuje, ile jeszcze mamy miejsca  

w pamięci wewnętrznej, a dokładniej ile 

czasu pozostało nam jeszcze na nagrywa-

nie. Poniżej, w sekcji General, znajduje się 

Start/Stop, przy którym są dwa parametry: 

Return oraz Pause. Kiedy zaznaczony 

jest Return, przycisk nożny Start/Stop po 

zatrzymaniu pętli wznawia ją od początku. 

Natomiast przy zaznaczonym parametrze 

Pause wznowi ją od momentu, w którym 

ją wcześniej zatrzymaliśmy. After Re-

cord służy do ustawienia automatyzacji 

dogrywania. W tym miejscu ustawiamy 

czy chcemy sami decydować o tym, czy 

dogrywanie rozpoczyna się przez naciśnię-

cie przycisku nożnego, czy też uruchamia 

się automatycznie. Default Setup on Start 

po włączeniu urządzenia wyświetla auto-

matycznie okno z osią czasu. Możemy to 

zmienić, klikając Off. Wtedy po włączeniu 

pojawia się ekran, na którym poprzednio 

skończyliśmy pracę. Midi Through urucha-

mia przyjmowanie i wysyłanie sygnałów 

MIDI. FX Edit Page służy do ustawienia 

liczby kolumn na stronie edycji efektów.  

Na drugiej stronie znajduje się opcja włą-

czenia zasilania Phantom oraz XLR Ground 

Lift, który eliminuje zakłócenia. HeadRush 

Looperboard możemy podłączyć bezpo-

średnio do systemu nagłośnieniowego lub 

do wzmacniacza. Przed podłączeniem  

w Global Settings wybieramy odpowiednio 

AMP lub Line. Ostatnia opcja to ustawienia 

portu USB. Tam określamy częstotliwość 

próbkowania, poziom wejściowy i tryb,  

w którym chcemy pracować: Live  

albo DAW.

Podkłady perkusyjne

HeadRush Looperboard ma wbudowane 

pętle perkusyjne, dzięki którym  od razu 

rozpoczynamy tworzenie ciekawych pętli 

wraz z podkładem. Aby taką otworzyć,  

wystarczy na głównym ekranie kliknąć 

Import Audio -> Internal (8, 9, 10, 11, 12)  

i wybieramy spośród ponad 300 gotowych 

przykładów. Jeżeli pętla nam się nie po-

doba, kasujemy ją, przytrzymując przycisk 

Stop-Undo do momentu zniknięcia ścieżki 

z ekranu.

Efekty

Sekcja efektów została w Looperboardzie 

uproszczona do minimum. Konstruktorzy 

firmy Eleven prawdopodobnie doszli do wnio-

sku, że nie ma sensu robić z tego urządzenia 

kolejnego Pedalboardu. Dlatego zapropono-

wali gotowe presety, które zostały podzie-

lone na sześć kategorii: Vocal, Guitar, Lo-fi, 

Dub, Drum i Studio. Oczywiście jeśli zbiór 

presetów nazywa się Vocal, nie znaczy, że nie 

możemy użyć go do gitary. Jednak zostało to 

tak pomyślane, abyśmy nie musieli za dużo 

grzebać w ustawieniach. 

Zamiast tego mamy świetnie brzmiące 

i dobrze przemyślane efekty, dzięki którym 

możemy od razu skupić się na kompono-

waniu. Nie zostaliśmy jednak pozbawieni 

edytowania przygotowanych wcześniej 

presetów, co dla wymagających użytkow-

ników jest ważną informacją. Aby rozpo-

cząć, klikamy przycisk nożny FX i przecho-

dzimy do sekcji efektów (13), a następnie 

klikamy + i pojawia się lista presetów (14). 

Wybieramy grupę efektów gitarowych 

i przykładowo preset Lead Wet (15, 

16). Wybieramy kanał, na który chcemy 

skierować efekt. Może być to wejście lub 

konkretny track (17). Przypuśćmy, że efekt 

jest zbliżony do tego, co chcemy osiągnąć, 

 11 

 12 

13 

 14  16 

 15  17 

>>
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ale ponieważ jesteśmy wybredni, chcemy 

trochę pogrzebać w ustawieniach. Klikamy 

ikonę potencjometru po prawej stronie  

i rozwija nam się panel edycji efektów  

(18, 19). Po lewej stronie mamy prostokąty 

z nazwami: Whammy, Overdrive, Wah 

Wah, Amp, Modulation, Spring Reverb  

i Delay. Są one czymś w rodzaju kostek  

z efektami. W centrum ekranu znajdują się 

parametry, które możemy modyfikować. 

Jeżeli wciąż nam czegoś brakuje, zawsze 

możemy podpiąć zewnętrzny efekt albo po 

prostu HeadRush Pedalboard lub Gigbo-

ard. Wychodząc z panelu edycji efektów na 

samym dole, mamy dwa okienka Assign  

 20  18  23 

 21 

 22 

 19  24 

 25 

i Expression (20, 21). Assign służy do 

przypisania konkretnych efektów do 

konkretnego przycisku nożnego. Możemy 

też wybrać kolor lampki LED, abyśmy nie 

pomylili się na scenie w wyborze efektu 

(22). W Expression konfigurujemy działa-

nie zewnętrznego pedału ekspresji, który 

możemy wykorzystać do kontrolowania 

takich efektów jak Whammy, Wah Wah, czy 

ilość przesteru. Po otwarciu okna Expression 

klikamy +, a potem Guitar (23,24). Potem 

wybieramy np. Whammy Pedal i już zyskuje-

my kontrolę nad efektem Whammy (25).

Mateusz Bracha

Pobierz bezpłatnie najnowsze e-wydanie audioplay

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

www.audioplay.audiostacja.pl
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V6JV

John Verity, świetny gitarzysta bluesowy, 

od lat sześćdziesiątych regularnie koncer-

tuje na całym świecie ze swoim zespołem 

John Verity Band. Współpracował jako 

gitarzysta sesyjny lub koncertowy z takimi 

zespołami i artystami jak: Motorhead, 

Ringo Starr, Mike Rutherford, Keith 

Z firmą Vintage współpracuje wielu znanych i cenionych gitarzystów. 
Dwóch z nich stworzyło w tym roku nowe ekscytujące serie gitar.  

Klasyczne Stratocastery według swojej receptury zaprojektował John 
Verity, a powrót do klasyki amerykańskich gitar lat trzydziestych proponuje 

nam Paul Brett. A to nie koniec nowości!

Vintage Przytul Stellę         (lub jakąś inną)

 V6JV  Vintage 
 Statesboro 

Emerson czy Greg Lake. Verity od zawsze 

gra na gitarach typu Stratocaster. Jakiś czas 

temu stworzył swój sygnowany model we 

współpracy z firmą Fret-King. Teraz gitara 

ta została odtworzona przez firmę Vintage 

według dokładnych wytycznych legendy 

brytyjskiego bluesa. Gitara jest z jednej 

strony w bardzo atrakcyjnej cenie, a z dru-

giej nic nie traci na wygodzie gry i bogatym 

brzmieniu.

V6JV ma te same pickupy, co jej 

odpowiednik Fret-Kinga, czyli Wilkinson 

WVS60. Trzy pickupy typu single coil  

z obwodem „Power Coil” mają krystalicz-

nie czystą górę, kąsający środek i bogaty 

w szczegóły dół. Dzięki technologii „hum 

cancelling” brzmienie jest wolne od szu-

mów i zakłóceń normalnie obecnych  

w singlach. Gitarę wyposażono tradycyj-

nie w trójpozycyjny przełącznik, poten-

cjometr Volume i dwa potencjometry 

Tone. Dzięki siodełku Graphtech NuBone 

oraz kluczom Wilkinson WJ07 Pin-Lok  

i mostkowi WV2SB vibrato gitara zawsze 

stroi znakomicie. Instrumenty wykoń-

czone są pięknym lakierem, który oprócz 

korpusu pokrywa też główkę, w kolorach 

Candy Apple Red oraz Candy Apple Blue. 

Na klonowym gryfie tej gitary nabito  

22 progi.

John Verity twierdzi, że brzmienie  

tej gitary to jest właśnie to, co miał  

w głowie od wielu lat: „To najlepsza gitara, 

na jakiej w życiu grałem!”. Gitara sprawdza 

się w wielu gatunkach muzycznych, a jej 

obłędny wygląd sprawia, że właściciel 

jest dobrze widoczny podczas każdego 

występu.

Vintage Statesboro

W czasach wielkiego kryzysu w USA lekar-

stwem na stagnację, brak pracy i pieniędzy 

była muzyka, która stanowiła odskocznię 

od bolesnej codzienności. Aby grać, trzeba 
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było jednak kupić instrument. Dla nie-

których ludzi muzyka była ważniejsza niż 

jedzenie, stanowiła bowiem pokarm dla 

duszy, dlatego niejednokrotnie przyszli mu-

zycy wydawali ostatni grosz na nową gitarę. 

Umiejętność gry na instrumencie pomagała 

wyrwać się ze słabo opłacanej  

i ciężkiej pracy. Gitara była narzędziem, któ-

re pozwalało się wyróżnić, stać się wolnym, 

niezależnym i zacząć zarabiać trochę lepsze 

pieniądze. Ale przede wszystkim dawać lu-

dziom radość, dzięki której mogli przetrwać 

kolejny ciężki tydzień. 

Bardzo popularne wtedy gitary do 

grania bluesa sprzedawała wówczas firma 

Oscar Schmidt, która oferowała dobrej 

jakości instrumenty w przystępnej cenie. 

Dzięki strategii handlowej typu door-to-

-door docierała ze swoimi instrumentami 

do oddalonych od miast wiosek, gdzie nie 

było możliwości kupienia instrumentu. 

Słynny model Stella można było wtedy 

kupić bezpośrednio od sprzedawcy, ale też 

na stacjach benzynowych, w tartakach czy 

lokalnych sklepach. Stella była ceniona za 

dobre brzmienie i głośność. Wielu znanych 

bluesmanów grało wtedy na tej gitarze, 

dzięki czemu stała się w tamtych czasach 

bardzo popularna. Grali na niej m.in.: 

Robert Johnson, Leadbelly, Son House, 

Skip James, Blind Willie McTell, a później 

również B.B. King, Elvis Presley czy Kurt 

Cobain.

Tuzin strun Paula Bretta

Paul Brett jest jednym z najlepszych gita-

rzystów 12-strunowych na świecie. Ten 

wszechstronny instrumentalista oprócz 

swoich solowych projektów grał jako 

gitarzysta sesyjny lub koncertowy  

z takimi zespołami i artystami jak: Status 

Quo, John Mayall, Andy Summers, The 

Who czy David Bowie. Paul Brett  

jest także uznanym historykiem bluesa  

i kolekcjonerem gitar. Od 11 lat współpra-

cuje z firmą Vintage. Dzięki jego doświad-

czeniu i ogromnej wiedzy na temat starych 

instrumentów powstała nowa seria gitar 

akustycznych Vintage Statesboro. Seria 

została nazwana na cześć piosenki Blind 

Willie McTella „Statesboro Blues”. Była  

to pierwsza bluesowa piosenka, którą Paul 

usłyszał na żywo. Zrobiła na nim piorunu-

jące wrażenie.

Pierwszą gitarą, jaka powstała pod tą 

nazwą, był Vintage V5000SB-12. Dwu-

nastostrunowy instrument wzorowano 

na oryginalnej Stelli Westbrook, na której 

grał Blind Willie McTell. Gitara jest dostęp-

na również w wersji elektroakustycznej 

jako VE5000SB-12. 

W tym roku do serii Statesboro dołą-

czyło pięć gitar: akustyczny dreadnought 

V440WK, elektroakustyczny dreadnought 

z cutawayem VE440WK, akustyczny 

parlour V880WK, akustyczny concert oraz 

elektroakustyczny concert z cutawayem. 

Wszystkie gitary są zrobione z mahoniu 

w kolorze Whisky Sour. Wzorowano je na 

oryginalnych budżetowych instrumentach 

z lat trzydziestych. Największą inspiracją 

była firma Oscar Schmidt i ich sztandarowy 

produkt, czyli Stella. 

Główną ideą serii Statesboro jest stwo-

rzenie wysokiej jakości budżetowych gitar 

akustycznych. Gitary mają zdecydowane, 

głośne brzmienie i oszczędny design, co 

czyni je idealnymi instrumentami do grania 

bluesa, ale z powodzeniem sprawdzą się też 

w innych gatunkach.

V6P

Nowe gitary V6P z serii Vintage Reissued 

z pewnością wywołają sporo zamieszania. 

V6P nie tylko przyciąga wzrok swoim uni-

katowym wyglądem, ale przede wszystkim 

brzmieniem. Pickupy Wilkinson WO90 

SKN i minimalistyczny układ potencjome-

trów stawia je zawsze na froncie.

Pickupy Wilkinson WO90 SKN mają 

barwę zbliżoną do singli dzięki niezwykłej 

klarowności i charakterystycznej szklance  

w górnych rejestrach. Są jednak od nich 

cieplejsze, mają wyraźniejszy dół i grają 

zdecydowanie głośniej. Standardowy pięcio-

pozycyjny przełącznik oraz potencjometry 

głośności i tonu pozwalają na kreatywną 

zabawę brzmieniem, a kombinacja dwóch 

pickupów pozwala pozbyć się uciążliwych 

szumów.

Każda gitara z serii ma znakomite 

klucze Wilkinson WJ055 E-Z-Lok oraz mo-

stek WVC, dlatego można mieć pewność, 

że instrument idealnie stroi w każdym 

momencie. Ponadto unikatowo wyprofi-

lowany gryf pozwala na bezproblemowe 

dotarcie do 22. progu. 

 V6P 
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V6JV

John Verity, świetny gitarzysta bluesowy, 

od lat sześćdziesiątych regularnie koncer-

tuje na całym świecie ze swoim zespołem 

John Verity Band. Współpracował jako 

gitarzysta sesyjny lub koncertowy z takimi 

zespołami i artystami jak: Motorhead, 

Ringo Starr, Mike Rutherford, Keith 

Z firmą Vintage współpracuje wielu znanych i cenionych gitarzystów. 
Dwóch z nich stworzyło w tym roku nowe ekscytujące serie gitar.  

Klasyczne Stratocastery według swojej receptury zaprojektował John 
Verity, a powrót do klasyki amerykańskich gitar lat trzydziestych proponuje 

nam Paul Brett. A to nie koniec nowości!

Vintage Przytul Stellę         (lub jakąś inną)

 V6JV  Vintage 
 Statesboro 

Emerson czy Greg Lake. Verity od zawsze 

gra na gitarach typu Stratocaster. Jakiś czas 

temu stworzył swój sygnowany model we 

współpracy z firmą Fret-King. Teraz gitara 

ta została odtworzona przez firmę Vintage 

według dokładnych wytycznych legendy 

brytyjskiego bluesa. Gitara jest z jednej 

strony w bardzo atrakcyjnej cenie, a z dru-

giej nic nie traci na wygodzie gry i bogatym 

brzmieniu.

V6JV ma te same pickupy, co jej 

odpowiednik Fret-Kinga, czyli Wilkinson 

WVS60. Trzy pickupy typu single coil  

z obwodem „Power Coil” mają krystalicz-

nie czystą górę, kąsający środek i bogaty 

w szczegóły dół. Dzięki technologii „hum 

cancelling” brzmienie jest wolne od szu-

mów i zakłóceń normalnie obecnych  

w singlach. Gitarę wyposażono tradycyj-

nie w trójpozycyjny przełącznik, poten-

cjometr Volume i dwa potencjometry 

Tone. Dzięki siodełku Graphtech NuBone 

oraz kluczom Wilkinson WJ07 Pin-Lok  

i mostkowi WV2SB vibrato gitara zawsze 

stroi znakomicie. Instrumenty wykoń-

czone są pięknym lakierem, który oprócz 

korpusu pokrywa też główkę, w kolorach 

Candy Apple Red oraz Candy Apple Blue. 

Na klonowym gryfie tej gitary nabito  

22 progi.

John Verity twierdzi, że brzmienie  

tej gitary to jest właśnie to, co miał  

w głowie od wielu lat: „To najlepsza gitara, 

na jakiej w życiu grałem!”. Gitara sprawdza 

się w wielu gatunkach muzycznych, a jej 

obłędny wygląd sprawia, że właściciel 

jest dobrze widoczny podczas każdego 

występu.

Vintage Statesboro

W czasach wielkiego kryzysu w USA lekar-

stwem na stagnację, brak pracy i pieniędzy 

była muzyka, która stanowiła odskocznię 

od bolesnej codzienności. Aby grać, trzeba 
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V72HFTB, V72FTB, LV72FTB

Seria V72 to udane połączenie starej  

i nowej ery. Konstrukcja Telecastera z ko-

morowanym korpusem sprawia, że instru-

ment jest dużo lżejszy od swojej klasycznej 

wersji. Wycięcie w kształcie litery „f” 

nadaje gitarze elegancji. Tradycyjny mostek 

typu hardtail z sześcioma siodełkami  

i strunami przechodzącymi przez korpus 

pozwala osiągnąć odpowiednią intonację, 

a także utrzymuje stabilne strojenie. Gitara 

występuje w dwóch wersjach. V72HFTB 

ma dwa pickupy typu humbucker Wilkin-

son WHHB, które dają tej gitarze bogate 

brzmienie, mocny dół i zrównoważoną 

górę. Natomiast V72FTB i LV72FTB (wer-

sja leworęczna) wyposażono w dwa różne 

pickupy: Wilkinson WDG mini double coil 

przy gryfie oraz Wilkinson Alnico V WVTB 

przy mostku. Wspólnie produkują szerokie  

spektrum brzmień.

V6M24

V6M24 została zaprojektowana z myślą  

o gitarzystach z nowoczesnym podej-

ściem do gry. Gitara ma korpus z amery-

kańskiej olchy. Świetnie spasowano go  

z wklejanym klonowym gryfem z klonową 

podstrunnicą. Odpowiednio wypro-

filowany gryf z 24 progami medium 

 V72HFTB, 
 V72FTB, 
 LV72FTB 

 V6M24 

>>
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jumbo pozwala zagrać nawet najwyższe 

dźwięki.

Jak każda gitara elektryczna Vintage 

V6M24 jest wyposażona w osprzęt i pic-

kupy zaprojektowane przez Treva Wilkin-

sona. Dzięki mostkowi Vibrato VS50IIK 

gitara zawsze wraca do odpowiedniego 

stroju pomimo sporych obciążeń.  

Mocno pomagają w tym świetne klucze 

Wilkinson WJ07LH E-Z-Lok. Pickupy 

Wilkinson WHHB double-coil dostarcza-

ją mocnego dołu i jasnej góry, dzięki temu 

gitara sprawdzi się w każdym gatunku 

muzycznym.

VS63CR

Gitara elektryczna VS63 została zapro-

jektowana dla wymagających muzyków. 

Nowy model poszerza paletę brzmieniową 

dzięki dodatkowemu trzeciemu pickupo-

wi. VS63 zrywa z tradycją i otwiera przed 

instrumentalistą dotychczas niedostępne 

możliwości tworzenia brzmienia.

Trzy pickupy Wilkinson double dają 

więcej ekspresji i mocy, a specjalnie 

wyprofilowane łączenie gryfu z korpusem 

pomaga w dosięgnięciu nawet najdalszych 

progów.

Każda VS63 jest zaopatrzona w złoty 

osprzęt firmy Wilkinson, mostek Tune-o-

-Matic, stały strunociąg oraz klucze klasy 

premium WJ303, które działają płynnie  

i są niezawodne. Dodatkowo gitara ma 

siodełko gryfu Graphtech Nubone XB, 

które przyczynia się do odpowiednie-

go przenoszenia dźwięku. Skutkuje to 

niekończącym się śpiewnym sustainem. 

Luksusowy wygląd dopełniają pickupy 

Wilkinson double coil zamknięte w złotej 

obudowie.

VS63 ma klasyczny układ elektroniki 

z trójpozycyjnym przełącznikiem, dzięki 

któremu przełączamy się pomiędzy  

pickupami.

Modelem, który wyjątkowo wyróż-

nia się w nowej serii, jest VS63VCR. Ma 

chromowany osprzęt, klucze Wilkinson 

WJ44, trzy pickupy Wilkinson Double 

Coils WOHHB oraz strunociąg Wilkinson 

Vibrola. Vibrola pozwala dodać jeszcze 

więcej ekspresji do gry dzięki podciąganiu 

strun i vibrato, co dodatkowo poszerza 

możliwości brzmieniowe.

Nieważne, czy nagrywamy coś  

w studio, czy gramy koncert, Vintage 

VS63 oferuje potrójną dozę wspaniałego 

brzmienia.

VS4CR

Nowa gitara basowa Vintage VS4CR ma 

mahoniowy korpus połączony ze specjal-

nie wyprofilowanym gryfem, który poma-

ga dosięgnąć nawet najdalszych progów. 

Ta basówka pozwala nie tylko osiągnąć 

potężny dół, ale również podróżować  

w górę gryfu i łatwo sięgać 20. progu.

Siodełko gryfu firmy Graphtech 

NuBone maksymalizuje i tak już potężne 

brzmienie basu. Natomiast klucze Wil-

kinson WJBL200 perfekcyjnie trzymają 

strój.

VS4CR jest zaopatrzona w dwa picku-

py typu humbucker w chromowanej obu-

dowie. Gładkie i okrągłe brzmienie dużego 

humbuckera przy gryfie kontrastuje  

z mocnym uderzeniem małego pickupu 

przy mostku. To pozwala na wyjątkową 

artykulację i na tyle przejrzyste brzmie-

nie, aby basowe solówki wysunęły się na 

pierwszy plan. Dodatkowo zastosowano 

specjalny potencjometr, który miesza 

barwę pickupu przy gryfie i przy most-

ku, co pozwala ustawić dokładnie takie 

brzmienie, jakie chcemy.

Nieważne czy tworzymy solidną pod-

stawę rytmiczną w swoim power trio, czy 

chcemy, aby ludziom opadły szczęki, kiedy 

gramy popisową basową solówkę. VS4CR 

jest gotowy do gry w każdym momencie.

Przy takim wyborze długie jesienne 

wieczory można spokojnie zarezerwować 

na testowanie nowych gitar Vintage. Jest 

duża szansa, że znajdzie się coś dla siebie.

Mateusz Bracha

 VS63CR 

 VS4CR 
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V72HFTB, V72FTB, LV72FTB

Seria V72 to udane połączenie starej  

i nowej ery. Konstrukcja Telecastera z ko-

morowanym korpusem sprawia, że instru-

ment jest dużo lżejszy od swojej klasycznej 

wersji. Wycięcie w kształcie litery „f” 

nadaje gitarze elegancji. Tradycyjny mostek 

typu hardtail z sześcioma siodełkami  

i strunami przechodzącymi przez korpus 

pozwala osiągnąć odpowiednią intonację, 

a także utrzymuje stabilne strojenie. Gitara 

występuje w dwóch wersjach. V72HFTB 

ma dwa pickupy typu humbucker Wilkin-

son WHHB, które dają tej gitarze bogate 

brzmienie, mocny dół i zrównoważoną 

górę. Natomiast V72FTB i LV72FTB (wer-

sja leworęczna) wyposażono w dwa różne 

pickupy: Wilkinson WDG mini double coil 

przy gryfie oraz Wilkinson Alnico V WVTB 

przy mostku. Wspólnie produkują szerokie  

spektrum brzmień.

V6M24

V6M24 została zaprojektowana z myślą  

o gitarzystach z nowoczesnym podej-

ściem do gry. Gitara ma korpus z amery-

kańskiej olchy. Świetnie spasowano go  

z wklejanym klonowym gryfem z klonową 

podstrunnicą. Odpowiednio wypro-

filowany gryf z 24 progami medium 

 V72HFTB, 
 V72FTB, 
 LV72FTB 

 V6M24 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

 V6JV JOHN VERITY SIGNATURE
Korpus olcha
Gryf klon
Podstrunnica klon
Progi 22 
Siodełko GraphTech NuBone
Mostek Wilkinson WV2SB
Osprzęt niklowany
Klucze Wilkinson WJ07 z Pin-Lok
Przetworniki 3x Wilkinson Single Coils WVS60 
bezszumowe
Potencjometry 1x głośność, 2x ton, trójpozycyjny 
przełącznik
Kolor Candy Apple Red (V6JVCAR), Candy Apple  
Blue (V6JVCAB)

Cena 1599 zł

 VE660WK
Typ elektroakustyczna
Kształt concert z cutawayem
Korpus mahoń
Tył i boki mahoń
Gryf mahoń
Podstrunnica palisander
Progi 20
Siodełko ABS, białe
Osprzęt chromowany
Klucze Die-Cast
Przetwornik Vintage
Odwrócenie fazy tak
Stroik tak
Wskaźnik rozładowania baterii tak
Potencjometry Volume, Bass, Middle, Treble,
Kolor Whisky Sour

Cena 750 zł

 VE440WK
Typ elektroakustyczna
Kształt dreadnought z cutawayem
Korpus mahoń
Tył i boki mahoń
Gryf mahoń
Podstrunnica palisander
Progi 20
Siodełko ABS, białe
Osprzęt chromowany
Klucze Die-Cast
Przetwornik Vintage
Odwrócenie fazy tak
Stroik tak
Wskaźnik rozładowania baterii tak
Potencjometry Volume, Bass, Middle, Treble,
Kolor Whisky Sour

Cena 750 zł

 V880WK
Typ akustyczna
Kształt parlour
Korpus mahoń
Tył i boki mahoń
Gryf mahoń
Podstrunnica palisander
Progi 20
Siodełko ABS, białe
Osprzęt chromowany
Klucze Die-Cast
Kolor Whisky Sour

Cena 500 zł

 V660WK
Typ akustyczna
Kształt concert
Korpus mahoń
Tył i boki mahoń
Gryf mahoń
Podstrunnica palisander
Progi 20
Siodełko ABS, białe
Osprzęt chromowany
Klucze Die-Cast
Kolor Whisky Sour

Cena 500 zł

 V440WK
Typ akustyczna
Kształt dreadnought
Korpus mahoń
Tył i boki mahoń
Gryf mahoń
Podstrunnica palisander
Progi 20
Siodełko ABS, białe
Osprzęt chromowany
Klucze Die-Cast
Kolor Whisky Sour

Cena 500 zł

 V6P
Korpus olcha
Gryf klon
Podstrunnica palisander Lignum Rosa
Progi 22 
Siodełko GraphTech NuBone
Mostek Wilkinson WVC
Osprzęt chromowany
Klucze Wilkinson Deluxe WJ055, E-Z-Lok
Przetworniki 3x Wilkinson Single Coils WO90 SKN 
Potencjometry 1x głośność, 1x ton, trójpozycyjny 
przełącznik
Kolor Laguna Blue (V6PLB), Boulevard Black (V6PBB), 
Firenza Red (V6PFR)

Cena 1399 zł

 V72HFTB
Korpus z komorą akustyczną
Materiał korpusu olcha z nakładką z klonu 
płomienistego
Gryf twardy klon
Progi 22 
Siodełko biały grafit
Mostek Wilkinson WVFS
Osprzęt chromowany
Klucze Wilkinson WJ55
Przetworniki 2x Wilkinson WHHB Double Coils
Potencjometry 1x głośność, 1x ton, trójpozycyjny 
przełącznik
Kolor Flamed Tobacco Burst

Cena 1550 zł

 V72FTB, LV72FTB
Korpus z komorą akustyczną
Materiał korpusu olcha z nakładką z klonu  
płomienistego
Gryf twardy klon
Progi 22 
Siodełko biały grafit
Mostek Wilkinson WTB Intonatable
Osprzęt chromowany

STATESBORO

Klucze Wilkinson WJ55
Przetworniki 1x Wilkinson WDG Mini Double Coil,  
1x Wilkinson WTB Single Coil 
Potencjometry 1x głośność, 1x ton,  
trójpozycyjny przełącznik
Kolor Flamed Tobacco Burst

Cena 1499 zł

 V6M24
Korpus olcha
Gryf klon
Podstrunnica palisander
Progi 24 medium jumbo
Siodełko biały grafit
Mostek Wilkinson VS50IIK Vibrato
Osprzęt chromowany
Klucze Wilkinson WJ07LH E-Z-Lok
Przetworniki 2x Wilkinson Double Coils WHHB
Potencjometry 1x głośność, 1x ton, 
trójpozycyjny przełącznik
Kolor Daytona Yellow, Ventura Green, Laguna Blue, 
Purple, Boulevard Black

Cena 1299 zł

 VS63
Korpus mahoń
Gryf mahoń
Podstrunnica palisander Lignum Rosa
Progi 22 
Siodełko GraphTech NuBone
Mostek Wilkinson WVC
Osprzęt  złoty
Klucze Wilkinson WJ303
Przetworniki 3x Wilkinson Double Coils WOCHB
Potencjometry 2x głośność, 2x ton, trójpozycyjny 
przełącznik
Kolor Cherry Red (VS63CR), Vintage White 
(VS63VW)

Cena 1499 zł

 VS63VCR
Korpus mahoń
Gryf mahoń
Podstrunnica palisander Lignum Rosa
Progi 22 
Siodełko GraphTech NuBone
Mostek Tune-o-Matic ze strunociągiem Wilkinson 
Vibrola
Osprzęt chromowany
Klucze Wilkinson WJ44
Przetworniki 3x Wilkinson Double Coils WOHHB
Potencjometry 2x głośność, 2x ton, trójpozycyjny 
przełącznik
Kolor Cherry Red 

Cena 1799 zł

 VS4CR
Korpus mahoń
Gryf mahoń
Podstrunnica palisander Lignum Rosa
Progi 22 
Siodełko GraphTech NuBone
Mostek stały
Osprzęt chromowany
Klucze Wilkinson WJBL200
Przetworniki 1x MMHB, 1x HB
Potencjometry 2x głośność, 1x master tone
Kolor Cherry Red 

Cena 1399 zł

>>
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dsłuch jest niezbędny, żebyśmy wiedzieli, co 

robimy. Trudno produkować i miksować muzykę 

bez porządnego „sprawdzacza”, czy to w postaci 

głośników czy słuchawek. O słuchawkach poroz-

mawiamy następnym razem, natomiast dzisiaj zastanówmy się, 

jak zagospodarować ograniczone środki, aby mieć jak najlepszy 

wgląd we własną pracę.

Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o adaptacji akustycznej, 

choć jest ona niezwykle istotna. Skupimy się na części elektro-

nicznej, czyli głośnikach, kablach i potencjometrach. Skonfigu-

rujmy więc stanowisko odsłuchowe.

Niemal wszyscy pracują teraz na aplikacji DAW, a ich miej-

sce pracy stanowi biurko, monitor komputera, klawiatura, mysz  

i głośniki (które mogą być ustawione bezpośrednio na biurku, 

lub za nim, na statywach). Można powiedzieć, że to udany kom-

promis, który umożliwia sprawne miksowanie. To prawda, ale 

jeśli chcemy wyciągnąć z naszego studia jak najwięcej, powinni-

śmy nieco rozbudować tę konfigurację.

Po pierwsze przyda się porządny kontroler monitorów. 

Oczywiście niemal każdy interfejs audio ma regulację poziomu 

wyjścia monitorowego, ale po pierwsze może on być nie najlep-

szej jakości, po drugie dostęp do niego może być utrudniony,  

a po trzecie sam potencjometr może nie wystarczyć. Kontroler 

monitorów, poza (najlepiej jak największym i wysokiej jakości) 

potencjometrem głośności, oferuje też dodatkowe funkcje.  

Nie jest wielkim odkryciem stwierdzenie, że jednym z najważniejszych  
elementów studia nagrań są monitory odsłuchowe. Temat to bardzo  
ekscytujący, ponieważ jest szeroki i powoduje ścieranie najróżniejszych  
koncepcji. A najlepsze jest to, że niemal każdy może mieć w tej dyskusji rację

Po pierwsze pozwala na podłączenie więcej niż jednej pary 

monitorów. Po co?

Każde monitory, nawet te najdroższe, mają swoje ograni-

czenia. Oraz charakter brzmieniowy. Nie ma w pełni liniowych 

monitorów. Do tego dochodzi niedoskonałość pomieszczenia, 

w którym pracujemy. Nie ma pomieszczeń niewpływających 

na brzmienie monitorów. Z tych dwóch faktów wynika prosta 

konkluzja: nasz miks będzie „skażony” koloryzowaniem przez 

monitory i pokój. Oczywiście pierwszą rzeczą, którą musimy 

zrobić jest „nauczenie się” naszego odsłuchu. Robi się to przez 

regularne porównywanie własnych miksów z profesjonalnymi 

produkcjami. Dzięki temu zorientujemy się, które częstotliwości 

są u nas podbijane, a które osłabiane. A będzie tak na 101%. 

Możemy też dokonać pomiaru akustyki pomieszczenia, żeby  

z góry wiedzieć, gdzie uważać. Można też zastosować jeden  

z wielu dostępnych na rynku systemów korygujących akustykę 

pomieszczenia (z tańszych ARC firmy IK Multimedia, z droż-

szych produkty firmy Trinnov). Wciąż jednak będziemy mieli 

JEDNĄ wersję odsłuchu. A przecież nasz miks musi brzmieć 

dobrze wszędzie: w salonie, w samochodzie, na słuchawkach, 

telefonie, głośniczkach laptopa itd. Aby prawidłowo ocenić, czy 

tak będzie, potrzebujemy też innych monitorów. I podłączymy 

je do wspomnianego wcześniej kontrolera.

Skoro nasze główne monitory są dobrej jakości, a w każdym 

razie najlepszej, na jaką możemy sobie pozwolić, potrzebujemy 

Bezcenny 
dziadowski sprzęt
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czegoś „gorszego”. W ciągu ostatnich dekad wytworzyło się 

kilka samoistnych standardów czegoś, co niektórzy nazywają 

„certified shit”. Są to głośniki, które przez swą niedoskonałą  

w gruncie rzeczy konstrukcję uwydatniają pewne obszary 

dźwięku, na które warto zwrócić uwagę. Mogą też obcinać 

pasmo w sposób przypominający ograniczenia konsumenckich 

systemów odsłuchowych jak te wspomniane wcześniej.

Najpopularniejsze są nieprodukowane już pasywne Yamahy 

NS-10. W założeniu były to głośniki hi-fi, które jednak nie po-

rażały jakością, ponieważ nie miały dołu, a góra była jazgotliwa 

i piskliwa. Zrządzeniem losu wylądowały w jednym czy drugim 

studiu nagrań i szybko okazało się, że znakomicie sprawdzają się 

jako bezlitosne obnażacze nieprawidłowości w miksie, szczegól-

nie w średnim paśmie, gdzie znajduje się wokal. Do tego pozwa-

lały na nie najgorsze sprawdzenie pasma dolnego, ponieważ bas 

dobrze brzmiący na NS-10 grał dobrze niemal wszędzie.

Zapewne kultowość NS-10 można uznać za lekką przesadę, 

ale popularność jest faktem. Yamaha już dawno nie produkuje 

tych głośników, więc ich ceny na rynku wtórnym są bardzo 

wysokie. Ostatnio pojawiły się ich klony wyprodukowane przez 

firmę Avantone (CLA-10, sygnowane przez słynnego i wszędo-

bylskiego Chrisa Lord-Alge). Są także w wersji aktywnej, więc 

jeśli ktoś chce, to proszę bardzo.

Innym popularnym wyborem są jednodrożne głośniki Au-

ratone. One już w ogóle nie mają dołu i góry, grają środkiem i to 

jest właśnie to, czego nam trzeba, ponieważ tak grają wszystkie 

małe głośniki (radioodbiorniki, laptop, smartfon). Jednak one 

również nie są przesadnie tanie.

Co więc robić, gdy nie mamy setek lub nawet tysięcy zło-

tych na drugą (a czasem też trzecią) parę? Posłużę się krótką 

opowiastką.

Miałem szczęście uczestniczyć w warsztatach miksu 

prowadzonych przez innego słynnego „miksera” – Tony’ego 

Maseratiego. Na początku każdego dokładnie przepytał: jak 

wygląda twoje studio i czy jest akustycznie przygotowane, jakie 

masz monitory, czy masz porządny kontroler monitorów i czy 

masz więcej niż jedną parę głośników. Kompletnie nie intere-

sowała go lista sprzętu czy liczba pluginów. Najważniejszy był 

odsłuch. Oczywiście my także go przepytaliśmy! Wyjawił więc, 

że miksuje na dużych monitorach Tannoy, jako pierwszą alter-

natywę stosuje pasywne monitory ProAc 100 (niestety też dość 

drogie), ale jego najważniejszymi „monitorami” są komputerowe 

głośniczki firmy Creative. Takie w cenie 15 dolarów. W dodatku 

często słucha w mono (podobnie jak Chris Lord-Alge, który 

używa taniego radyjka Sony ulokowanego z tyłu, wciśniętego 

między kable i sprzęt). 

Po powrocie udałem się do sklepu z akcesoriami kompu-

terowymi i poprosiłem o głośniki do komputera. Bohatersko 

odrzuciłem nalegania sprzedawcy na zestaw z subwooferem  

i kupiłem głośniczki za 49 zł. W domu jeden z nich schowałem 

do szuflady, a drugi podłączyłem do świeżo nabytego kontrolera 

monitorów (w moim przypadku PreSonus Monitor Station) jako 

odsłuch numer 2. Miksowanie jedynie na nich nie jest możliwe, 

natomiast okresowe przełączanie miksu otwiera szeroko oczy. 

Jeśli mamy problem w górze lub dole, dźwięk w zasadzie ginie. 

Jeśli coś jest nie tak z wokalem, basem, bębnami czy stereofonią, 

natychmiast to usłyszymy. Dla porównania należy też słuchać 

na nich komercyjnych miksów, gdzie natychmiast usłyszymy 

prawidłowy balans między poszczególnymi składnikami takimi 

jak wokal, gitary, syntezatory czy bębny. Pomimo braków pa-

smowych będziemy wiedzieli, co to za piosenka, o czym śpiewa 

artysta i jaki jest rytm oraz harmonia.

Więc do dzieła. Często nawet nie musisz kupować gło-

śniczków do komputera, ponieważ pewnie je masz. Może masz 

też stare radio z wejściem liniowym. Użyj go. Miksowanie na 

dziadowskim sprzęcie nie jest specjalnie zabawne, ale rezultat 

na pewno przyniesie Ci dużo radości.

Wujek Piotrek
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PRESONUS MONITOR STATION V2

Studyjny kontroler monitorów, 3 pary wejść analogowych  

(2x TRS, 1x RCA), wejście S/PDIF, wyjścia na 3 pary monitorów,  

wyświetlacz poziomu sygnału LED, TalkBack z mikrofonem,  

4 wzmacniacze słuchawkowe, przyciski Mono, Mute i DIM z regulacją

Cena  1299 zł
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NIE NA ŻARTY

Wintydż to, 
wintydż tamto 
Ś

wiat audio nie jest wolny od 

sentymentów typu „kiedyś było 

lepiej”. Ogromna część użytkow-

ników jest zdania, że urządzenia 

zbudowane przed pięćdziesięcioma lub 

więcej laty to absolutna kulminacja i ide-

alna równowaga techniki i muzykalności. 

Wszystko, co powstało później, nieważne 

czy analogowe, czy – nie daj Bóg – cyfro-

we, to odgrzewane kotlety, oszczędności 

na materiałach i cienka blacha. Nawet 

sprzęt wirtualny, czyli software, musi emu-

lować produkty sprzed lat – zarówno pod 

względem brzmienia, jak i wyglądu.

wojskowy służący do wykrywania  

U-Bootów. 

No więc spróbujmy przenieść ten 

typ rozumowania na szeroko rozumiany 

rozwój muzyki, od końca.

Nowoczesna muzyka taneczna  

i popowa są nieludzkie i wyzute z emocji. 

Komputery odhumanizowały przekaz 

artystyczny. Musimy wrócić do złotych lat 

dziewięćdziesiątych, kiedy to trzeba było 

umieć grać na gitarze (obowiązkowo we 

flanelowej koszuli).

No nie, w latach dziewięćdziesiątych 

powszechny był już zapis cyfrowy (DAT, 

ADAT), a syntezatory mogły grać same 

przez MIDI, które przychodziło z kompute-

ra Atari ST lub Amiga. W dodatku proceso-

ry efektów stały się już bardzo popularne, 

a pod koniec dekady pojawił się sprzętowy 

Auto-Tune. A Cher nagrała „Believe”. 

Czyli co, złote lata osiemdziesiąte? W su-

mie nie było źle, piosenki były pełne fajnych 

melodii, przy których można było tańczyć 

lub gotować obiad. Ale jednak pamiętajmy, 

że elektronika zaczęła rozpychać się na 

niespotykaną dotąd skalę, a magnetofony 

szpulowe można było kupić za bezcen. Do-

dajmy do tego niemal całkowity zanik rocka 

progresywnego i 20-minutowych utworów. 

A gdzie solówki gitarowe, ja się pytam?!

Siódma dekada XX wieku. Szerokie 

spodnie, gigantyczne kołnierzyki i „peka-

esy”. Jednak coś już było nie tak. Przede 

wszystkim tranzystory zastąpiły lampy. 

Spowodowało to oczywiście ogromne 

pogorszenie brzmienia… Na perkusistów 

padł blady strach, bo coraz popularniejsze 

stawały się maszyny perkusyjne. Muzyczna 

ludzkość zaczęła wpadać w sidła elektroni-

ki. Brakowało nam niczym nieskrępowanej 

spontanicznej kolorowej miłości z lat 

sześćdziesiątych.

Presley, Beatlesi, Stonesi. Wtedy to 

było super! Ale czy na pewno? Czy gitara 

naprawdę musi charczeć i rzęzić przez 

przesterowany wzmacniacz? Gdzie tu 
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muzyka? No i jeszcze te obsceniczne ruchy 

i dzikie fryzury. Młodzież powinna słuchać 

kulturalnych panów w garniturach, którym 

przygrywa mała orkiestra, w ostateczności 

zespół jazzowy, tak jak w latach czterdzie-

stych i pięćdziesiątych.

Ktoś powiedział jazz? Zwariowaliście? 

Kontrabas bez smyczka? Tańcząca sekcja 

dęta? W dodatku coraz częściej słychać, 

za przeproszeniem, blues. Muzyka nizin 

społecznych z południa USA grana przez 

niewykształconych muzycznie (i w ogóle 

jakkolwiek) potomków niewolników.  

Wolne żarty!

Początek dwudziestego wieku. No nie 

żartujcie: atonalność, muzyka z wykorzy-

staniem dziwnych przedmiotów, symfonie 

coraz bardziej oddalające się od dwunasto-

stopniowej skali. Głowa boli. 

Dziewiętnasty wiek to chyba ostatni 

sensowny okres w muzyce. Chociaż ten im-

presjonizm to lekka przesada. Jakieś plamy 

dźwiękowe i dziwne klimaty. 

Romantyzm – chore emocje. Klasycyzm 

– płytkość i zanikanie klasycznej polifonii. 

Barok – nowe formy muzyczne. Renesans 

– polifonia i akordy zmniejszone? Do tego 

opera??? Herezja. Średniowiecze – powolne 

oddalanie się od jednogłosowości  

i wprowadzanie instrumentów muzycznych 

do kościoła. Jeszcze większa herezja.

Jakieś skale muzyczne?

Nowe instrumenty?

Teatr muzyczny?

Melodyjny śpiew?

W ogóle jakiś śpiew?

Gdzie są moje patyczki do wybijania 

rytmu?

I o co chodzi z tym rytmem???

No dobra, pożartowaliśmy sobie.  

W każdym okresie, gdy pojawiało się coś 

nowego, tradycjonaliści protestowali. Ale 

jakoś tak się stało, że pamiętamy tych, 

co odważyli się na coś nowego. Wnioski 

możesz wyciągnąć sam(a).

Piotr Dygasiewicz

Wszystko to sugeruje, że rozwój 

elektroniki zakończył się gdzieś w okolicach 

lądowania na Księżycu (1969). Może kilka 

wynalazków powstałych później ma jeszcze 

sens (np. niektóre procesory efektów), ale 

generalnie mikroprocesory to upadek, 

głównie moralny. Więc dzisiaj, jeśli chcemy 

osiągnąć TO brzmienie, musimy obkupić się 

klasycznymi kompresorami (LA-2A, 1176)  

i korektorami (Pultec), nagrywać wszystko 

na taśmę, a efekty realizować w kościołach  

i na górskich przełęczach. A najlepiej 

zastosować siedemdziesięcioletni sprzęt 






