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Piotr Sadłoń
Marek Korbecki

Filharmonia 
Podkarpacka
Stary-nowy budynek filharmonii w Rzeszowie

Filharmonia Podkarpacka 
im. Adama Malawskiego 
w Rzeszowie (gdyż 
taką oficjalnie nazwę 
od niedawna nosi ta 
instytucja – do starej 
nazwy dodano po prostu 
słowo „Podkarpacka”) 
swoje początki datuje 
na lata 50. XX wieku. 
Dokładnie 29 kwietnia 
1955 r. odbył się pierwszy 
koncert 33-osobowej 
Wojewódzkiej Orkiestry 
Symfonicznej w Rzeszowie.

INSTALACJE

fot. P. Sadłoń
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Jednak sam budynek tejże instytucji, 
gdyż to on będzie nas głównie intereso-
wał, powstał w styczniu 1974 roku. Po 35 
latach nadszedł wreszcie czas na „nowe” 
– konkretnie na 

ROZBUDOWĘ, REMONT 
I PRZEBUDOWĘ 

w jednym. Dokładnie tak, gdyż była to 
naprawdę wielka inwestycja, a nie zwy-
czajny remont. W zakres prowadzonych 
prac wchodziła gruntowna przebudowa 
i generalna modernizacja. Kształt budyn-
ku nie uległ co prawda zmianie, ale obok 
gmachu głównego został wybudowany 
osobny, mniejszy budynek, gdzie znajdu-
ją się urządzenia techniczne. Wszystko 
zostało zaplanowane tak, aby w gmachu 
głównym było jak najwięcej pomieszczeń, 

które służyłyby do pracy muzykom. Co 
więcej, remont Sali Koncertowej został 
tak przeprowadzony, że stali bywalcy fil-
harmonii na pierwszy rzut oka mogą 
wcale nie zauważyć ogromu wykonanych 
tam prac. Ale po kolei.

PROJEKT
Działania te odbywały się w ramach 

programu operacyjnego województwa 
podkarpackiego na lata 2007-2013. Do-
datkowo udało się również wykonać no-
woczesny parking dwupoziomowy. To 
jednak nie jest dla nas specjalnie interesu-
jące, wróćmy więc do samej filharmonii. 

Inwestycja o nazwie „Rozbudowa, prze-
budowa i remont budynku Filharmonii 
im. A. Malawskiego w Rzeszowie” kosz-
towała prawie 41 mln. zł, z czego 85% 
(28,5 mln. zł) to dofinansowanie UE w ra-
mach RPO. Walory brzmieniowe wielkiej 
Sali Koncertowej Filharmonii Rzeszow-
skiej przed przebudową były bardzo wy-
soko oceniane przez wybitnych artystów, 
toteż priorytetem było takie wykonanie 
prac, aby nie tylko nie wpłynęły one na 
świetną akustykę sali, ale – skoro już 
wykonywane były tak istotne ingeren-
cje w strukturę obiektu – poprawić rów-
nież i drobne mankamenty brzmieniowe. 
Dlatego też kwestię wykonania pomia-
rów i projektu nowej adaptacji akustycz-
nej główny wykonawca, którą była firma 
Budimex Dromex S.A, powierzył fachow-
com z AGH pod kierownictwem dr inż. Ta-
deusza Kamisińskiego. Warto np. dodać, 
wybiegając myślą w przód, że w komorze 
bezechowej badano stare fotele, a potem 
różne modele nowych, aby można było 
wybrać idealne.

SALA KONCERTOWA
Umowę z  wykonawcą podpisano we 

wrześniu 2009 roku, a pod koniec paź-
dziernika przekazano plac budowy i roz-
poczęto prace rozbiórkowe (oczywiście na 
czas remontu filharmonia była nieczyn-
na, a więc w sezonie 2009/2010 koncer-
ty odbywały się gdzie indziej). W grud-
niu w sali koncertowej nie było nic, gołe 
ściany: czerwona cegła i beton. Na środ-
ku miejsca, w którym kiedyś była (i obec-
nie też jest) scena, stała koparka i wy-
bierała ziemię. Wynikało to z faktu, iż 
salę koncertową postanowiono również 
zaadaptować dla innych wydarzeń, niż 
tylko koncerty filharmoniczne. Z uwagi 
na brak teatru muzycznego czy opery 
w Rzeszowie i na Podkarpaciu, postano-
wiono dokonać takiej przebudowy, aby 

sala, w razie potrzeby, mogła szybko prze-
kształcić się w scenę, na której można 
wystawiać opery i operetki. W tym celu 
przestrzeń pod sceną została pogłębio-
na o cztery metry, tak aby zmieściła się 
tam cała mechanizacja sceny, która dzię-
ki temu zyskała aż dziewięć możliwych 
poziomów (więcej o tym poniżej). Ponad-
to boczne ściany ukrywają dwa skrzydła, 
które po odchyleniu stają się kulisami, 
zaś z góry może być opuszczana kurtyna.

Wnętrze dużej sali koncertowej, jak 
już wspomniałem, nie zaskakuje nowym 
wyglądem, bo nadrzędnym założeniem 
było, aby nie zmieniać wystroju, ale go 
odtworzyć tylko z najlepszych, nowocze-
snych materiałów. Tak więc, choć zmieni-
ło się w zasadzie wszystko, niewiele z tych 
zmian widać gołym okiem. Płyty ze sklej-
ki, którymi obite były ściany, zostały za-
stąpione włóknem gipsowym z naturalną 
okleiną dębową – wszystkie materiały nie-
palne. Wymieniono również parkiet i fote-
le, a sufit – choć wygląda identycznie, jak 
przed remontem – także w całości został 
wymieniony. Wzmocniony konstrukcyjnie 
został również dach, gdyż po badaniach 
okazało się, że stary dach nie ma prawa 
przenosić obciążeń, jakie powinien.

Po tych wszystkich zabiegach – mam tu 
na myśli kwestie adaptacji akustycznej – 
sala faktycznie nie utraciła nic ze swoich 
wcześniejszych walorów brzmieniowych, 
zyskując przy tym to, czego brakowało 
w „starej” wersji, czyli lepszą odpowiedź 
w zakresie niskich częstotliwości (bar-
dziej wyrównane brzmienie). 

To jednak był dopiero grunt dla dzia-
łań, które nas w tym artykule będą tak 
naprawdę interesować.

SYSTEM NAGŁOŚNIENIOWY 
SALI KONCERTOWEJ

Może komuś wydawać się to herezją 
lub co najmniej świętokradztwem ins-
talować nagłośnienie elektroakustycz-
ne w sali koncertowej filharmonii (czy 
opery), ale takie niestety (albo „stety”) są 
obecnie realia, że bez nagłośnienia sala 
tego typu traci sporo na swojej funkcjo-
nalności. Oczywiście, w przypadku kon-
certów filharmonicznych można z po-
wodzeniem obejść się bez dodatkowych 
głośników – akustyka sali wręcz nie 
sprzyja instalowaniu takowych – ale już 
wystawianie form teatralnych czy kon-
certów muzyki nieco innego gatunku, 
do czego też przecież przystosowano 
obiekt, już bez dodatkowych urządzeń 
elektroakustycznych się nie obejdzie. 
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Okazuje się, że nie była to sprawa banal-
na. Jak już wspomniałem, sala koncer-
towa Filharmonii Podkarpackiej z zało-
żenia była (i  jest) obiektem, który ma 
„pracować” na rzecz wiernego i nieza-
kłóconego przenoszenia brzmienia in-
strumentów akustycznych. Dlatego też 
jest to sala „żywa”, którą nagłaśnia się 
o wiele trudniej, niż przestrzenie otwar-
te lub wytłumione sale teatralne czy ki-
nowo-widowiskowe. W tym celu trzeba 
było wykonać dokładny wirtualny model 
pomieszczenia, z uwzględnieniem tych 
specyficznych warunków akustycznych, 
oraz dokonać szczegółowej symulacji jak 
zaproponowany system nagłośnieniowy 
będzie zachowywał się w tego typu prze-
strzeni nagłaśnianej. Zadanie to spoczę-
ło na barkach Krzysztofa Brawaty, który 
przez wiele dni zajmował się wykona-
niem tego modelu oraz za pomocą au-
ralizacji wirtualnie „siedział” w tej sali 
i „odsłuchiwał” gros kombinacji, poczy-
nając od systemów rozproszonych, z kil-
kunastoma głośnikami umieszczonymi 
w różnych miejscach, po różne ustawie-
nia klastrów systemów line array. „Po dłu-
gich próbach i debatach wybraliśmy coś, 
czego w sumie nie jestem zwolennikiem 

w przestrzeniach zamkniętych, czyli sys-
tem liniowy” – mówi Grzegorz Sznyter-
man, szef ekipy Firmy Producenckiej 
Gorycki & Sznyterman (FPGS), która z ra-
mienia biura projektowego KKM Kozień 
Architekci (pracującego dla inwestora 
głównego) opracowała projekt systemu 
nagłośnieniowego sali głównej i kameral-
nej, systemu inspicjenta oraz wyposaże-
nia studia nagrań Filharmonii. „To roz-
wiązanie okazało się być jedynym, które 
dobrze zabrzmiało i które zweryfikowali-
śmy na „żywym organizmie”, tj. podczas 
koncertu” – kontynuuje Sznyterman. 
„Osiągnęliśmy to, o co nam chodziło przy 
graniu filharmonicznym, czyli przy włą-
czonym systemie nagłośnieniowym gra-
jący instrument pozycjonuje się z miej-
sca, w którym się znajduje, a nie z góry, 
z wiszących nad sceną klastrów. Dzięki 
temu, siedząc na sali, wydaje się, że sys-
tem nie pracuje, ale w momencie gdy zo-
stanie on wyłączony, słychać tę różnicę”.

Co więc „zawisło” w  klastrach? Sie-
dem aktywnych zestawów EAW NTL720 
– każdy wyposażony w trzy 500-watowe 
wzmacniacze mocy – plus dwa 2-kilowa-
towe subwoofery aktywne EAW NTS250, 
oczywiście na stronę. „Jak widać, mocy 
jest bardzo dużo, przy czym tak napraw-
dę używany jest znikomy jej procent” – 
mówi Grzegorz. „Ale przez to, że mamy 
system z  bardzo małymi głośnikami, 
o bardzo małej bezwładności – NTL720 
mają „na pokładzie” aż 6 głośników 

wysokotonowych, dwa średniotonowe 
6,5” i dwa niskotonowe również 6,5-ca-
lowe – nie potrzebujemy dużej mocy, żeby 
je napędzać. To sprawia, że muzyka kla-
syczna brzmi bardzo naturalnie”. Brzmie-
nie systemu jest faktycznie na tyle dobre, 
że w zasadzie oprócz niewielkiego podcię-
cia dołu nie zastosowano żadnej dodat-
kowej korekty. Ta cecha systemów EAW 
– „przeźroczystość” brzmienia – pozwa-
la z jednej strony na „ukręcenie” brzmie-
nia wg. uznania realizatora (podbicie czy 
wycięcie tego i owego), a z drugiej stro-
ny na wierne przekazanie naturalnego 
brzmienia instrumentów (oczywiście jeśli 
dysponuje się przy tym wysokiej klasy 
mikrofonami), bez konieczności ingeren-
cji w charakterystykę przenoszenia sys-
temu. Oprócz wspomnianego podcięcia 
najniższych częstotliwości jedyną inge-
rencją w ustawienia konfiguracyjne po-
szczególnych zestawów było wpisanie do 
każdego z nich odległości od słuchacza, 
do którego kierowany jest dźwięk z dane-
go modułu. Ma to na celu kompensację 
tłumienia wysokich częstotliwości wraz 
ze wzrostem odległości od odbiorcy, tak 
aby widzowie siedzący w dalszych rzę-
dach nie „narzekali” na zachwianie rów-
nowagi niskich i średnich częstotliwości 
w stosunku do góry pasma. Nie zastoso-
wano natomiast żadnego opóźnienia ca-
łego systemu w stosunku do źródła sy-
gnału, gdyż nie da się ustawić stałego 
opóźnienia systemów, tak aby wszyscy 

INSTALACJE

Nagłośnienie Sali Koncertowej stanowi siedem aktywnych zestawów EAW NTL720 plus 
dwa 2-kilowatowe subwoofery aktywne EAW NTS250, oczywiście na stronę.

Całe „centrum sterowania”, gdzie zbiegają 
się doprowadzenia ze wszystkich przyłączy 
analogowych i cyfrowych, mieści się 
w nowym studiu nagraniowym.

fot. FPGS

fot. FPGS
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widzowie mieli te same warunki – widzo-
wie siedzący z tyłu mają tak naprawdę bli-
żej do głośników, niż do sceny, a ci z przo-
du odwrotnie – dźwięk ze sceny dociera 
do nich przed sygnałem z „paczek” (co 
akurat w tym przypadku jest pożądane). 
Pomimo tego „żywość” sali i duża ilość po-
wierzchni odbijających, jak również fakt, 
że system nie gra bardzo głośno (gdyż 
właśnie te cechy sali powodują, że przy 
głośnym graniu robi się totalny „kocioł”) 
sprawiają, że i tak lokalizacja dźwięku wy-
pada na scenie, a nie z nagłośnienia. Na-
tomiast udało się uniknąć konieczności 
(i problemów z tym związanych!) insta-
lowania frontfilla – nawet widzowie sie-
dzący w pierwszym rzędzie nie mają pro-
blemów z prawidłową lokalizacją źródła 
dźwięku, ani tym bardziej efektu podwój-
nego źródła.

Zestawy NTL720, oprócz wbudowa-
nych wzmacniaczy mocy, mają również 
w sobie procesor, dzięki któremu wszel-
kiego typu korekcje – czasowe, częstotli-
wościowe – dokonuje się bezpośrednio 
w nich, bez konieczności uciekania się 
do zewnętrznych procesorów głośniko-
wych. Zestawy wyposażone są również 
w moduły sieciowe, pozwalające na ich 
zdalne sterowanie, oraz wejścia cyfrowe, 
dzięki czemu przy tych dość sporych od-
ległościach sygnał jest przesyłany prak-
tycznie bez strat i zakłóceń. NTL-e można 
też zdalnie – konkretnie ze studia nagrań 
– włączać lub wyłączać, przy czym nie jest 
to całkowite odcięcie zestawów od zasi-
lania, ale przełączenie ich w stan stand-
-by. „Nie chcieliśmy tego robić na zasadzie 
„twardego” ich wyłączania od sieci, gdyż – 
jak to bywa z urządzeniami sieciowymi – 
potem mogą pojawić się różne problemy” 
– mówi Rafał Potoczny, odpowiedzialny 
z ramienia firmy FPGS za instalację całe-
go sprzętu w filharmonii. „Robimy to więc 
na zasadzie stand-by, tak że urządzenia są 
cały czas zalogowane, jednak końcówka 
mocy zostaje odłączona”. „Dzięki temu, po 
pierwsze, nagłośnienie nie emituje żad-
nych niepotrzebnych szumów, a po dru-
gie, mamy mniejsze zużycie prądu” – do-
daje Grzegorz. „Każdy moduł ma osobne 
wejście, będące w zasadzie bramką logicz-
ną, za pomocą którego wyłącza się całą 
sekcję wzmacniaczy i pracuje tylko sek-
cja komunikacyjna”.

Klastry podwieszone są nad sceną za 
pomocą dwóch, sterowanych z pulpitu in-
spicjenta, wciągarek półtonowych firmy 
Trabes, wyposażonych w podwójny hamu-
lec. Cały klaster waży pół tony, tak więc 

nawet w przypadku uszkodzenia jednej 
z nich druga bez problemu utrzyma obcią-
żenie. Ponadto zastosowanie dwóch tego 
typu urządzeń znacząco ułatwia podno-
szenie klastrów, bez konieczności ucieka-
nia się do stosowania odciągów i aseku-
racji. Cały hardware jest certyfikowany, 
z zachowaniem marginesu bezpieczeń-
stwa 5:1, a nawet, np. w przypadku sze-
kli, 10:1.

Żeby zamknąć temat urządzeń nagła-
śniających (zestawów głośnikowych), 
trzeba dodać, że na wyposażeniu filhar-
monii jest też 8 aktywnych zestawów Mac-
kie SRM 450v2, które mogą być wykorzy-
stane np. jako odsłuchy bądź też małe, 
mobilne, autonomiczne nagłośnienie, ot 
choćby na sali prób.

Zanim przejdziemy do opisu dystrybu-
cji sygnałów w obrębie budynku filhar-
monii, a nie jest ona bynajmniej trywial-
na, wspomnieć trzeba o 

SALI KAMERALNEJ
która przeszła znacznie bardziej „dra-
styczną” metamorfozę, w stosunku do 
jej poprzedniego wyglądu. 

Na suficie od sceny promieniście roz-
chodzą się listwy, na których zamonto-
wane jest oświetlenie wykorzystujące 
diody LED. Fotele, w kolorze jasnofio-
letowym, są ułożone w półokręgu wokół 
sceny. Jest ich nieco mniej, niż przed 

remontem, bo 189 (poprzednio było 200). 
Obicie ścian ma natomiast kolor ciem-
nobrązowy. Udało się nie tylko poprawić 
estetykę wyglądu, ale również znacznie 
polepszyć akustykę, aczkolwiek jest ona 
bardziej „przyjazna” brzmieniu akustycz-
nemu, niż pracy z nagłośnieniem (jest 
jeszcze bardziej „żywa” i odbijająca, niż 
Sala Koncertowa).

Sala kameralna dysponuje też własnym 
nagłośnieniem, na które składają się po 
dwa zestawy EAW JFL210 plus subbas 
JFL118 na stronę, napędzane ze wzmac-
niaczy Lab.Gruppen FP4000, FP7000 
oraz iP900 i sterowane z procesora EAW 
UX8800. Do dyspozycji jest również rak 
z urządzeniami rejestrującymi/odtwarza-
jącymi firmy Tascam: HD-R1, SS-CDR1, 
DV-D01U i MD-CD1 MKII (drugi, o ta-
kiej samej konfiguracji, dostępny jest 
dla Sali Koncertowej). Co ciekawe, sygnał 
do nagłośnienia Sali Kameralnej może 
być wysłany nie tylko z miksera pracują-
cego na miejscu, ale również może doń 
trafiać ze studia nagrań, reżyserki lub 
z Sali Kameralnej (o czym za chwilę).

DYSTRYBUCJA DŹWIĘKU 
W FILHARMONII

Kilometry okablowania zainstalowa-
nego w filharmonii sprawiają, że można 
realizować koncert siedząc na widowni, 
w reżyserce, w studiu nagrań, a nawet 

FILHARMONIA PODKARPACKA

Ze strony Filharmonii Podkarpackiej o brzmienie nagrań dba jej wieloletni 
współpracownik, Maciej Rosół, pracujący na co dzień jako realizator Polskiego Radia 
Rzeszów.

fot. P.Sadłoń
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w Sali Kameralnej, jeśli tylko ktoś ma taki 
kaprys (pytanie tylko, po co?). 

Całe „centrum sterowania” mieści się 
w studiu nagraniowym, zlokalizowanym 
obok sceny, po jej prawej stronie patrząc 
od widowni, na wysokości pierwszego 
czy nawet drugiego piętra. Tutaj zbiega-
ją się doprowadzenia ze wszystkich przy-
łączy analogowych i cyfrowych, a jest ich 
na terenie całej filharmonii kilka. Pięć 
24-wejściowych stage-boxów znajduje się 
przy scenie – dwa z boku, po lewej i pra-
wej stronie, oraz trzy w orkiestronie – 
dodatkowo 16 wejść znajduje się na po-
mostach technicznych (można do nich 
podłączyć np. mikrofony do rejestracji 
koncertu z dalszych planów), przy czym 
4 są zainstalowane na stałe dla systemu 
inspicjenta, 16 wejść jest też w Sali Kame-
ralnej oraz kolejne 8 w reżyserce. Wszyst-
kie te sygnału zbiegają się, jak już wspo-
mniałem, w studiu nagrań i tutaj mogą 
być dowolnie krosowane i wysyłane, przy 
czym powrotów na scenę (do podłączenia 
konsolety) jest 48 plus 16 kolejnych po-
wrotów z konsolety do studia. Uff, sporo 
tego, bo w sumie 184 przeloty między 
sceną a studiem nagrań. 

Dzięki temu można dokonywać różno-
rakich konfiguracji, i tak np. gdy intere-
suje nas tylko nagranie, a zależy nam na 
jak „najprawdziwszym” brzmieniu (czyli 
aby sygnał trafiał najkrótszą drogą pro-
sto do przedwzmacniaczy), wpinamy mi-
krofony bezpośrednio do jednego z pięciu 
opisanych wyżej stage-boxów przy sce-
nie, który to sygnał w studiu można skro-
sować bezpośrednio na preamp (o wypo-
sażeniu samego studia słów kilka nieco 
później). Jeśli jednocześnie z nagraniem 

będziemy również chcieli nagłaśniać ów 
koncert, sygnał ten trafia na wejście jed-
nego z sześciu splitterów DS800 firmy 
XTA, skąd wraca z powrotem na scenę 
(a tam można go już podłączyć do stage-
-boxa konsolety FOH). Jeśli z kolei nie in-
teresuje nas w ogóle rejestracja koncer-
tu, a tylko samo jego nagłośnienie, a do 
tego chcemy, aby realizator słyszał, co 
faktycznie słychać na widowni (z reżyser-
ki niestety nie można być tego do końca 

pewnym), ustawiamy konsoletę lub ste-
rownik w połowie widowni, podłączając 
ją do ustawionego na scenie stage-boxa 
za pomocą zainstalowanej tam skrętki 
lub złącza MADI (odpowiednie przyłą-
cza znajdują się przy domniemanym sta-
nowisku realizatora oraz z boku sceny). 
To tylko kilka z możliwych konfigura-
cji – jeśli tylko ktoś ma takie życzenie, 
można też, np. korzystając z całej masy 
zainstalowanych w wielu lokalizacjach 

INSTALACJE

Sala Kameralna przeszła „drastyczną” metamorfozę w stosunku do jej poprzedniego wyglądu - na suficie od sceny promieniście rozchodzą 
się podświetlone LED-owo listwy, zaś fotele są ułożone w półokręgu wokół sceny.

Na wyposażeniu studia nagrań są m.in. 24-kanałowe przetworniki XLogic Alpha-Link 
MADI AX SSL-a oraz całe grono zacnych preampów, takich firm jak Avalon, Focusrite, SSL, 
Universal Audio czy Millennia.

fot. P.Sadłoń fot. FPGS

fot. FPGS
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skrętek, połączyć reżyserkę z Salą Ka-
meralną i z niej realizować nagłośnie-
nie tejże sali.

Wspomniałem o konsoletach, bo też nie 
mogło ich zabraknąć w tak bogato (jak na 
państwowy przybytek kultury) wyposażo-
nym systemie. W rzeszowskiej filharmonii 
w tej materii wybór jest dość spory, choć 
jeśli chodzi o stoły cyfrowe, tylko w ob-
rębie jednego producenta, a nawet sys-
temu (ale na litość boską, filharmonia to 
nie firma rentalowa, nie możemy więc wy-
magać, aby dysponowała 5 stołami cyfro-
wymi, i to każdym innego producenta!). 
Mamy więc do dyspozycji system iLive 
firmy Allen & Heath z trzema różnymi 
sterownikami – T112, T80 i R72 – i trze-
ma stage-boxami: 16/8, 32/16 i 48/24. Do 
tego jest jeszcze analogowy mikser Mac-
kie Onyx-i 1640 ze złączem FireWire oraz 
kompaktowy mikser Alto ze złączem USB 
i wbudowanym odtwarzaczem MP3. Co 
ciekawe, stage-boxy systemu iLive mogą 
być sterowane... z pilota(!), ministerowni-
ka PL6 lub PL4 oraz notebooka i wszyst-
kie te elementy znajdziemy na wyposaże-
niu rzeszowskiego obiektu. W studiu zainstalowano też drugi pro-

cesor UX8800, który – z racji tego, że 
NTL-e mają swoje własne, wbudowane 
procesory – służy głównie jako przetwor-
niki A/C. Sygnał analogowy, który docie-
ra do studia, jest przetwarzany w UX-ie, 
a następnie już skrętką w formacie cy-
frowym (protokołem U-Net) wędruje do 
klastrów (zarówno do zestawów szero-
kopasmowych, jak i niskotonowych). Po-
łączenie to jest zrealizowane w postaci 
ringu, zapewniając redundancję w razie 
uszkodzenia któregoś z połączeń.

Całkiem imponujący jest również ze-
staw mikrofonów. Przede wszystkim do 
omikrofonowania instrumentów smycz-
kowych jest 20 przetworników DPA 
4061 (w postaci dwóch kompletów DPA 
MSS6000), 6 sztuk DPA 4011 i tyleż samo 
DPA 4006, stereofoniczny zestaw nagra-
niowy DPA 3503, poza tym do dalszych 
planów para Braunerów VM1, trzy Neu-
manny U87 (w tym jeden set parowany + 
trzeci pojedynczy) oraz po dwa, również 
parowane, Neumanny TLM103 i AKG 414. 
Oprócz tego znajdziemy też sporą ilość 
mikrofonów Shure SM57 i SM58 oraz 
Sennheisery 421 i 441, 904 i 602MKII, 
AKG D112 czy Shure Beta 52 oraz Audio-
-Technica AE5100. Sporo jest też Di-bo-
xów firmy Radial. Natomiast w kwestii 
systemów bezprzewodowych, bo i tych 
nie mogło zabraknąć, zdecydowano się 
na cyfrowy system bezprzewodowy AKG 

DMS700 (opisywany na naszych łamach 
w numerze 3/2010) – 8 odbiorników, 4 
nadajniki handheld, 8 nadajników body-
-pack plus mikrofony miniaturowe Coun-
tryman. Jest w czym wybierać, zarówno 
jeśli chodzi o omikrofonowanie instru-
mentów, jak i dla wokalistów, aktorów 
czy konferansjerów.

Pozostało nam, z racji mniej interesu-
jącej nas w LSI tematyki bardzo skróto-
wo, wspomnieć o

STUDIU NAGRAŃ
System służący do nagrań jest wy-

nikiem kompromisu pomiędzy możli-
wościami komputera (czyli budżetem) 
a funkcjonalnością i jakością. Wybór padł 
na Nuendo (sterowany za pomocą kon-
trolera ID-EDIT firmy WK-AUDIO i wspo-
magany procesorami SSL Duende Mini 
i  UAD-2), który współpracuje z  kartą 
MADI SSL, dysponującą dwoma 64-ka-
nałowymi portami MADI. Do jednego 
portu podłączone są dwa 24-kanałowe 
przetworniki XLogic Alpha-Link MADI 
AX, również firmy Solid State Logic, na-
tomiast drugi port współpracuje z inter-
fejsem SSL MADI Opti-Coax, będącym 
przetwornikiem optyczno-elektrycz-
nym. Urządzenie to pozwala na wpięcie 
się z dowolnym stage-boxem systemu 
iLive, w którym zainstalowana jest karta 

Sala kameralna dysponuje własnym 
nagłośnieniem, na które składają się po 
dwa zestawy EAW JFL210 plus subbas 
JFL118 na stronę.

System nagłośnieniowy Sali Kameralnej 
napędzany jest ze wzmacniaczy Lab.
Gruppen FP4000, FP7000 oraz iP900 
i sterowany z procesora EAW UX8800.

Wśród całej gamy urządzeń 
oświetleniowych, dostarczonych przez 
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „Teatr”, 
są między innymi 3 moduły dimmerów 
6pack firmy Strand Lighting.

FILHARMONIA PODKARPACKA

fot. P.Sadłoń

fot. P.Sadłoń

fot. P.Sadłoń
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MADI. Dzięki temu nagrań można doko-
nywać na dwa sposoby. W wersji szybszej, 
gdy nie zależy nam na bardzo wysokiej 
jakości nagrania, można ze stage-boxa, 
przez kabel MADI przesłać sygnał wielo-
kanałowy do studia, a tam skrosować go 
bezpośrednio na wejście interfejsu Opti-
-Coax. W przypadku gdy chcemy doko-
nać nagrania „wysokiej klasy”, każdy 
sygnał analogowy przesyłamy osobnym 

kablem do studia, skąd przekrosować je 
można na preampy, a jest ich do dyspo-
zycji sporo. Mamy tu bowiem 16 przed-
wzmacniaczy w dwóch ośmiokanałowych 
urządzeniach Millennia HV-3D. Oprócz 
tego realizator w studiu nagrań ma jesz-
cze do dyspozycji m.in. poczwórny pre-
amp Red 1 firmy Focusrite, również 
poczwórny preamp SSL XLogic Alpha 
VHD Pre, przedwzmacniacz lampowy 

z  kompresorem optycznym Universal 
Audio LA-610 MKII, poczwórny preamp 
GML 8304 oraz lampowy preamp z kom-
presorem optycznym i  czteropasmo-
wym korektorem Avalon VT-737sp. Sys-
tem odsłuchowy studia nagrań składa 
się z dwóch zestawów Mackie 824MKII, 
trzech Mackie 624MKII oraz subwoofe-
ra Genelec 7070A.

Ze strony Filharmonii Podkarpackiej 
o brzmienie nagrań dba jej wieloletni 
współpracownik Maciej Rosół, pracują-
cy na co dzień jako realizator Polskiego 
Radia Rzeszów.

Dość o dźwięku, nie można jednak za-
niedbać też tematu

SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO 
I MECHANIZACJI SCENY

Instalacją oświetlenia oraz wszelkich 
urządzeń mechaniki sceny w Filharmo-
nii Podkarpackiej zajęło się dobrze nam 
znane Przedsiębiorstwo Specjalistycz-
ne „Teatr”, przy czym projekt wykonała 
Firma Producencka Gorycki&Sznyter-
man, w ścisłej współpracy z Krzysztofem 
Burczakiem. Przejdźmy od razu do kon-
kretów. Na instalację mechaniczną sceny 
złożyły się, napędzane elektrycznie, czte-
ry mosty oświetleniowe oraz dwanaście 
sztankietów. Do tego doszedł jeszcze spe-
cjalny aparat kurtynowy, z możliwością 
„odpinania” kurtyny, oraz tzw. diafragma 
portalowa. Mechanizmy kurtynowe i rze-
czona diafragma opuszczane są i podcią-
gane za pomocą wyciągarek łańcucho-
wych. Wszystkie te urządzenia sterowane 
są przy użyciu skomputeryzowanego sys-
temu niemieckiej firmy SEW Eurodrive. 
Z niewiadomych przyczyn (tzn. wiado-
mych, ale nie dla wszystkich) zaprojek-
towanie i  realizację mechaniki zapad-
ni scenicznej powierzono firmie Bosch, 
mimo iż Teatr ma również na polu tego 
rodzaju konstrukcji szerokie doświad-
czenia (przykładem może być system za-
instalowany w  Europejskim Centrum 
Promocji Kultury Regionalnej i Narodo-
wej w podwarszawskim Karolinie – patrz 
LSP 1/2010).

Jeśli chodzi o zestaw sprzętu oświetle-
niowego, to należy przyznać, że jak na 
filharmonię jest dość spory, a przy całej 
swojej wszechstronności pozwala organi-
zować nie tylko koncerty muzyki klasycz-
nej czy orkiestrowej, ale także szereg in-
nego typu imprez artystycznych – mniej 
złożonych technologicznie spektakli te-
atralnych, występów kabaretowych i co 
tam jeszcze sobie kto wymyśli. W każdym 

Zero88 Jester, to jedna z dwóch (obok dużej Strand Lighting Light Palette VL3000) 
konsolet oświetleniowych, jakie pracują obecnie w Filharmonii Podkarpackiej.

Ekipa Firmy Producenckiej Gorycki&Sznyterman odpowiedzialna za projekt i realizację 
m.in. systemu nagłośnieniowego – od lewej: Krzysztof Brawata, Rafał Potoczny i Grzegorz 
Sznyterman. Pierwszy z prawej Maciej Rosół, na co dzień współpracujący z filharmonią 
jako realizator nagrań oraz FOH.

INSTALACJE

fot. P.Sadłoń
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bądź razie na mostach oświetleniowych 
i bocznych wysięgnikach zawisło szes-
naście reflektorów profilowych Figura 
Zoom25, o mocy 2 500 watów, działają-
cych w oparciu o żarówki halogenowe, 
i dwadzieścia reflektorów PC typu Vario 
25, z czterolistnymi przesłonami, firmy 
Spotlight. Ale to nie wszystkie „profilów-
ki”. Ich zestawu dopełniają dwadzieścia 
dwie sztuki ETC Source Four, o mocy 
750 W i kącie świecenia 15-30 stopni, 
a także kolejne szesnaście o kącie roz-
szerzonym do zakresu 25-50 stopni. Do 
oświetlania solistów służą dwa reflekto-
ry prowadzące Spotlight Vedette 2500W 
Compact, o mocy – jak widać po nazwie 
– 2,5 kW i kącie wiązki światła regulowa-
nym w zakresie 7-16 stopni. Zmianę ko-
loru światła umożliwiają zmieniacze z fil-
trami dichroicznymi, zaś intensywność 
świecenia można regulować za pomocą 
manualnych dimerów. Na tym jednak nie 
koniec. Wymienić należy tu również kolej-
ne reflektory Spotlight typu PC, a miano-
wicie dziesięć sztuk Vario 05, o szerokiej 
regulacji wiązki, w zakresie 5-56 stopni, 
oraz jedenaście kolejnych sztuk Vario, 
tym razem model 12, dających jeszcze 

większe możliwości w tym względzie – od 
4 do 63 stopni. Reflektory te mogą świe-
cić z maksymalną mocą, odpowiednio, 
650 i 1.200 W. Wszystkie Vario 12 zosta-
ły wyposażone w czterolistne skrzydełka 
przesłaniające. Ostatnimi lampami marki 
Spotlight są reflektory typu floodlight, 
doskonałe do oświetlania tła i tworzenia 
cykloram – Domino 1000. Źródłem świa-
tła są w nich żarówki halogenowe o mocy 
625/1.250 watów. 

No, jak na razie całkiem tego sporo. 
A to jeszcze nie koniec naszej wyliczanki. 
Nie można nie wspomnieć o oświetleniu 
inteligentnym, czyli o baterii ruchomych 
głowic marki Vari*Lite. Konkretnie jest 
to sześć sztuk VL 1000TID ERS, z irisem 
i dimmerem, oraz osiem VL 500D WASH, 
również z  dimmerem. Policzmy teraz 
to wszystko… Wychodzi 135 urządzeń 
świetlnych. To niemała potęga, dająca 
szerokie możliwości. Ale żeby je w pełni 
wykorzystać, jakoś trzeba tym wszyst-
kim sterować. Wykorzystuje się do tego 
dwa sterowniki: konsoletę Strand Ligh-
ting Light Palette VL3000 oraz zamonto-
wany w raku mikser Zero88 Jester 12/24 
z 17-calowym monitorem (obsługujący 

głównie system oświetleniowy w Sali Ka-
meralnej). Z konsoletą współpracuje 6-ka-
nałowy splitter DMX, a z nim zaś nadajnik 
i odbiornik do bezprzewodowej transmi-
sji DMX. Do zasilania tej całej maszynerii 
służy pięć cyfrowych regulatorów ścien-
nych Strand Lighting Wallrack, obsłu-
gujących po 24 obwody 2,5 kW każdy. 
Ponadto Teatr dostarczył 3 sztuki dim-
merów 6pack, również Stranda. No, to 
już niemalże koniec. Pozostało jeszcze 
napomknąć o „garmażerce” – 10 staty-
wach Eurolite STT-400/85, umożliwiają-
cych obsadzenie urządzenia o masie do 
85 kilogramów i wyniesienie go na cztery 
metry w górę. Tak, teraz to już wszystko. 
Pozostaje mieć nadzieję, że sprzęt będzie 
dobrze wykorzystany, na miarę potencja-
łu kreacyjnego, jaki oferuje. Bo co do ja-
kości wykonania instalacji i zamontowa-
nych urządzeń nikt chyba nie powinien 
mieć wątpliwości.  

Więcej informacji o wspomnianych w artykule 

firmach, zaangażowanych w projekt przebudo-

wy Filharmonii Podkarpackiej, na stronach: 

www.fpgs.pl oraz www.teatr.com.pl. 

FILHARMONIA PODKARPACKA


