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Bez ¿adnej przesady mo¿na
stwierdziæ, i¿ Gareth Jones
swoj¹ prac¹ w studiu wy-
war³ znacz¹cy wp³yw na
brzmienie europejskiej
muzyki pop, zw³aszcza tej
operuj¹cej brzmieniami
elektronicznymi. Lista pro-
dukcji sygnowanych jego
nazwiskiem jest tyle d³uga,
co i efektowna. Co wiêcej,
sami muzycy przyznaj¹,
i¿ praca z Garethem to fa-
scynuj¹ce prze¿ycie.

Gareth Jones:

Moje studio to laptop

To tylko fragment z bogatej kolekcji z³otych
i platynowych p³yt, przy których pracowa³

Gareth Jones: Indochine (Paradize), albumy i single
grupy Depeche Mode wydane w kilku krajach, 
Nick Cave (Best Of), Erase (Wild). Pe³n¹ listê 
osi¹gniêæ Garetha znajdziecie na stronie 
www.garethjones.com/golddiscs.html

Jako realizator dŸwiêku i producent Ga-
reth Jones wci¹¿ pod¹¿a œladem najnow-

szych technologii studyjnych i w czasie kie-
dy w EiS dywagujemy nad perspektywami
wirtualnego studia, Gareth Jones nagrywa
kolejne albumy wprowadzaj¹c teoriê w prak-
tykê. Ostatnia p³yta Depeche Mode po-
twierdza, i¿ dziêki maria¿owi wiedzy i tech-
nologii cyfrowej mo¿na nagraæ doskona³y al-
bum, zachowuj¹c przy tym energiê i œwie-
¿oœæ znan¹ z pierwszych p³yt tego doskona-
³ego zespo³u.

Jesteœ w tej chwili jednym z najbardziej zna-
nych producentów i realizatorów nagrañ na
œwiecie. Mo¿esz opowiedzieæ nam o swoich
pierwszych krokach w tej dziedzinie, krokach
na drodze do sukcesów jakie odnosisz od wie-
lu lat?
Moje pierwsze doœwiadczenia z nagrywa-
niem i realizacj¹ dŸwiêku mia³y miejsce jesz-

cze w szkole – mia³em do dyspozycji stary
magnetofon taœmowy Tube Ferrograph Se-
ries 4 i w³aœnie tym sprzêtem by³em abso-
lutnie zafascynowany! Nagrywa³em efekty
dŸwiêkowe do szkolnych przedstawieñ, gru-
py wokalne a’capella oraz s³uchowiska ra-
diowe. 

W szkole gra³em te¿ na kilku instrumen-
tach: tr¹bce, waltorni, wiolonczeli, trochê na
fortepianie, organach, œpiewa³em w szkol-
nym chórze. Niestety, nie gra³em na ¿adnym
z tych instrumentów na zbyt wysokim po-
ziomie, œpiewa³em tak¿e przeciêtnie.

W pewnym momencie podj¹³em decyzjê,
¿e chcê pracowaæ jako realizator dŸwiêku. Nie
mia³em jednak ¿adnego pojêcia, w jaki spo-
sób zdobyæ pracê w studiu. Napisa³em wiêc
do wszystkich studiów nagraniowych w Wiel-
kiej Brytanii, których adres uda³o mi siê zdo-
byæ, pytaj¹c w liœcie o mo¿liwoœæ podjêcia
pracy. Nie dosta³em ani jednej odpowiedzi!

Bart³omiej A. Frank
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Teraz wiem, ¿e lepszym pomys³em by³oby po-
jechaæ, odwiedziæ osobiœcie studio po studiu,
zapukaæ do drzwi, przedstawiæ siê, zapre-
zentowaæ menad¿erom. Niestety, wtedy nie
zdawa³em sobie sprawy z tego, ¿e kontakt
osobisty jest tak wa¿ny. Zdecydowa³em wiêc,
¿e postaram siê zdobyæ nieco wiêcej do-
œwiadczenia i pomyœla³em, i¿ BBC bêdzie
œwietnym miejscem, aby siê dokszta³ciæ.
Zreszt¹ w pewien sposób mia³em mo¿liwoœæ
zdobyæ tam robotê, wiêc trzeba by³o korzy-
staæ z okazji. 

Uda³o mi siê dostaæ i rzeczywiœcie, prze-
szed³em bardzo pomocny „basic training”.
Nauczy³em siê w prosty i praktyczny sposób
o sygna³ach, mikrofonach i mikserach. By³a
to bardzo pomocna w dalszej pracy nauka
podstaw technicznych naszego zawodu. Pra-
cowa³em tak¿e w kilku departamentach BBC,
w których pozna³em wielu utalentowanych
kolegów, profesjonalistów. Nauczy³em siê
edycji nagrañ zarejestrowanych na taœmie,
co w epoce przed komputerow¹ edycj¹
dŸwiêku by³o bardzo przydatn¹ umiejêtno-
œci¹. Oczywiœcie, jako pocz¹tkuj¹cy w BBC
dŸwiêkowiec nie zosta³em dopuszczony do
realizacji ca³ych nagrañ, zajmowa³em siê
g³ównie nagrywaniem g³osu w programach
informacyjnych, serwisach itd. 

By³em niecierpliwy i znowu, po raz wtóry,
napisa³em do wielu studiów szukaj¹c pracy,
tym razem ju¿ z doœwiadczeniem zdobytym
w BBC. W jednym ze studiów, do których na-
pisa³em, pracowa³ Mike Finesilver – produ-
cent i muzyk w jednej osobie. Kiedy dosta³
mój list akurat szuka³ realizatora do pracy
w swoim ma³ym, 8-œladowym studiu. Spot-
ka³em siê z nim i by³ tak mi³y, ¿e zdecydo-
wa³ siê daæ mi szansê. Tak wiêc zacz¹³em
pracowaæ w jego studiu („Pathway”), w go-
dzinach kiedy nie pracowa³em w BBC. 

Przez kilka miesiêcy mia³em dwie prace;
utrzymywa³em ten stan tak d³ugo, a¿ po-
czu³em siê na tyle bezpiecznie w studiu, aby
rzuciæ pracê w BBC i staæ siê freelancerem
– realizatorem dŸwiêku do wynajêcia.

Czy móg³byœ opisaæ sprzêt, jakiego u¿ywa³eœ
w tamtym okresie?
W oœmioœcie¿kowym studiu dysponowali-
œmy dwoma analogowymi magnetofonami
na taœmê jednocalow¹. Jeden czteroœlad by³
rejestratorem, a drugi tylko odtwarzaczem.
Do wiêkszych produkcji, w których potrze-
bowaliœmy wiêcej œladów, musieliœmy zrzu-
caæ wszystko na magnetofon odtwarzaj¹cy
i robiæ zgranie na rejestratorze (2, 3 czy 4
œcie¿ki). To dawa³o nam kolejne 4, 5 czy 6
œladów w finalnym miksie. Mieliœmy te¿ 3
efekty echo firmy Revox (bazuj¹ce na æwieræ-
calowej taœmie z regulacj¹ szybkoœci przesu-
wu) oraz zrobiony w domu pog³os stereo ty-
pu p³yta. Tak... koniec lat siedemdziesi¹tych
to by³y bardzo zabawne czasy!

Czy czujesz siê trochê „weteranem” w tym biz-
nesie?
Teraz na pewno ju¿ jestem weteranem
(œmiech). Powa¿nie – w tym biznesie pracu-
j¹ ludzie w ka¿dym wieku, dla mnie zreszt¹
bycie „weteranem” zwi¹zane jest bardziej
z doœwiadczeniem, a nie z wiekiem.

Jesteœ na sta³e zwi¹zany z jakimœ du-
¿ym studiem albo z wytwórni¹ p³y-
tow¹?
Nie, i nigdy nie by³em zwi¹zany na sta³e
z jakimœ studiem czy wytwórni¹. Jestem
tak zwanym niezale¿nym realizatorem-
producentem. Zreszt¹ w Wielkiej Bryta-
nii wiele osób pracuje w taki sam spo-
sób.

Co by³o t¹ pierwsz¹ „wielk¹ robot¹”, któ-
ra otworzy³a ci drogê do nagrywania naj-
wiêkszych w tym biznesie?
Takim kamieniem milowym by³a pra-
ca przy albumie Johna Foxxa „Me-
tamatic”. Dokona³em nagrania
i miksu tej p³yty. Z dzisiejszej per-
spektywy to w³aœnie by³a ta niezwykle
wa¿na robota, przy której bardzo du¿o siê na-
uczy³em! Studio „Pathway”, w którym wów-
czas pracowa³em jako freelancer, mieœci³o siê
bardzo blisko miejsca, gdzie mieszka³ John.

„Zawsze staram siê ¿eby klient decydowa³
o miejscu, w którym mamy pracowaæ. 
Czujê, ¿e to powinien byæ jego wybór. 
Ja pracujê wszêdzie tam, gdzie za¿yczy so-
bie tego klient”.

Ulubione narzêdzia pracy Garetha Jonesa
– mikrofon B&K 4006, przedwzmacniacz
Apogee Mini Me, komputer PowerBook G4
z programem Logic Audio i ca³¹ mas¹ wty-
czek oraz syntezator Clavia Micro Modular.



John by³ wtedy bardzo doœwiadczonym arty-
st¹ i wiedzia³ dok³adnie do czego zmierza,
kiedy postanowi³ wejœæ do ma³ego studia, aby
tym razem zrobiæ „minimalistyczny” album.
(John Foxx by³ pierwszym wokalist¹ w grupie
Ultravox, gdzie póŸniej zast¹pi³ go Midge Ure
– przyp. red.)

Jak wspomnia³eœ, mia³eœ kontakt z instru-
mentami w szkole. Czy mo¿na nazwaæ to kla-
syczn¹ edukacj¹ muzyczn¹? Znasz nuty? Grasz
jeszcze na jakimœ instrumencie?
Gra³em na instrumentach, o których wspo-
mina³em, jako nastolatek w szkole, wiêc by³
to poziom bardzo podstawowy. Na takim te¿
poziomie znam tradycyjn¹ notacjê. Nie gram
od dawna na ¿adnym instrumencie, poza
jednym – jest to laptop (œmiech).

Martin Gore z Depeche Mode ma ponoæ stu-
dio na wsi, gdzie pracuje nad nowymi pio-
senkami sam, z zespo³em oraz z tob¹...
Tak by³o, kiedy ca³a rodzina mieszka³a w Wiel-
kiej Brytanii – Martin wykorzystywa³ studio do
remiksów, preprodukcji i komponowania.

Porozmawiajmy na temat twojej pracy nad al-
bumem „Exciter” grupy Depeche Mode, który
realizowa³eœ. Ile czasu trwa³a praca nad t¹
p³yt¹?
W sumie w studiu Martina Gore’a spêdzili-
œmy dziewiêæ miesiêcy.

Mo¿esz opowiedzieæ nam o sprzêcie, jaki wy-
korzystuje lider Depeche Mode?
Martin posiada spor¹ kolekcjê dobrych in-
strumentów sprzêtowych. Przede wszystkim
dwa rakowe Minimoogi, Moog Series III,
samplery Akai, trzy Rolandy – JD800, JP8000
i JV 2080, Clavia Nord Lead, WASP Stinger,
trzy sztuki ARP-a 2600, modu³ perkusyjny Jo-
mox, Quasimidi Rave-o-lution, Korg MS2000,
du¿o gitar, fortepian, a z rzeczy studyjnych
konsoletê firmy Amek i komputer Apple G3
z sekwencerem Logic Audio. Jest tam te¿ wie-
le efektów gitarowych oraz masa innych po-
mniejszych sprzêtów, których nie sposób wy-
mieniæ.

Studio bazuje bardziej na samplerach czy na
syntezatorach?
Panuje tu równowaga miêdzy samplerem,
syntezatorem i gitar¹.

Jaka jest rola komputera w tej konfiguracji?
Bez w¹tpienia centralna. Komputer jest bar-
dzo wa¿ny, nagrywa i synchronizuje ca³oœæ;
ale trzeba tutaj podkreœliæ, ¿e u¿ywaliœmy kil-
ku komputerów jednoczeœnie.

Naszym podstawowym narzêdziem w cza-
sie pracy nad tym albumem Depeche Mode
by³ Emagic Logic Audio. Zreszt¹ mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e jednym z g³ównych powodów,
dla których zaproszono mnie do dru¿yny zaj-

muj¹cej siê prac¹ przy preprodukcji albumu,
by³a moja umiejêtnoœæ pracy w tym progra-
mie. Trzeba tu wspomnieæ, ¿e w charakterze
Ÿróde³ dŸwiêku u¿ywa³em te¿ instrumen-
tów Novation Supernova i Nord Micro Mo-
dular. Po zakoñczeniu fazy preprodukcji za-
czêliœmy wszystkie prace nagraniowe, pod-
czas których u¿ywaliœmy sekwencera Logic
Audio, wymienionych syntezatorów oraz
samplera Akai S3200.

W jaki sposób nagrywaliœcie gitary oraz œcie¿-
ki wokalowe i instrumentalne na tym etapie
pracy nad p³yt¹ „Exciter”?
Do nagrania gitar pos³u¿y³ nam Line 6 POD,
którego u¿ywaliœmy wraz z oprogramowa-
niem Emagic SoundDiver. U¿ywaliœmy przede
wszystkim dwóch mikrofonów: Shure SM57
oraz B&K 4006. Znakomita wiêkszoœæ nagry-
wanych instrumentów pochodzi³a z mojego
laptopa. G³ównie by³y to instrumenty Native
Instruments (Absynth, Reaktor) oraz Hyper-
prism. Poza Logic Audio u¿ywa³em kilku
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„Technologia VSTi zmieni³a moje ¿ycie.
Oprócz Nord Micro Modular nie mam ju¿
prawie ¿adnych instrumentów sprzêto-
wych...”

Martin Gore – kompozytor utworów grupy
Depeche Mode – w swoim studiu, po
brzegi wype³nionym ciekawym sprzêtem
studyjnym i instrumentami.
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programów i wtyczek VST: Waves, Propeller-
head Recycle, Bias Peak (do edycji), Roxio To-
ast (do wypalania p³yt). W czasie pracy za-
stosowanie znalaz³y te¿ kontrolery Doepfer
MAQ 16/3 i Regelwerk. Oczywiœcie by³y tam
te¿ wspomniane Nord Modular, Supernova
oraz sampler E-mu 4K Turbo. 

U¿ywaliœmy kilku zsynchronizowanych ze
sob¹ komputerów. Przestrzeñ studia zosta-
³a podzielona w taki sposób, abyœmy mogli
jednoczeœnie wydajnie, p³ynnie i twórczo
pracowaæ, nie przeszkadzaj¹c sobie i maj¹c
pe³en wgl¹d w to, co robi¹ inni. By³o to wa¿-
ne zw³aszcza dla wokalisty, musieliœmy za-
pewniæ mu pewn¹ intymnoœæ, komfort. Da-
ve (Gaham – przy. red.) sam przy tym wery-
fikowa³ swoje wykonania – edytowa³ œcie¿ki
na miejscu, jeœli to co nagra³ nie podoba³o
mu siê, nie mieliœmy ¿adnej szansy aby to
us³yszeæ.

Jak widzisz rolê komputera w nowoczesnym
studiu?
Widzê tutaj niewiarygodne, zachwycaj¹ce
mo¿liwoœci. Komputer jest i bêdzie bardzo
efektywnym i efektownym narzêdziem pra-
cy w studiu.

Wolisz u¿ywaæ sprzêtu czy oprogramowania,
graæ na prawdziwym syntezatorze czy te¿ je-
go programowej wersji?

To œciœle zale¿y od konkretnych sytuacji. Kiedy
muszê jechaæ gdzieœ ze sprzêtem, preferujê
software, dziêki czemu ograniczam iloœæ rze-
czy jakie trzeba przewoziæ. Jeœli zaœ mam
sposobnoœæ i pieni¹dze potrzebne do prze-
wiezienia masy (dos³ownie) sprzêtu – biorê
tak¿e syntezatory sprzêtowe, bowiem bar-
dzo je lubiê.

Z jakich samplerów programowych najchêt-
niej korzystasz? Czy jest to GigaStudio?
GigaStudio jest tylko na PC, a ja tymczasem
u¿ywam wy³¹cznie komputera Apple Macin-
tosh. Z samplerów najczêœciej korzystam
z Emagic EXS24. Chêtnie u¿ywam te¿ progra-
mów Kontakt (sampler firmy Native Instru-
ments) oraz Battery (sampler s³u¿¹cy g³ównie
do odtwarzania próbek perkusyjnych).

Co jest najwa¿niejsze w chwili, gdy dokonu-
jesz wyboru oprogramowania?
Programy musz¹ byæ efektywne w pracy
dziêki swoim mo¿liwoœciom i ergonomii. Ja-
ko narzêdzie program jest bardzo tani, a je-
go obs³uga ³atwa do nauczenia. To sprawia,
¿e zakup programu bardzo szybko zwraca
siê jako inwestycja. Niektóre programy s¹ ³a-
twe do polubienia, u¿ywaj¹c ich szybko uzy-
skasz wspania³e rezultaty w swojej pracy. In-
ne programy s¹ bardzo g³êbokie, maj¹ wiel-
kie mo¿liwoœci, wybór ich mo¿e byæ niejako

Anything Box „Worth”, Boytronic „Autotunes”,
Bronski Beat „Truth Dare, Double Dare”, Clinic
„Internal Wrangler”, Depeche Mode „Exciter”,
„Ultra”, „Black Celebration”, „Some Great Reward”,
„Construction Time Again”, Einstürzende
Neubauten „5 auf der nach oben offene Richter
Skala”, „Halber Mensch”, Erasure „Other Peoples
Songs”, „1st contact”, „Cowboy”, „Wild”,
IndoChine „Paradize”, „Danceteria”, John Foxx
„The Garden”, „Metamatic”, Madness „The Prince”,
Matthew Manning „Deep Healing”, „Deep
Relaxation”, Maximilian Hecker „Rose”, Nena
„Wunder gescheh’n”, Nick Cave „Here comes the
Sun”, „Let it Be”, „The Good Son”, One Inch Punch
„If”, Philip Boa „Lord Garbage”, Simon Bonney
„Everyman”, Ulla Meinecke „Die Luft ist Rein”,
Wire „The Ideal Copy”

Gareth Jones i Vince Clarke w trakcie pracy nad
p³yt¹ Erasure „Other People’s Songs”. 
Fotografia z archiwum Garetha Jonesa.

Wybrane p³yty, których 
producentem b¹dŸ realiza-
torem by³ Gareth Jones



„instynktowny”. Chodzi o to, ¿e czasami ry-
zykujesz opieraj¹c siê na przeczuciu, ¿e dana
rzecz zmieni twoje ¿ycie, muzykê, dŸwiêki...
Tak w³aœnie jest z sekwencerem Logic Audio.
Kiedy zacz¹³em u¿ywaæ tego programu, a by-
³o to bardzo dawno temu, Logic wniós³ wiel-
k¹ stabilnoœæ do konfiguracji mego kompu-
tera. Dzia³a³a te¿ synchronizacja! Od tego
czasu po prostu razem dorastaliœmy, rozwi-
jaliœmy siê. Teraz u¿ywam Logica poniewa¿
znam go bardzo dobrze i nie chcê siê zamê-
czaæ aby sprawdziæ jego konkurentów. Logic
pozwala mi sprawnie wykonaæ robotê!

A co zrobisz w sytuacji, kiedy twój zlecenio-
dawca u¿ywa np. Cubase i ma ju¿ 80% pro-
jektu zrobione w tym w³aœnie sekwencerze?
Jestem wielkim fanem jednoczesnego u¿ycia
wielu komputerów w studiu, wiêc prawdo-
podobnie zacz¹³bym od zsynchronizowania
obu programów – Cubase i Logic – na dwóch
ró¿nych komputerach.

Co myœlisz o technologii VSTi? Jaki jest twój
ulubiony instrument VST?
Technologia ta w znacznym stopniu zmieni-
³a moje ¿ycie. Có¿ wiêcej mogê powiedzieæ?
Nic nie wiem o samej technologii, jestem tyl-
ko jej u¿ytkownikiem. Jeœli chodzi o ulubio-
ny instrument, to trudno powiedzieæ. Oprócz
Nord Micro Modular nie mam ju¿ prawie
w ogóle instrumentów sprzêtowych, wszyst-
ko to programy, z których korzystam ca³y
czas. Jest ich wiele i naprawdê trudno mi
wskazaæ ten najchêtniej stosowany.

Okreœli³eœ plug-iny polskiej firmy PSP jako
„zdumiewaj¹ce”. Który z nich jest wed³ug cie-
bie najlepszy?
Bardzo przydatny okaza³ siê Vintage War-
mer. Programy PSP s¹ doskona³e, ale nie mo-
gê powiedzieæ, który jest najlepszy. Najwiê-
cej u¿ywa³em w³aœnie Vintage Warmera.

Znasz innych in¿ynierów dŸwiêku lub muzy-
ków, którzy u¿ywaj¹ wtyczek PSP?
Wygl¹da na to, ¿e firma PSP jest ju¿ obecna
we wszystkich komputerach jakie widzia-
³em...

Mo¿esz powiedzieæ, w których miejscach u¿y-
wa³eœ tych plug-inów podczas produkcji p³y-
ty „Exciters”?
Nie pamiêtam tego tak dok³adnie, ale gene-
ralnie u¿ywa³em ich na œcie¿kach solo.

Czy masz swoje w³asne studio?
Mam, w moim laptopie! Czêsto przenoszê siê
kiedy pracujê, je¿d¿ê do ró¿nych krajów, do
ró¿nych studiów nagrañ. Moje prywatne stu-
dio mam w laptopie, jest to studio wirtual-
ne. Przez kilka ostatnich lat skupia³em siê na
redukowaniu iloœci sprzêtu w moim studiu
– przechodzi³em na programowe odpowied-

niki, a teraz mam studio, które jest w ca³oœci
wirtualne i oparte na laptopie Apple z pro-
cesorem 1GHz. Jako interfejsu audio u¿ywam
karty RME Hammerfall ³¹czonej via PCMCIA.
Karta rozszerzona jest o opcjê Multiface. Jak
ju¿ wspomnia³em, moim g³ównym narzê-
dziem pracy jest Logic Audio, który wspó³-
pracuje ze sterownikiem Logic Control. Do te-
go pokaŸna kolekcja wtyczek i syntezatorów
programowych.

Jak nagrywasz wokale i inne œcie¿ki, do któ-
rych u¿ywane s¹ mikrofony? Czy masz jakiœ
swój ulubiony mikrofon i przedwzmacniacz?
Jest to wspomniany wczeœniej Bruel&Kjaer
4006. Marka przedwzmacniacza zale¿y od
studia, w jakim pracujê. Ostatnio na przyk³ad
z powodzeniem u¿ywa³em starego Calreca
– by³o to podczas sesji nagraniowej p³yty
„Rose” Maximiliana Heckera. Dobrze sprawi³
siê te¿ Apogee Mini Me.

Czy myœlisz, ¿e relatywnie tanie oprogramo-
wanie mo¿e dorównaæ w jakoœci dŸwiêku dro-
gim zabawkom w rodzaju kompresorów Ava-
lon?
Myœlê, ¿e najlepiej mieæ i œwietne oprogra-
mowanie, i znakomite narzêdzia sprzêtowe.
W koñcu jednak i tak najbardziej liczy siê wy-
konanie, sposób w jaki ktoœ zagra dŸwiêki.
Nigdy o tym nie zapominaj!

Interesuje mnie twoja rola i pozycja podczas
pracy w studiu – czy stajesz siê cz³onkiem ze-
spo³u?
Nie. Zespó³ jest ca³oœci¹, ja robiê swoj¹ ro-
botê.

Jesteœ wiêc takim „zimnym” producentem,
bez osobistego stosunku do nagrywanego
materia³u?
Nie, na pewno tak nie jest. Ka¿dy materia³,
przy którym pracujê, jest dla mnie bardzo
wa¿ny i mocno siê weñ anga¿ujê.

Jaki jest zakres twojej pracy jako producenta?
Przede wszystkim jest to programowanie,
pomagam te¿ przy aran¿acjach. Ponadto
pomagam artystom osi¹gn¹æ najlepsze wy-
konanie.

Piszesz te¿ melodie?
Nie, kiedy pracujê jako producent.

Masz wiêc jakiœ w³asny projekt muzyczny, so-
lowy lub zespo³owy?
Tak, jest to projekt, który nazwa³em Ornito-
logy. Nasze utwory mo¿na œci¹gn¹æ ze stro-
ny www.garethjones.com/ornithol/orni.htm.

Jaki zespó³ ma szansê na pracê z tob¹? Jak za-
trudniæ Ciê jako in¿yniera-producenta?
Najlepiej porozmawiaæ z moim menad¿e-
rem! (œmiech).   EiiS
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