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Przebieg sesji eksperymentu: 

Podczas sesji eksperymentu przeprowadzone zostały dwie akcje performatywne:  
• "Piegi" Danka Milewska / performance / CSW Znaki Czasu w Toruniu/ Przestrzeń 

ekspozycyjna / 14.10.2017, godz. 16.00 
• "I co dalej" Wacław Kuczma / performance / CSW Znaki Czasu w Toruniu / Przestrzeń 

ekspozycyjna / 14.10.2017, godz. 17.00   
 w tej samej przestrzeni (hol na pierwszym piętrze CSW Znaki Czasu w Toruniu) w odstępach 

półgodzinnych od siebie. 
 

System rejestrujący: 

• komputer przenośny typu laptop z oprogramowaniem Avid Pro Tools 10. 

• karta dźwiękowa RME Babyface rozszerzona o dodatkowy przetwornik Presonus Digimax. 

• dwa mikrofony AKGC414 w konfiguracji  szerokiej, stereofonicznej, ambientowej pary AB, 

z charakterystyką kierunkową „cardioid”. Mikrofony ustawione na dwóch niezależnych 

statywach na wysokości około 2.2 m, w odległości 10m od siebie, symetrycznie względem 

całego wydarzenia.  

• SENNHEISER (EK3241/SK3063/ME102): bezprzewodowy zestaw mikroport. Mikrofon 

ME102 przyklejony w górnej, przedniej części korpusu każdego z Performerów. 

Nagranie przeprowadzono w cyfrowej technologii na trzech śladach, w formie plików wave 

o parametrach: rozdzielczość 24 bity, częstotliwość próbkowania 48kHz. 

 

Posprodukcja audio 

Zarejestrowany materiał dźwiękowy poddany został komputerowej obróbce przy użyciu 

oprogramowania: AVID PRO TOOLS 10, AVID EQ3–7BAND, WAVES AUDIO C4, WAVES 

AUDIO L2. Przeprowadzono stereofoniczny miks wszystkich zarejestrowanych śladów ambientowej 

pary mikrofonów (AB) oraz  śladów pochodzących z zestawu bezprzewodowego  (mikroport), 

Wszystkie ślady zostały skorygowane brzmieniowo (likwidacja zakłóceń, unaturalnienie brzmienia), 

w procesie miksu poszczególnym śladom nadane obwiednie regulacji głośności, mające na celu 

ustalenie obrazu dźwiękowego z perspektywy performerki/performera. 

Podczas obórki dźwięku nie wykorzystano żadnych dodatkowych próbek, sampli czy procesów 

efektów, procesorów przestrzeni. 

 

 

Wnioski z przygotowania warstwy dźwiękowej 

Próba eksperymentu w całej formie przebiegła pomyślnie.  

• Materiał dźwiękowy zarejestrowany został bez zakłóceń  i w wysokiej jakości. 


