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Panuje opinia, że miksowanie nagrań wielośladowych w domenie 

analogowej daje lepszy efekt brzmieniowy niż miksowanie w dome-

nie cyfrowej. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

Myślę, że dobrze odniosłem się do tego, odpowiadając na pierwsze za-
dane przez was pytanie [patrz EiS 05/2009 – przyp. red.]. Uwielbiam 
miksowanie w domenie analogowej – to absolutnie fantastyczna spra-
wa. Ekscytującą rzeczą jest też mastering materiału zakończony zgra-
niem na taśmę półcalową. To nie oznacza jednak, że używanie kompu-
terów w muzyce nie sprawia mi przyjemności. Zawsze lubiłem sterowa-
ne komputerowo, zmotoryzowane tłumiki w konsoletach analogowych 
SSL z systemem automatyzacji. To bardzo kreatywne i przydatne urzą-
dzenie. Tak samo lubię domenę cyfrową w studiu analogowym.

Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że analogowe nagrywanie 
jest najlepszym sposobem uzyskania perfekcyjnego brzmienia. W do-
menie analogowej powstało mnóstwo wspaniałych płyt, które wszyscy 
znamy i kochamy. Analog jest bardzo inspirujący i motywujący. Jestem 
jednak wielkim przeciwnikiem przeciwstawiania sobie domeny cyfro-
wej i analogowej w kwestii nagrywania dźwięku. Uwielbiam analogowe 
podejście, świetnie się z tym pracuje. Co więcej, nie mogę powiedzieć, 
że równie dobrych efektów nie można uzyskać nagrywając cyfrowo. 
Wchodzi tu również w grę kwestia finansowa – cyfra jest znacznie tań-
sza, jeśli chodzi o produkcję. To powód, dla którego wiele rzeczy tworzę 
w komputerze. To budżet określa sposób, w jaki powstaje dana płyta. 
Jeśli mam do dyspozycji duży budżet, wówczas zawsze angażuję w pra-
cę komputer w analogowym studiu. To świetna sprawa, znaczne uła-
twienie i czysta przyjemność.

I nie zapominajmy nigdy o jednym – najważniejsza w tym wszystkim 
jest sama muzyka. Jeśli dobrze mi się z nią pracuje, wówczas nie ma dla 
mnie znaczenia, czy jest ona robiona analogowo, czy cyfrowo. Zawsze 
na pierwszym miejscu stawiam właściwą muzykę. Myślę, że przeciętnej 
muzyce nie pomoże nawet najlepsze nagranie. Poza tym różnice pomię-
dzy analogiem a cyfrą coraz bardziej się zacierają. Domena cyfrowa jest 
obecnie bardzo muzyczna. Lubię pracować analogowo, ale niestety nie 
zawsze mam taką możliwość.     EiiS
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Jesieni� tego roku do naszego kraju, 
na zaproszenie Pepsi Vena Festival 
przyjedzie Gareth Jones, �wiatowej 
s�awy producent, wspó�pracuj�cy 
z takimi wykonawcami jak John 
Foxx, Madness, Depeche Mode, 
Einstürzende Neubauten, Wire, 
Nick Cave and the Bad Seeds, Mesh 
czy Erasure. Gareth Jones wyst�pi 
w 
odzi w dniach 9–11 pa�dziernika 
z seri� warsztatów dla producentów, 
na które ju� teraz zapraszamy wszyst-
kich zainteresowanych (wst�p wolny, 
ilo�� miejsc ograniczona – wi�cej 
informacji na stronie www.venafes-
tival.com). Patronem medialnym 
warsztatów jest redakcja naszego 
miesi�cznika. Gareth Jones specjalnie 
dla naszych Czytelników udzieli� odpo-
wiedzi na kilka pyta	, które w formie 
oddzielnych artyku�ów publikujemy na 
naszych �amach w tym i nast�pnych 
numerach EiS.

Osoby zainteresowane udzia�em w warszta-
tach proszone s� o nadsy�anie swoich zg�osze	 
na  adres workshops@pepsivenafestival.com.
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Konsoleta Duality marki SSL ��cz�ca zalety obu �wiatów 
– analogowego brzmienia i cyfrowego sterowania.
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