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Kolumny McIntosha to dok!adnie 
202 cm muzyki. Nie sposób ich pomyli"  
z #adnymi innymi. 74 g!o$niki (28 ko-
pu!ek, 44 $redniotonowce i 2 woofery), 
zamkni%te w aluminiowej obudowie, wy-
gl&daj& jak miniaturki nowojorskich dra-
paczy chmur. Nap%dzane kompletnym 
systemem Maka, z gramofonem MT 10, 
dzia!a!y na go$ci Bristolu niczym magnes 
na opi!ki #elaza. Ca!o$" zabrzmia!a efek-
townie, cho" system okaza! si% bardzo 
wra#liwy na jako$" nagra'. W przypadku 

audio(lskich kr&#ków s!uchaczy czeka!a 
nirwana, ale gdy na b!%kitnym talerzu 
MT 10 wyl&dowa!a p!yta Amy Wine- 
house, powia!o groz&.
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To niezwyk!e konstrukcje. Z jednej 
strony w oczy rzuca si% tubowy g!o$nik 
wysokotonowy stercz&cy ponad górn& 
$ciank&, kojarz&cy si% z konstrukcjami ze 
z!otych czasów radia. Z drugiej – w!ók-
no w%glowe, którego spodziewa!bym si% 
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raczej wewn&trz w!oskich czy brytyjskich 
supersamochodów. Intryguj&cej powierz-
chowno$ci towarzysz& rzadko spotykane 
przejrzysto$" i dynamika. Vintage potra-
(& hukn&", a# dzwoni& s!oiki w piwnicy, 
ale przy okazji zobaczymy wzorek na bie-
li)nie wykonawców. Jaromirowi Wasz-
czyszynowi, w!a$cicielowi i konstrukto-
rowi Ancient Audio, nale#y si% szacunek 
za pasj% oraz wizjonerskie podej$cie do 

tak, zdawa!oby si%, prozaicznego tematu, 
jakim jest sprz%t graj&cy.
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Tym razem do Warszawy przyjecha-
!y najwi%ksze modele niemieckich tub 
z dwoma Bass Hornami. Elektronik% 
zapewni! Ayon, który przywióz! na wy-
staw% swoje najnowsze urz&dzenia – od-

twarzacz S-3 oraz preamp Orbis. O opra-
w% muzyczn& zadba! stary znajomy, szef 
sprzeda#y Avantgarde na Europ%, Armin 
Krauss. Tu ju# nie by!o audio(lskiego 
sm%dzenia, tylko prawdziwa muzyka dla 
prawdziwych kobiet i m%#czyzn. Cz%$" 
zwiedzaj&cych mia!a okazj% pos!ucha"  
(na!u „Dzieci Sancheza” Chucka Man-
gione z koncertowym poziomem g!o$- 
no$ci. Inni, w tym ni#ej podpisany, ulu-
bionej kapeli Armina, niemieckiej gru-

py Rammstein. Tylko troska o stuletnie  
fundamenty Bristolu powstrzyma!a pro-
wadz&cego prezentacj% od ustawienia 
ga!ki przedwzmacniacza na godzinie 
czwartej, ale i tak by!o to niezapomniane 
prze#ycie.

1DMOHSV]H�EU]PLHQLH���

:LOVRQ�$XGLR�0$;;��

Najnowsze kolumny Wilsona wygl&da-
j& jak gwardia przyboczna Lorda Vadera. 
Niewiele znam osób, które na podstawie 
zdj%" przyj%!yby je pod swój dach. Nie-
wiele te# znam takich, które po odtwo-
rzeniu kilku p!yt pozwoli!yby im opu$ci" 

swoje progi. Pot%#ne Wilsony zagra!y ba-
jecznie. Je$li jest w podparyskim Sèvres 
wzorzec audio(lskiego brzmienia, to  
z pewno$ci& obok niego nale#a!oby umie$- 
ci" MAXX-y 3. Przestrze' po!&czona ze 
swobod&, detaliczno$ci& i nadzwyczaj-
n& muzykalno$ci& zapewni!y prawdziw& 
uczt% dla uszu. Makro- i mikrodynamika? 
Poza zasi%giem konkurencji. Orkiestrowe 
tutti potra(!o zdmuchn&" peruki z g!ów, 
a chwil% pó)niej, w cichych fragmentach, 
mo#na by!o pomi%dzy d)wi%kami us!y-
sze" opadaj&c& wskazówk% barometru. 
Du#a w tym zas!uga sprz%tu towarzy-
sz&cego – elektroniki Acoustic Research  
z serii Reference oraz okablowania Syner-
gistic Research Galileo, bez których po-
t%#ne Wilsony pozosta!yby tylko sennym 
koszmarem dekoratorów wn%trz. 
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Mia!y by" najwi%ksz& atrakcj& Bristo- 
lu, lecz formalno$ci celne nie pozwoli!y  
im dojecha" na wystaw%. Mówi si% „trud-
no” i… liczy dni do nast%pnego Audio 
Show.  ■
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1DMFLHNDZV]H�XU]ÈG]HQLH��

ODVHURZ\�JUDPRIRQ�(/3

Pierwszy gramofon z laserem zamiast 
wk!adki japo'ska (rma ELP pokaza!a rów-
no 20 lat temu. W 2011 roku na rynek tra(! 
model jubileuszowy, który mieli$my okazj% 
pozna" na wystawie. Pod wzgl%dem u#yt-
kowym, poza gabarytami, laserofon prak-
tycznie nie ró#ni si% od odtwarzacza CD. 

Natomiast w warstwie brzmieniowej lokuje 
si% blisko typowego gramofonu analogowe-
go, w!&cznie z efektem sma#onej jajecznicy 
przy zje#d#onych p!ytach. W stosunku do 
tradycyjnych szli(erek ELP dysponuje nie-
zaprzeczalnym atutem: nie narusza struktu-
ry kr&#ka, co wielu mi!o$ników winylu uzna 
za cenn& zalet%. Wad& jest cena: 15 tysi%cy. 
Euro. No i brak hipnotycznego uroku obra-
caj&cej si% p!yty w czasie sesji ods!uchowych.
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*&czny koszt szwajcarskiej elektroniki 
oraz ameryka'skich kolumn si%ga kwot 
siedmiocyfrowych. Bez w&tpienia by! to 
najdro#szy system w hotelu Golden Tulip 
i prawdopodobnie na ca!ej wystawie. Lecz 
musz% przyzna", #e nie by!y to zmarnowa-
ne pieni&dze. Uda!o si% poskromi" wyj&t-
kowo wredn& akustyk% sali, w której wy!o-
#y!o si% ju# kilka zacnych systemów. Cho" 
w pierwszej chwili brzmienie nie by!o prze-
sadnie efektowne, to po kilku minutach 
trzeba by!o doceni" jego klas%. Koncertowa 

dynamika, po!&czona z przejrzysto$ci& stu-
dyjnych monitorów, robi!a ogromne wra-
#enie. Po przej$ciu do innych pomieszcze' 
nic ju# nie gra!o tak jak wcze$niej.
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Muchy usypia!y w locie. Niech to b%dzie 
podsumowaniem atrakcji serwowanych  
w pokoju Linna.
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W mniej wi%cej 20-metrowej, kiszkowa-
tej salce wystawca Harpii zgromadzi! bo-
gat& kolekcj% kolumn, $ciany wy!o#y! licz-
nymi ustrojami akustycznymi, a na $rodku 
ustawi! kilkana$cie krzese!. W centralnym 
miejscu stan&! stolik z elektronik&, a po 
bokach g!ówna atrakcja weekendu, czyli 
pot%#ne Monki Grand. I wszystko by!o-
by pi%knie, gdyby nie fakt, #e zabrak!o 
ju# miejsca na muzyk%. Wielkie kolumny 
najzwyczajniej w $wiecie ugotowa!y si%  
w niewielkim pomieszczeniu. Szkolny 
b!&d, ale ju# t%#sze g!owy przejecha!y si% na 
podobnym przero$cie formy nad tre$ci&.

1DMEDUG]LHM�RGORWRZH��

NROXPQ\��=HWD�=HUR

Zeta Zero z podwarszawskiego Józefo-
s!awia to bez w&tpienia najbardziej ory-
ginalne polskie kolumny i zapewne jedne  
z najciekawszych na ca!ej wystawie. Niepo-
wtarzalnym kszta!tom towarzysz& równie 
niespotykane rozwi&zania techniczne, jak 
cho"by pot%#ne przetworniki wst%gowe, 
b%d&ce autorskimi konstrukcjami za!o#y-
ciela i szefa Zety. W tym roku cebulowa-
tym kolumnom towarzyszy!y sygnowane 
przez t% (rm% wzmacniacze, a ca!o$" a# 
kipia!a energi&. Szkoda tylko, #e prowa-
dz&cych prezentacj% zbyt cz%sto ponosi!a 
fantazja i przesadzali z poziomem g!o$no-

$ci, ale mimo to wizyt% u nich uwa#am za 
jeden z ja$niejszych punktów wystawy.

1DMFLHNDZV]\�GHELXW��$36

Na Audio Show 2011 po raz pierwszy 
mieli$my okazj% pos!ucha" produktów 
wrze$nie'skiej (rmy APS (Audio Pro So-
lutions). Jej specjalno$ci& s& aktywne mo-

nitory studyjne, po które si%gaj& tak#e wy-
magaj&cy audio(le. W!a$nie dlatego APS 
znalaz! si% na Audio Show. Zestawy cha-
rakteryzowa!y si% dwiema po#&danymi 
cechami: $wietnym, bezpretensjonalnym 
brzmieniem oraz cenami przyjaznymi dla 
spustoszonych kryzysem portfeli. Polak 
potra(! 

1DMZLÚNV]D��
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OLNZLGDFMD�NDZLDUQL

Tych, którzy pami%tali $wietn& i nie- 
drog& kaw% pit& w przytulnym k&ciku przy 
wej$ciu, czeka!a niemi!a niespodzianka. 
Zamiast aromatu $wie#o mielonego ziar-
na powita!a ich d!uga kolejka zwiedza- 
j&cych wij&ca si% do miejsca, gdzie jeszcze 
rok temu pyszni! si% chromowany eks-
pres. Likwidacja kawiarni i umieszczenie 
w tym miejscu prowizorycznej szatni to 

najg!upszy pomys!, na jaki móg! wpa$" 
nowy w!a$ciciel hotelu. Nie do$", #e nie 
zarobi! na wyszynku, to zrazi! do siebie 
maj%tnych, b&d) co b&d), potencjalnych 
klientów. Bardzo chcia!bym pozna" gigan-
ta intelektu, który wpad! na ten racjona- 
lizatorski pomys! i wys!ucha" jego argu-
mentów.

1R�L�ZUHV]FLH�QDMZLÚNV]H�

Z\GDU]HQLH�$XGLR�6KRZ�

������NRQFHUW\�$QWRQLR�

)RUFLRQH�

W!oski wirtuoz gitary akustycznej da! 
dwa godzinne wyst%py w hotelu Golden 
Tulip, w sobot% oraz w niedziel%. Moim 
zdaniem by!y to najbardziej ekskluzywne 
koncerty w Polsce w ca!ym 2011 roku. Po-
min&wszy fakt, #e Antonio Forcione przy-
jecha! do Polski po raz pierwszy w #yciu 
specjalnie na te dwa wyst%py, o ich wyj&t-
kowo$ci $wiadczy liczba widzów – !&cz-
nie niewiele ponad 300 osób. By!em na 
obu i musz% przyzna", #e czego$ takiego 
jeszcze nie widzia!em. Najwi%kszym za-
skoczeniem by! sam wykonawca. S!ucha-
j&c audio(lskich p!yt, oczyma wyobra)-
ni widzimy uduchowionych artystów  
z pietyzmem wydobywaj&cych d)wi%ki ze 
swych instrumentów. A kogo zobaczyli-

$my na scenie? Kipi&cego energi& kpiarza. 
Zamiast cyzelowa" ka#dy d)wi%k (wszak 
mia! do czynienia z kwiatem polskiego 
audio(lizmu), Forcione odstawi! show, ja-
kiego nie powstydzi!by si% do$wiadczony 
aktor kabaretowy. Musz% w tym miejscu 
podkre$li" fantastyczn& form% muzyka. 
Okre$lenie Antonia mianem wirtuoza 
tylko cz%$ciowo oddaje jego mo#liwo$ci. 
Chwilami wydawa!o si%, #e ma sze$" r&k, 
którymi równocze$nie gra partie gitary, 
kontrabasu i perkusji. Rodrigo y Gabriela 
w jednej osobie. Je#eli ich znacie, wiecie, 
co mam na my$li.

W czasie dwóch godzinnych wyst%pów 
na profesjonalnie przygotowanej scenie 
us!yszeli$my zestaw dziesi%ciu najwi%k-
szych hitów z p!yt wydanych przez Naim 
Label. Od „Diary”, przez „Tears of Joy” „Al-
hambr%”, po (na!owy „Acoustic Revenge”. 
„Wzbogacona” wersja tego ostatniego, za-
grana w niedzielne popo!udnie, ju# prze-
sz!a do historii Audio Show. Kto pozosta!  
w domu, niech ma pretensje do siebie.  ■

+DUSLD�$FRXVWLF� 
0RQN�*UDQG�� 
'XĝR�JïRĂQLNöZ��PDïR� 
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Laserowy  
JUDPRIRQ�(/3� 
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wa#ni obserwatorzy odnotowali 
jednak wydarzenie, które dowar- 
to$ciowa!o mi!o$ników winylu. 

Mam na my$li wizyt% Michaela Freme-
ra ze „Stereophile’a”, który poprowadzi! 
prezentacj% na temat prawid!owego usta-
wiania gramofonu, ramienia i wk!adki.  
W trakcie trwaj&cego oko!o godziny show 
przyst%pnie i obrazowo omawia! poszcze-
gólne etapy monta#u, ustawiania i regu-
lacji elementów. Zwraca! przy tym uwag% 
na niuanse mog&ce powodowa" b!%dy, 
które b%d& zwielokrotniane w kolejnych 
krokach. Prezentacj% rozpocz&! od… de-
monta#u w!asnego krawatu, który grozi! 
uszkodzeniem delikatnej ig!y. Wychodz&c 
od podstaw, poprzez uznane zasady i au-
torskie tricki, prowadzi! widzów przez me-
andry poziomowania gramofonu, wyboru 
miejsca monta#u ramienia, ustawienia 
si!y nacisku, wysi%gu, geometrii wk!ad-
ki, VTA, antyskatingu i azymutu. W tym 
czasie rzeczywi$cie montowa! wk!adk%  
w wybranym gramofonie. Detale operacji 
by!y wy$wietlane na ekranie, a pewne eta-
py dodatkowo dokumentowane autorski-
mi zdj%ciami spod mikroskopu. W akcji 
wyst&pi!y m.in. wyka!aczki, nawiercane 
szczypce i linijki, waga elektroniczna, 
precyzyjne przymiary (Wally Tractor Uni-
versal), lupa, „szubienica” do ustawiania 
antyskatingu oraz tajemnicze urz&dzenia 
elektroniczne mierz&ce… co$. Z satysfak-
cj& wery(kowa!em swoj& dotychczasow& 
wiedz% i praktyk% w tej dziedzinie. Od-
czu!em ulg%, #e nie tylko dla mnie jest to 
misterium wymagaj&ce mnóstwo cierpli-
wo$ci i pozytywnego nastawienia do $wia-
ta. A nagrod& b%dzie brzmienie najlepsze 
z mo#liwych w danej kon(guracji.

Pokaz, w którym uczestniczy!em, nie-
stety nie zako'czy! si% orkiestrowym (-
na!em. Rozumiem jednak, #e cel by! inny 
ni# s!uchanie muzyki. A na bis lub d!ugie 
zimowe wieczory mo#na zakupi" p!yt% 
DVD z materia!ami opracowanymi przez 
Michaela Fremera. Polecam.

O wiele skromniejsz& i czysto teoretycz-
n& prezentacj% szkoleniow& us!ysza!em 
na stoisku Ortofona. Obejmowa!a g!ów-
nie zasady dzia!ania wk!adek, dopasowa-
nia ramienia i przetwornika oraz )róde! 
zniekszta!ce' pojawiaj&cych si% w czasie 
s!uchania winylu. Ma!e kompendium 
tych zagadnie' zawarto w udost%pnionej 
bezp!atnie broszurce. Inicjatywa godna 
pochwa!y. 

Ogl&da!em skromn& w tym roku ekspo-
zycj%, ograniczon& do walizeczki z prze-
pi%knymi modelami SPU, kilku przetwor-
ników dedykowanych audio(lom i DJ-om 
oraz samotnego ramienia. Warto jednak 
pami%ta", #e za logo Ortofona kryje si% jed-
na z najwi%kszych, o ile nie najwi%ksza na 
$wiecie fabryka wk!adek gramofonowych.

Pro-Ject co roku prezentowa! praktycznie 
wszystkie poziomy swojej analogowej ofer-
ty. Jednak rok swoich 20. urodzin (2011) 

celebrowa! do$" skromnie. W katalogu po-
jawi! si% model 1 Anniversary, którym (r-
ma debiutowa!a na niszowym analogowym 
rynku (cena z ramieniem i wk!adk& Ortofon  
OM-10 to 1690 z!). Dla fanów marki to 
powrót do prapocz&tku. Bardziej wspó!cze-
$nie prezentuje si% Pro-Ject Art-1, oparty na 
Debiucie Esprit, wzbogaconym o ko!owe 
motywy gra(czne umieszczone na talerzu. 
Ka#dy ze 100 egzemplarzy serii otrzyma! 
indywidualny numer oraz autograf austriac-
kiej artystki Barbary Mungenast. W cenie 
4590 z! zawarto wk!adk% Ortofon 2M Blue. 
Takie roz!o#enie akcentów jubileuszowych 
mo#e si% spodoba" zwolennikom opanowa-
nia i oferowania unikalnych produktów na-
wet w dolnych strefach cennika. Jak w takim 
razie zareaguj& oni na zapowiadan& na maj 
2012 premier% modelu Signature, którego 
cena przekroczy 40000 z!? Pot%#ny talerz 

maj& nap%dza" dwa silniki wsparte ko!em 
zamachowym, a na pok!adzie znajdzie si% 
autorskie 12-calowe rami% typu unipivot.

Znane i lubiane Pro-Jecty 6-Perspex 
oraz RPM 10.1 wyst&pi!y w roli )róde!  
w systemach dystrybutora. Zaskakuj&-
co dobre wra#enie pozostawi! czerwony 
RPM 1.3 Genie, który gra! z elementami 
serii Box Design. To powa#niejsza maszy-
na, ni# si% wydaje na pierwszy rzut oka.

Rol% jedynego )ród!a w McIntoshu po-
wierzono gramofonowi MT-10, opraco-
wanym jako referencyjne i kompletne za-
stawienie nap%du, ramienia i wk!adki MC 
(34000 z!). Tym razem przetwornik za-
st&piono wk!adk& Lyra Titan i (17000 z!). 
Rol% stopnia korekcyjnego pe!ni! uk!ad 
zintegrowany z lampowym przedwzmac-
niaczem C-1000. Zasilane monoblokami 
MC 1.2KW g!o$niki McIntosh XRT1K 
wype!ni!y pomieszczenie ods!uchowe dy-
namicznym, a jednocze$nie aksamitnym 
d)wi%kiem. Jak zawsze w tej sali klima-
tyczna i spektakularna prezentacja.

VPI, zdominowany w tym roku przez 
McIntosha, zaprezentowa! si% statycznie 
modelem Classic 1. To bardzo dobry gra-
mofon z 9-calowym unipivotem, wyce- 
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niony na atrakcyjne 10000 z!. Obok, rów-
nie bezg!o$nie, prezentowa! si% ta'szy  
o 100 z! stary znajomy + Wilson Benesch 
Full Circle. W tej cenie otrzymacie ju# 
kompletny gramofon z w%glowym ramie-
niem i wk!adk& MC.

,ród!a Transrotora by!y obecne w kilku 
systemach. Niew&tpliwie w najznamienit-
szym zestawieniu zaprezentowa! si% model 
La Roccia. To ci%#ki gramofon z podsta- 
w& z granitu, talerzem nap%dzanym przez 
uk!ad magnesów (system TMD), wyposa- 
#ony w rami% TR 5009 (zmody(kowane 
9-calowe SME) i wk!adk% TR Merlo Re-
ference. Bez kompleksów gra! w systemie  
z wielokrotnie dro#szymi wzmacniaczami 
Ayon i tubowymi kolumnami Avantgar-
de, wprowadzaj&c s!uchaczy do królestwa 
dynamiki i szybko$ci. Ciekawszy w mo-
jej ocenie model TR Rondino zestawiono  

w mniejszej sali z elektronik& Accuphase’a 
oraz monitorami Dynaudio Special 25.

Systemdek pojawia si% na Audio Show 
z coraz to nowymi wersjami modelu 3D. 
Tym razem mo#na by!o pozna" nap%d 
w kon(guracji Signature, wycenionej na 
14000 funtów. W tej cenie Systemdek ma 
aluminiow& obudow%, spr%#ynowe zawie-
szenie, nowy silnik zasilany pr&dem zmien-
nym regenerowanym poprzez konwersj% ze 
sta!ego oraz sterowan& procesorem stabili-
zacj% obrotów. Uzbrojony w rami% Audio 
Origami (2700 GBP) oraz wk!adk% Trans(-
guration Orpheus (3500 GBP), gra! z lam-
pow& elektronik& Art Audio i kolumnami 
Art Decco 15 Signature. Zaprezentowa! 
d)wi%k najwy#szej analogowej jako$ci.

Gramofony Acoustic Solid regularnie 
wyst%puj& na AS. W tym roku model 
Black z ramieniem WTB 300 (11990 z!) 
i wk!adk& Miyajima Kansui (15900 z!)  
w systemie z elektronik& Pliniusa i kolum-
nami Magnepana ponownie przykuwa! 
uwag% odwiedzaj&cych hologra(cznym  
i pe!nym brzmieniem.

T+A produkuje dwa modele gramofo-
nów, przypisane do g!ównych serii produk-
tów. Ta'szy G1260R jest oferowany w kilku 

wersjach wyposa#enia (ramion, wk!adek, 
opcjonalnych stopni korekcyjnych). Jego 
ceny rozpoczynaj& si% od 10090 z!. Model 
G10-2, stanowi&cy szczyt wie#y serii V,  
z ramieniem SME kosztuje 28590 z!.

LP12 jest produkowany od lat 70. 
Wspó!cze$nie Linn oferuje go w licznych 
kon(guracjach uwzgl%dniaj&cych ró#ne 
podstawy, zasilacze i ramiona. Ceny me-
chaniki zaczynaj& si% od 2060 GBP. Do 
tego przewidziano 24 pozycje doposa-
#enia. Na wystawie prezentowano kilka 
przyk!adowych zestawie'. Okazuje si%, #e 
Linn nadal stosuje w%glowe ramiona Pro-
Jecta z serii CC, które producent zast&pi! 
ju# kolejn& wersj& Evo. Podejrzewam, #e 
wynika to z rozmiaru zawieszenia karda-
nowego modeli Evo, które nie zmieszcz& 
si% pod pokryw& LP-12. Ale mo#e to zbyt 
spiskowa teoria.

SME 20/3 (cena od 34200 z!) wpisa! si% 
ju# w gramofonow& klasyk%. Tym razem, 
wyposa#ony we wk!adk% Benz Micro 
Ebony L (10200 z!), gra! z prototypowym 
stopniem korekcyjnym RCM. Przed-
wzmacniacz nie zosta! jeszcze ochrzczo-
ny. Wiadomo, #e nie jest prostym udosko-
naleniem Sensora Prelude, lecz zawiera 
nowy tor sygna!owy, wi%ksz& liczb% regu-
lacji oraz oddzielny zasilacz. Z elektronik& 
Vitus Audio i kolumnami Isophon system 
gra! do$" twardym, ale nie pozbawionym 
muzykalno$ci brzmieniem.

Avid s!ynie g!ównie z gramofonów, ale 
ostatnio odwa#nie rozwija ofert% elektro-
niki. Obecny na AS 2011 Conrad Mas 
prezentowa! prototypowy przedwzmac-
niacz Avid Reference Preampli(er, b%-
d&cy po!&czeniem stopni liniowych oraz 
rozbudowanej sekcji phono. Urz&dzenie 
wyceniono na 10000 funtów. Winyle od-
twarza! Avid Acutus z ramieniem SME IV 
i wk!adk& ZYX Airy 1000.

Dwa dni sp%dzone na Audio Show 
2011 utwierdzaj& mnie w przekonaniu, #e  
winyl nieustannie zajmuje wa#ne miejs- 
ce zarówno w naszych sercach, jak i sys-
temach.  ■
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