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w tym roku postanowili!my nada" jej 
nowy kszta#t. Zamiast d#ugich akapitów 
proponujemy wyliczank$ ilustrowan% 
zdj$ciami.

:UDĝHQLD�RJöOQH

Pogoda. Po raz pierwszy od niepami$t-
nych czasów nie by#o mokro, buro i po-
nuro. W niedziel$ zza chmur wysz#o na-
wet s#o&ce. Uwa'am, 'e jest to fakt godny 
odnotowania, a organizatorom sk#adam 
gor%ce podzi$kowania za za#atwienie ta-
kiej pogody.

3U]HïDGRZDQLH�� Sobieski przypomina 
dziecko, które dawno wyros#o z butów,  
a rodzice na to: stopy mu si$ mieszcz%, 
jeszcze pochodzi. Wystawców, pokoi  
i ludzi jest ju' po prostu za du'o. Na win-
d$ nie ma co liczy", przepustowo!" kory-
tarzy przywodzi na my!l czasy internetu  
z modemu telefonicznego, a ka'de wej!cie 
do pokoju wygl%da jak rondo w Ko#bieli  
w pi%tkowe popo#udnie. Je'eli trend 
zwy'kowy si$ utrzyma, to w przysz#ym 
roku trzeba b$dzie zmieni" lokalizacj$. 
Nie: pomy!le" o zmianie miejsca, tylko je 
zmieni". Ewentualnie wygospodarowa" 
nowe pomieszczenie w windzie.

Prze#adowanie hotelu da#o si$ we znaki 
nie tylko zwiedzaj%cym. Tak'e wielu wy-
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O
rganizator ju' przed rozpocz$-
ciem imprezy informowa#, 'e 
tegoroczna edycja b$dzie rekor-

dowa pod wzgl$dem liczby pomieszcze& 
wystawowych i wynajmuj%cych je (rm. 
Rzeczywi!cie, impreza rozros#a si$ do tego 

stopnia, 'e do wielu pokoi zwyczajnie nie 
da#o si$ wej!". W sobot$ trzeba si$ by#o 
liczy" z korkami na hotelowych koryta-
rzach. W niedziel$ nieco si$ rozlu)ni#o, 
ale prawdopodobnie odpowiada#y za to 
konkurencyjne wydarzenia, dla których 
pozamykano ulice i mosty w stolicy. 

Klasyczna formu#a relacji z wystawy 
musia#aby zaj%" 2/3 obj$to!ci pisma, wi$c  
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stawców mia#o problemy z bezpiecznika-
mi w pokojach, a sam dwukrotnie by#em 
!wiadkiem przerw w dostawie energii. 
Niektórzy zabezpieczali si$ przed po-
dobnymi wypadkami, zaklejaj%c ta!m% 
w#%czniki !wiate#, wykr$caj%c 'arówki  
w #azienkach lub instaluj%c w pokoju w#a-
sne o!wietlenie LED-owe. Jak maj% gra" 
pot$'ne monobloki, skoro hotelowa in-
stalacja si$ przeci%'a?

Kontynuuj%c w%tek spraw przyziemnych 
– kosze na !mieci. Legenda g#osi, 'e kto! 
widzia# jeden w #azience przy szatni, ale 
najbli'szy by# chyba na przystanku auto-
busowym przy Placu Zawiszy. Efekt #atwo 
przewidzie" – klatka schodowa ton%ca  
w ulotkach, kubkach, butelkach i rekla-
mówkach.

'XFKRWD�� Niestety, tylko niektórzy wy-
stawcy pami$tali o tym, 'eby od czasu do 
czasu przewietrzy" pomieszczenie, a wie-
lu dosz#o do wniosku, 'e okno wychodz%-
ce na ulic$ Grójeck% mo'e by" uchylone 
przez ca#y czas. Wol$ to, ni' saun$ w gale-
riach na dole.

0X]\ND�– najgorsze plumkanie w historii 
wystawy. O ile rok temu mia#em nadziej$, 
'e co! si$ w tej sprawie zmienia: s#ysza#em 
trip-hop, metal, trance i jazzowy cover 
jednego z hitów Britney Spears (ca#kiem 
ciekawy), tak w tym roku wróci#y z#e 
wspomnienia. Hauuuuma...

1DMGURĝV]H� XU]ÈG]HQLD� wcale nie by#y 
tymi, które najbardziej zapad#y mi w pa-
mi$". Zreszt%, nie s% to tylko moje ob-
serwacje. W wielu pokojach, w których 
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wystawiano na przyk#ad dwie pary ko-
lumn, na pro!b$ zwiedzaj%cych cz$sto 
pod#%czano te ta&sze. Utopie Focala tym 
razem patrzy#y, jak widowni$ zabawiaj% 
ta&sze Electry. U Audio Physica Virgo 
25+ ust%pi#y miejsca Classicom 20, a na 
korytarzach cz$!ciej rozmawiano o pol-
skich Pylonach czy RLS-ach ni' piekiel-
nie drogich JBL-ach i Avalonach. Czy 
to kryzys, czy rozs%dek? Tak czy inaczej, 
bud'etowe konstrukcje skrad#y wystaw$ 
tym high-endowym, a niektóre polskie 
produkty zaprezentowa#y si$ znakomicie. 
To nie zakamu*owany patriotyzm – tak 
po prostu by#o.

+LW\

0RQLWRU\�'RPH�3KDVH�3RLVRQ� ,��Ory-
ginalne przetworniki wspó#osiowe ze 
sto'kami !rednio-niskotonowymi skie-
rowanymi na zewn%trz i wmontowanymi  
w nie kopu#kami. Ca#o!" miejscami wyt#u-
miona kawa#kami (lcu i zakryta kulistymi 
maskownicami. Rewelacyjna dynamika, 
rozdzielczo!" i przestrze&. Ma#y pokój nie 
zapowiada# nic dobrego, ale d)wi$k przy-
pomina# to, czego do!wiadczamy w kon-
takcie z hi-endowymi s#uchawkami. Cena 
– oko#o 8500 z#.

5/6� &DOOLVWR� ,9�� Je!li kto! nie wierzy, 
'e zestawy wielko!ci pude#ek po tramp-
kach mog% zaoferowa" naturalny d)wi$k  
z mocnym basem, powinien ich pos#ucha". 
D#ugo nie mog#em wyj!" ze zdumienia, 'e 
te niepozorne skrzynki potra(% zagra" tak 
pot$'nie i swobodnie. Zapewne niema#y 
udzia# w tym sukcesie mia# wzmacniacz 
Struss R150, ale tak czy inaczej male&kie 
RLS-y to jeden z hitów tegorocznej wysta-
wy. Cena? 3300 z# za par$. Tak, nie zja-
d#em 'adnego zera.

)RQLFD, czyli renesans polskich gramofo-
nów. I to w jakim wydaniu! Firma mierzy 
w dosy" wysoki segment rynku, ale je!li 
spojrzymy na jako!" wykonania stalowych 
elementów, a tak'e ca#% opraw$ szli(erek, 
z opakowaniami w#%cznie, ceny wydaj% 
si$ atrakcyjne. Uwag$ zwraca# szczególnie 
model z podstaw% w kszta#cie klucza wio-
linowego. Za wyj%tkiem ramion, wszyst-
kie cz$!ci s% produkowane w +odzi, a ju' 
nied#ugo w katalogu Foniki ma si$ poja-
wi" tak'e rami$ w#asnej konstrukcji. Wy-
starczy spojrze" na zdj$cia – klasa.

*DGĝHW�VH]RQX – wy!wietlacz z analogo-
wym wska)nikiem w odtwarzaczu Gato 
CDD-1. Nie do!", 'e maszyna wygl%da jak 
skrzy'owanie statku kosmicznego z luk-
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susowym meblem, to jest jeszcze #adowa-
na od góry, a oczko na przedniej !ciance 
to chyba najbardziej pomys#owy bajer od 
czasów niebieskich stroboskopów w tune-
rach Marantza. W trybie odtwarzacza CD 
ig#a pokazuje post$p odczytu. Je'eli wi$c 
jeste!my w po#owie trzeciego utworu na 
albumie zawieraj%cym pi$" !cie'ek, „obro-
tomierz” znajdzie si$ dok#adnie na godzi-
nie dwunastej. Jako 'e CDD-1 wyposa'o-
no w wej!cie USB, w tym trybie wska)nik 
informuje o cz$stotliwo!ci próbkowania 
sygna#u. Oprócz wspomnianej ig#y, w ma-
gicznym oku umieszczono te' kilka pod-
!wietlanych symboli. To lepsze ni' kokpit 
Porsche.

3ROVNLH�NROXPQ\�3\ORQ�$XGLR�7RSD] ���� 
2350 z# za brzmienie tej klasy to lepsza 
okazja ni' szampan na wyprzeda'ach po 
sylwestrze.

.ROXPQ\� (TXLOLEULXP� 1DQR� ]� V\VWH�

PHP� $WROOD�� W roli )ród#a najnowszy 
streamer tej (rmy, a ca#a oprawa – czyli: 

#%czówki, kable g#o!nikowe, listwy i sie-
ciówki – oczywi!cie polska.

1DMEDUG]LHM� Z\OX]RZDQD� SUH]HQWDFMD  
–  pokój Albedo, Ansae i Troksa. Ods#u-
chy, rozmowy o muzyce, sprz$cie, fer-
mentacji jab#ek i innych przyjemno!ciach 
'ycia. Nowe kable te' bardziej wyluzowa-
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ne za spraw% elastycznych koszulek. Je'eli 
kogo! dra'ni#a atmosfera kl$kania przed 
drogim sprz$tem i prezentowania go  
w po!piechu, tutaj móg# spokojnie usi%!"  
i odda" si$ s#uchaniu muzyki oraz opo-
wie!ci podobnych sobie pasjonatów.

'UXJL�QDMZLÚNV]\�JDGĝHW�VH]RQX�– pro- 
totypowy, 32-bitowy przetwornik Hegel 
HD25, który reaguje na podwójne do-
tkni$cie przedniej !cianki. Front jest me-
talowy, a sprytne rozwi%zanie narodzi#o 
si$ poniek%d z konieczno!ci. Projektan-
tom zale'a#o, 'eby mo'na by#o obs#u-
giwa" DAC bez pilota, ale jednocze!nie 
starali si$ unikn%" przycisków psuj%cych 
czyst% form$ urz%dzenia. Wystarczy wi$c 
dwukrotnie musn%" przedni% !ciank$  
w dowolnym miejscu, aby zmieni" )ród#o. 
Z *agowymi kolumnami Amphiona nor-
weski system zagra# bardzo dobrze.

1RZRĂFL�*LJDZDWWD�L�6HYHQURGV��Pierw-
sza (rma przygotowa#a nowy *agowy kon-

dycjoner PC-4 Evo, a tak'e unowocze!nio-
ne listwy i kable sieciowe. Mnie jednak 
zainteresowa# ma#y kondycjoner PC-1 Evo. 
Skromna czarna obudowa, cztery gniazda, 
a w !rodku rozwi%zania techniczne za-
czerpni$te z wy'szych modeli. Sevenrods 
uko&czy# natomiast prace nad szczytowym 
modelem ROD4. Tym razem znajdziemy 

tu lite druty ze srebrzonej miedzi, a wszyst-
ko wyko&czone tulejami z laserowo wypa-
lanymi inskrypcjami. Co najlepsze, ceny 
wci%' wydaj% si$ zach$caj%ce. Flagowa #%-
czówka kosztuje 2000 z#.  

W co drugim pokoju ěUöGïHP�GěZLÚNX�
E\ï� DOER� ODSWRS pod#%czony do SU]H�

WZRUQLND, albo VWUHDPHU. Niektórzy za-
bezpieczyli si$ na ka'd% ewentualno!"  
i postawili obok siebie trzy )ród#a – od-
twarzacz CD, przetwornik z laptopem  
i gramofon. Zdaje si$, 'e tak mo'e ju' zo-
sta", bo 'adna z frakcji nie zamierza si$ 
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podda". Zreszt% – po co? Im wi$cej )ró-
de#, tym wi$cej zabawy.

1RZ\�RGWZDU]DF]�6RXQG�$UWX�]�DXWRU�

VNLP�SU]HWZRUQLNLHP��Jedynym elemen-
tem tego urz%dzenia, który nie powstaje 
w naszym kraju, jest nap$d. Jakby si$ tak 
dobrze zastanowi", z polskich urz%dze& 
prezentowanych na tegorocznej wystawie 
mo'na by zbudowa" kilka systemów. By#y 
odtwarzacze CD, gramofony i )ród#a pliko-
we. Czekamy na pierwszy polski streamer.

'RRNöOQH�SURPLHQQLNL�0%/�D��Kolum-
ny inne ni' wszystkie i bardzo, bardzo 
dobre. Jeszcze nie wiem, czy chcia#bym 
s#ucha" ich na co dzie&, ale na wystawie 
wywi%zywa#y si$ ze swojego zadania w stu 
procentach.

0DNDEU\F]QLH� ]DDZDQVRZDQ\� WHFK�

QLF]QLH�JUDPRIRQ�ğUP\�=RQWHN��a obok  
niego lampowe cude&ka Linnarta w no-
wych obudowach, przywodz%cych na 
my!l produkty Unisona. Do tego lampowe 
wzmacniacze Leak, odnowione i stuningo-
wane przez (rm$ KBL Sound.

7U]HFL�JDGĝHW�VH]RQX – s#uchawki Au-
dio Technica ATH-WM55 z wymiennymi 
nak#adkami i zwijanym kablem. D)wi$k 
równie' niczego sobie, a przecie' to nie-
ca#e 200 z#.

5HVWDXUDFMD� %DOELQD�� Uratowa#a nam 
'ycie.

+LW\�FLXW�PQLHMV]H

Flagowe -%/�H z *agow% elektronik% 
0DUN�/HYLQVRQD. Dlaczego to cholerstwo 
jest takie drogie?

*UDMSXGïD� L�*UDMNDEOH�� Jako!" d)wi$ku 
przemilcz$. Niektórym si$ podoba#o. Za-
stanawia mnie jednak, dlaczego ta m#o-
da polska (rma zainstalowa#a si$ w tak 
ogromnej sali. Wysz#o !rednio, bo wi$k-
szo!" przestrzeni by#a pusta i nie pomog#o 
nawet zape#nianie jej sporymi instrumen-
tami i stojakami z planszami reklamowy-
mi. Wygl%da#o to troch$ jak ma#y teatrzyk 
w opuszczonej hali fabrycznej.

6\VWHP�$FFXSKDVHĳD, któremu nie wol-
no by#o robi" zdj$", poniewa' zak#óca#o to 

ods#uchy. Kiedy inni wystawcy cieszyli si$ 
na widok dziennikarzy, a czasami nawet 
ustawiali sprz$t specjalnie do zdj$", tutaj 
fotografowie musieli czeka" na przerwy 
mi$dzy utworami.

6\VWHP� 7$'�D� nie zagra# ju' tak im-
ponuj%co, jak w zesz#ym roku. Czy to za 
spraw% kolumn czy mniejszego pomiesz-
czenia – nie wiem, ale liczy#em na mia'-
d'%cy d)wi$k, a zmia'd'y# mnie tylko 
wzbudzaj%cy si$ bas. Takie urz%dzenia 
trzeba jednak prezentowa" w wi$kszych 
salach; nie ma si#y. Gdyby TAD zamieni# 
si$ na pokoje z Grajpud#ami, obu (rmom 
wysz#oby to na dobre.

3RGVXPRZDQLH�

Tegoroczna wystawa z perspektywy So-
bieskiego to wiele nowo!ci, kilka sporych 
zaskocze& i tabuny zwiedzaj%cych. Je'eli 
kto! zosta# w domu, my!l%c, 'e b$dzie do-
k#adnie to samo, co w zesz#ym roku, po-
winien 'a#owa". My nabiegali!my si$ co 
niemiara, ale ju' czekamy na Audio Show 
2013.
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radycyjnie po oddaniu paltocika 
do szatni wi!kszo"# zwiedzaj$-
cych kierowa%a si! w stron! pre-

zentacji McIntosha. W poczekalni wszyst-
ko by%o po staremu, a dobrze znanym 
urz$dzeniom z niebieskimi wy"wietlacza-
mi oraz kolumnom &iela towarzyszy% 
pot!'ny Harley Davidson. Jednak po 
przekroczeniu progu sali ods%uchowej 
czeka%a na nas pierwsza niespodzianka. 
Miejsce McIntoshów zaj$% system innej 
ameryka(skiej )rmy, VTL. Tworzy%y go: 
przedwzmacniacz liniowy TL-6.5, przed-
wzmacniacz gramofonowy TP-6.5 oraz 

para monobloków MB-450 mk III. Rol! 
*ród%a pe%ni% gramofon VPI Classic  
z wk%adk$ Lyra Scala. Ca%o"# %$czy%y ka-
ble Transparent Audio.

Cho# stali bywalcy narzekaj$ na syste-
matycznie obni'aj$cy si! poziom Audio 
Show, to warszawska impreza jest zupe%-
nie inaczej postrzegana przez producen-
tów elektroniki. +wiadczy o tym fakt, 'e 
10 i 11 listopada w Bristolu mia%a miej-
sce europejska premiera najnowszych 
kolumn &iela – CS2.7. A przecie' &iel  
ma przedstawicieli w kilkunastu krajach 
Starego Kontynentu, o nieporównanie 

d%u'szych audio)lskich tradycjach ni' 
Polska. I, jak w starym dowcipie o nieuda-
nym otwarciu pierwszego moskiewskiego 
lokalu ze striptizem, wódka by%a zmro-
'ona, zak$ski przepyszne, tylko artystka 
mia%a ju' swoje lata. Muzyka puszczana 
z winylu nie odbiega%a od typowego au-
dio)lskiego plumkania. Tytaniczna moc 
ameryka(skich monobloków (425 watów 
w trybie tetrody, 225 w triodzie) a' si! 
prosi%a o stosowny repertuar, np. symfo-
nik!, muzyk! )lmow$ czy kawa% uczci-
wego blues rocka. A tu lipa. Najwyra*niej 
prowadz$cym udzieli% si! jesienny spleen, 
bo innego wyt%umaczenia nie znajduj!. 
Pozosta% niedosyt, ale i tak to by% jeden  
z ja"niejszych punktów wizyty w Bristolu.

Tu' za "cian$ roz%o'y% si! system, który, 
przynajmniej teoretycznie, powinien po-
goni# do roboty czerwone krwinki lepiej 
ni' )li'anka potrójnego espresso. Najbar-
dziej rzucaj$cym si! w oczy elementem 
by% dzielony odtwarzacz CD/SACD dCS 
Vivaldi, dumnie po%yskuj$cy srebrem 
na "rodku pokoju. Pod nim schowa% si! 
nowy przedwzmacniacz Audio Research 
Reference 10, a u ich stóp przycupn$% 
wzmacniacz mocy Dan D’Agostino Mo-

mentum Stereo. +miem twierdzi#, 'e by%o 
to jedno z najpi!kniejszych urz$dze( gra-
j$cych na Audio Show 2012. Polerowana 
mied*, naturalne aluminium i okr$g%y 
zielonkawy wy"wietlacz z sygnatur$ twór-
cy nawi$zuj$ do steampunkowej stylisty-
ki, za" niewielkie gabaryty zdaj$ si! ca%-
kowitym zaprzeczeniem dynamicznego 
potencja%u Momentum. Na nowe dzie%o 
Dana D’Agostino bezskutecznie czeka%em 
w zesz%ym roku. System uzupe%nia%y ko-
lumny Wilson Audio Sasha; zreszt$ Wil-
sony spotka%em dalej jeszcze dwukrotnie. 

Bristol
0DULXV]�=ZROLñVNL

Tegoroczna edycja Audio Show  
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Born in the USA: VPI, VTL, Thiel i Transparent Audio. 

Dwie legendy  
w jednej sali.

Dan D’Agostino Momentum Stereo  
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Ca%o"# zabrzmia%a muzykalnie i relaksu-
j$co. I, podobnie jak na poprzedniej pre-
zentacji, prowadz$cy wola% zachowawcze 
audio)lskie plumkanie zamiast 'ywszych 
rytmów ukazuj$cych mo'liwo"ci zesta-
wu. Nie, 'ebym si! spodziewa% Behemota, 
ale przy sm!tnym zawodzeniu uducho-
wionych niewiast g%owa sama opada%a na 
piersi.

Ostatni$ desk$ ratunku przed zapad-
ni!ciem w sen zimowy okaza%y si! tuby 
Avantgarde Acoustic. Znany sta%ym by-
walcom Armin Krauss przywióz% do 
Warszawy model Duo G2 oraz nowiutki 
)rmowy zestaw sk%adaj$cy si! z pream-
pu i wzmacniacza mocy XA. O muzyk! 

zadba% odtwarzacz Ayon CD-T, graj$-
cy na zmian! z gramofonem Transrotor 
Rondino. Na pierwszy ogie( posz%y p%y-
ty CD i senne do tej pory towarzystwo 
podskoczy%o. Ró'nica pomi!dzy dwoma 
poprzednimi prezentacjami a Avantgar-
de Acoustic by%a taka, jak pomi!dzy nie-
dzieln$ przeja'd'k$ rodzinnym kombi  
a )na%owym okr$'eniem w wy"cigu For-
mu%y 1. By%o g%o"no, to fakt, ale kolumny 
emanowa%y autentyczn$ rado"ci$ nawet 
odtwarzaj$c spokojniejsze kawa%ki. Gdy 
przysz%a pora na zmian! no"nika i na ta-
lerzu gramofonu wyl$dowa%a zremaste-
rowana p%yta Oscara Petersona „We Get 
Request”, zapanowa%a prawdziwa euforia. 
Na tegorocznej wystawie reprezentowane 
by%y ró'ne szko%y brzmienia, lecz to, co 
pokaza%y niemieckie tuby, by%o „absolute 
spitzenklasse”. Tym razem Armin, pewnie 
z szacunku dla naszego "wi!ta narodowe-
go, darowa% sobie Rammstein, ale i tak 
by%a to jedna z najlepszych, o ile nie naj-
lepsza prezentacja Avantgarde Acoustic  
w 16-letniej historii Audio Show.

Kilka kroków dalej mo'na by%o ostu-
dzi# emocje przy zestawie sk%adaj$cym 
si! z serwera Musa, przetwornika Audio 
Research Reference, stereofonicznej ko(-
cówki Reference 75 oraz kolumn Wil-
son Sophia 3. Cho# wielu zwiedzaj$cych  
(w tym ni'ej podpisany) da%oby si! za 
ten system pokroi#, to sm!tne melodyjki 
serwowane przez did'eja nijak si! mia%y 
do oczekiwa( s%uchaczy oraz potencja-

%u sprz!tu. Dlatego, bez zb!dnej zw%oki, 
skierowa%em si! w stron! najwi!kszej  
i chyba najciekawszej niespodzianki Au-
dio Show 2012. Jej sprawc$ by% pan Jaro-
mir Waszczyszyn.

W dotychczasowej historii wystawy 
urz$dzenia Ancient Audio nie kojarzy%y 
si! z bud'etówk$. Tym razem do War-
szawy przyjecha%y miniaturowe aktyw-
ne monitorki bliskiego pola Studio Oslo  
w cenie 3000 z% za par!. G%o"niczki wiel-

ko"ci komputerowych pierdziawek wraz  
z dedykowanym subwooferem zagra%y 
tak, 'e trzeba by%o zbiera# szcz!k! z pod-
%ogi. Ustawione ze wszystkimi zasadami 
audio)lskiej koszerno"ci zaprezentowa%y 
pi!kn$ scen!, ponadprzeci!tn$ przejrzy-
sto"# oraz muzykalno"#. Brzmienie by%o 
na tyle dobre, 'e Studio Oslo maj$ wszel-
kie podstawy do tego, by sta# si! prawdzi-
wym hitem Ancient Audio. 
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Wilson Audio Sophia 3. 
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hoć niektóre systemy, np. elektro-
nika Soulution grająca z kolum-
nami Ascendo warte były willi  

z ogrodem, to władcy pilotów nie wzbra-
niali się przed puszczaniem Metalliki, Pink 
Floydów czy Yello. Nie musieli się obawiać 
niekorzystnych efektów, bowiem niemiec-
kie kolumny poskromiły mało sprzyjającą 
akustykę dużej sali wystawowej.

Według mnie najciekawszym urzą-
dzeniem prezentowanym w Tulipie był 
Devialet D-Premier. W wysmakowanej 
stylistycznie obudowie wykonanej z jed-
nego bloku polerowanego aluminium 
zmieścił się odtwarzacz strumieniowy  
z modułem wi-', przetwornik c/a, przed-
wzmacniacze: liniowy i phono oraz 
wzmacniacz stereo, dysponujący mocą  
2 x 240 W/8 omów. Aż trudno uwierzyć, 
że urządzenie ma zaledwie 4,5 cm wyso-
kości. D-Premier może pracować w pio-
nie i poziomie, a na potrzeby prezentacji 
zawisł na 'rmowym wieszaku. Na drugim 
końcu kabli stały Wilsony Sasha. Efekt 
przeszedł najśmielsze oczekiwania. Mi-
nimalistyczny zestaw stał w opozycji do 
rozbuchanych systemów, lecz pod wzglę-
dem brzmieniowym część z nich nie do-
rastała mu do pięt. Choć cena całości jest 
sześciocyfrowa, to kultura, detaliczność  
i muzykalność były warte każdego grosza. 
I pomyśleć, że przed rokiem w tej samej 
sali istny horror zafundowały zwiedzają-
cym kolumny Harpia Acoustic. Czyli: jak 
się chce – to można.

A propos: choć wśród wystawianych  
w Tulipie urządzeń dominowały zagra-
niczne 'rmy, dwóch rodzimych produ-
centów kolumn podjęło wyzwanie i udo-
wodniło, że w temacie sprzętu grającego 
nie powinniśmy mieć kompleksów. TR 
Studios pokazało znane już kolumny Zeta 
Zero. Niebanalne kształty i równie nie-
banalna atmosfera w sali wpisały się już 
w krajobraz Audio Show, a dynamiczne 
prezentacje prowadzone przez Tomasza 
Rogulę przyciągały tłumy. Podobnie jak  
w zeszłym roku Zetom towarzyszyły 'r-
mowe monobloki dysponujące oszałamia-
jącą mocą 1175 W/4 Ω.

Natomiast prawdziwym objawieniem 
Audio Show 2012 okazała się inna pol-
ska 'rma, Pancin Audio z Pruszkowa. 
Prezentowała kolumny VZ1 – trójdrożne 
konstrukcje z bas-re*eksem o zdecydo-
wanie nieklasycznych kształtach. Gdy je 
zobaczyłem, od razu zrodziło się skoja-
rzenie z Nautilusami B&W. Było to jednak 
złudzenie. Nietypowe, pociskopodobne 
obudowy sprawiają wrażenie kompozy-

towych, lecz zostały wykonane z MDF-u. 
Kilka miesięcy trwało poszukiwanie sto-
larza, który podjąłby się tego zadania, aż 
w końcu właściciele 'rmy sami kupili ma-
szyny do obróbki drewna i produkują je 

we własnym zakre-
sie. W procesie pro-

dukcji nie ma miejsca 
na kompromisy. Do 

budowy VZ1 wykorzy-
stują Scan-Speaki z serii 

Illuminator. Podstawy wy- 
cina się z litego plastra 

aluminium, a odpady, któ-
re przy tym powstają, dają 

całoroczne utrzymanie per-
sonelowi pobliskiego skupu złomu. Ze-
wnętrzną zwrotnicę zamknięto w sporej 
beczce, przez co wygląd kolumn stał się 
jeszcze bardziej intrygujący. VZ1 kosztują 
niemało, to fakt, ale za 300 tysięcy złotych 
można mieć jedne z najoryginalniejszych 
kolumn dostępnych w Polsce. Intrygujący 
wygląd prowokował uczestników prezen-
tacji do katowania ich najdziwniejszymi 
nagraniami i sygnałami testowymi. Ko-

lumny z Pruszkowa nie bały się żadne-
go repertuaru ani poziomu głośności,  
a przejście od subtelnego pianissimo do 
ryku F-16 sprawiało im mniejszą trud-
ność niż mnie napisanie tych słów. Jestem 
pełen uznania i czekam na modele będące  
w zasięgu większej grupy audio'lów.  
O efekt brzmieniowy jestem spokojny. 

3R]D�SURWRNRïHP
Pisząc relacje z wystawy, wszyscy sku-

piają się na elektronice, mimochodem 
tylko wspominając o muzyce. A przecież 
bez niej impreza nie miałaby sensu. O ile 
urządzenia trzymają wysoki poziom, to  
z tą ostatnią z roku na rok jest gorzej. Od 
dawna zbierałem się do opisania tego zja-
wiska, ale tegoroczna edycja przelała czarę 
goryczy.

Golden Tulip  
(dawniej: Kyriad) 
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Wszyscy znają termin „audio'lskie 
plumkanie”. Zazwyczaj kojarzy się on  
z łagodnym akustycznym jazzem i kla-
syką, starannie zrealizowaną, lecz zacho-
wawczą w treści. Nazwisk wykonawców 
próżno szukać na listach przebojów, choć 
niektórzy, jak Sara K., Antonio Forcione 
czy David Munyon, wyrośli na prawdziwe 
gwiazdy wystaw. Bywalcy tychże zdają się 
uprawiać swego rodzaju grę – krążą z kil-
koma płytami i porównują te same frag-
menty nagrań na różnych systemach. Jaki 
cel im przyświeca – trudno zgadnąć, ale 
audio'lskie hobby bywa świadkiem nie 
takich dziwactw. Nie znaczy to wcale, że 
dociekliwi badacze na co dzień słucha-
ją podobnej muzyki, ale ujawnienie się 
z heavy metalem czy zwykłym popem 
świadczyłoby o zbyt małej audio'lskości 
delikwenta. Trend ten podchwycili wy-
stawcy, którzy, co zrozumiałe, starają się  

zaspokoić gusta potencjalnych nabyw-
ców sprzętu i w efekcie na AS od kilku lat 
rozbrzmiewa ten sam repertuar. O zwy-
czajach tych rzecz jasna nie mają pojęcia 
przypadkowi goście i to dzięki nim od 
czasu do czasu można posłuchać nieorto-
doksyjnych dźwięków. 

Stan taki trwał sobie w najlepsze, iry-
tując trzeźwo myślących melomanów, aż  
w 2012 roku ilość mułu wylewającego się  
z głośników przekroczyła masę krytyczną.

Poziom muzyczny tegorocznego Audio 
Show sięgnął dna. Im droższy sprzęt, tym 
gorsze smędzenie. Krążąc po hotelowych 
korytarzach z rozrzewnieniem wspomina-
łem straszącą do niedawna na wystawach 
całego świata Sarę K., która w porównaniu 
z zawodzącymi w tym roku niewiastami 
kipiała punkrockową energią. Co gorsza, 

w znacznej części drogich systemów rolę 
źródła dźwięku pełniły odtwarzacze pli-
ków, nad którymi niepodzielnie panowali 
prowadzący prezentacje. Wyjątkiem był 
pokaz Ancient Audio, gdzie można było 
słuchać muzyki nawet z własnego telefonu 
komórkowego i tylko tam prowadzący nie 
bał się puścić Black Sabbath.

Nie myślcie sobie, że w przypadku od-
twarzaczy CD było lepiej, bo tam, gdzie 
nad repertuarem czuwał prezenter, wybie-
rał najbardziej smętne utwory z albumów. 
W efekcie muchy usypiały w locie. Na  
(nie)szczęście większość wystawców ze-
zwalała, a nawet domagała się od zwiedza-
jących ich płyt. Jeśli sądzicie, że poziom 
tych interludiów stał na wyższym pozio-
mie, to jesteście w mylnym błędzie.

Tegoroczny jesienny wysyp polskich au- 
dio'lów ob'tował w najnudniejszą i naj-
dziwniejszą muzykę w całej historii Audio 

Show. Pomijam najnowszy album Dia-
ny Krall, który z pierwszymi jazzowymi 
krążkami łączy tylko nazwisko woka-
listki. Pomijam dyżurnych usypiaczy ze 
stajni Stock'scha. Pomijam także udziw-
niony jazz, grany przez niszowe zespoły. 
Szczytem mulenia były w tym roku chó-
ry gregoriańskie, płyty testowe zawie-
rające nagrania cymbałków, bębenków  
i próbek brzmienia innych instrumentów 
oraz fatalnie nagrane płyty z plastikową 
elektroniką, które dosłownie dewasto-
wały odbywające się na AS prezentacje. 
Każdorazowe odtworzenie tych nagrań 
skutkowało natychmiastową rejteradą po-
zostałych słuchaczy. Zostawali wyłącznie 
rozanieleni audio-trolle, którzy po kilku 
minutach z miną wyrażającą najwyższy 
stopień wtajemniczenia przenosili się do 
kolejnego pokoju. Niestety, ich samoza-
dowolenie fatalnie odbijało się na ocenie 
sprzętu grającego. Sam byłem świadkiem 
sytuacji, kiedy w trakcie odtwarzania wy-
jątkowo bełkotliwych nagrań inni zwie-
dzający zaglądali na chwilę i z wyrazem 
niesmaku na twarzach opuszczali pokój. 
A później na internetowych forach dziwili 
się, że drogi, wysoko oceniany system grał 
słabiej od ich domowych zestawów kosz-
tujących ułamek ceny hi-endu.

Myślicie, że gorzej już być nie mogło? 
Niestety, mogło, a dotyczyło płyt winy- 
lowych.

Na kilkudziesięciu stoiskach kręciły się 
gramofony; zazwyczaj drogie i otoczone 
high-endowymi wzmacniaczami i ko-
lumnami. Wystawcy zadbali o odpowied-
nie wytłumienie wnętrza, niekiedy także  
o klimatyczny wystrój pomieszczeń. Za-
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pomnieli tylko o jednym – o należycie 
nagranych płytach. Niemal w każdym 
pokoju słychać było charakterystyczne 
smażenie jajecznicy, a wystawcy zacho-
wywali się tak, jakby nigdy nie słyszeli o 180-  
i 200-gramowych krążkach. Nie jestem 
fantastą i nie wymagam nagrań zrealizo-
wanych z prędkością 45 RPM, ale powin-
ni przestrzegać przynajmniej elementar-
nych zasad. Prezentacje z audio'lskimi 
winylami można było policzyć na palcach 
jednej ręki (Avantgarde Acoustic, ART 

Loudspeakers, ProJect). W pozostałych 
słuchanie muzyki urozmaicały głośne 
trzaski i szumy. 

Jednak prawdziwym kuriozum oka-
zała się prezentacja Kondo. Pominę fakt, 
iż jeden z najdroższych systemów w hi-
storii Audio Show grał w pokoju wiel-
kości schowka na szczotki, bo być może 
wystawcy nie stać było na wynajęcie 
okazalszego lokum. Dla jakości dźwięku 
nieważne było także i to, że oprawa wizu-
alna pokazu godna była premiery nowego 
modelu dresów na bazarze w Koziej Wól-
ce. Jednak kompletnie nie mieści mi się  
w głowie, jak prowadzący prezentację 
mógł przez kilkanaście minut roztkli-
wiać się nad nieprawdopodobną precyzją,  
z jaką najlepsi rzemieślnicy wykonywa-
li śrubki i elementy ramienia, a później 
okrasić to kompletnie zużytą, zmasakro-
waną płytą Zeppelinów… W ten oto spo-
sób 11 listopada 2012 roku wysiłek setek 
ludzi, tysiące roboczogodzin i system za 
miliony złotych zyskały wartość przysło-
wiowego funta kłaków. 

Żeby nie kończyć w minorowym na-
stroju, wspomnę o światełku w tunelu, 

czyli muzyce na żywo. Wydarzeniem 
tegorocznej wystawy był recital Włady-
sława Komendarka. Pierwszy raz gościł 
on na Audio Show w 2009 roku, lecz ze 
względu na słabszą formę artysty i całko-
wicie nieprzygotowaną publiczność tam-
ten występ nie spotkał się ze zbyt przy-
chylnym przyjęciem. Tegoroczny koncert 
stanowił jego przeciwieństwo. Muzykę 
tę trudno nazwać przebojową; nie usły-
szycie jej w żadnym radiu, a tzw. dobre 
sklepy płytowe nawet nie zawracają sobie 

nią głowy. Choć instrumentarium składa 
się głównie z syntezatorów, nazwanie jej 
„elektroniczną” upraszcza sprawę. Bę-
dący w wyśmienitej dyspozycji Komen-
darek dwoił się i troił, a chropawa linia 
melodyczna, podparta przetworzoną 
wokalizą, wywoływała ciarki na plecach. 
Odgłosy wydawane przez muzyka, za-
pętlone i zmienione przez elektroniczne 
ustrojstwa, sprawiały wrażenie, jakby za-
miast niego krzyczały demony nękające 
jego duszę. Napięcie towarzyszące wy-
stępowi było tak duże, że cześć słuchaczy 
zwyczajnie nie wytrzymywała. Ostat-
ni utwór, przepiękna melodia, z którą 
kontrastował odhumanizowany wokal 
Komendarka, na długo pozostanie mi  
w pamięci.

Gdy impreza się skończyła i przyszedł 
czas na podsumowanie, zadałem sobie 
pytanie: kto jest bardziej nierzeczywisty 
– Władysław Komendarek, artysta niero-
zumiany przez otoczenie, nękany niere-
alnymi wizjami i tworzący emocjonalną 
muzykę płynącą z głębi duszy, czy my, 
„wytrawni audio'le” z trzema samplerami 
w garści.
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