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Arturia Origin Keyboard ka-
za� na siebie do�� d�ugo czeka�. 
Pierwsze informacje o nim pojawi-
�y si� w marcu 2009 roku, ale nie 
od razu by� dost�pny w sprzeda-
�y. Dopiero niedawno pojawi�a si� 
okazja, by przyjrze� mu si� bli�ej.

W ejście na rynek syntezatora 
Origin (wersję desktop opisa-
liśmy w EiS 5/2009) było 

sporym wydarzeniem, przede 
wszystkim ze względu na sto-
pień zaawansowania i walory 
użytkowe instrumentu. Francuski 
producent, znany wcześniej z opro-
gramowania pod postacią serii do-
skonałych emulacji klasycznych ana-
logów, śmiało wkroczył do świata 
sprzętu, i to bez jakichkolwiek kom-
pleksów, od razu do ekstraklasy. 
Potwierdzają to nagrody (najnow-
sza to M.I.P.A. 2011 dla najlep-
szego syntezatora) przyznawane 
nowemu urządzeniu, świetne 
recenzje i zainteresowanie promi-
nentnych muzyków. Trzeba też 
przyznać, że reklamowy slogan 
„inspirowany przeszłością, zbu-
dowany na przyszłość” wyjąt-
kowo trafnie charakteryzuje 
ten syntezator.

Od naszego testu upły-
nęły już ponad dwa lata, 
a w tych czasach w życiu 
jednego produktu to niemal 

cała epoka. Wówczas, wiosną 2009, 
wersja klawiszowa dopiero miała 
się ukazać i, jak się zresztą okazało, 
oczekiwanie było nieco dłuższe. 
Dlatego warto ponownie przyj-
rzeć się flagowemu instrumentowi 
Arturii, przy okazji sprawdzając, co 
w nim poprawiono i uzupełniono. 
Postaram się unikać niepotrzebnych 
powtórzeń, zatem opis może być 
w niektórych aspektach nieco mniej 
szczegółowy niż w przypadku star-
szego modelu – zainteresowanych 
odsyłam do archiwalnego tekstu.

Wygl�d zewn�trzny
Przysłowie mówi, że nie szata 

zdobi, ale w przypadku omawia-
nego modelu jest ona nadzwyczaj 
atrakcyjna. Już na pierwszy rzut 
oka widać, że mamy do czynienia 
z produktem z najwyższej półki – nie 
tylko starannie zaprojektowanym, 
ale także wykonanym z najlepszych 
materiałów (na tabliczce znajdziemy 
informację: „zmontowano ręcznie 
we Francji”). W korpusie dominują 
metal i drewno, a tworzywa sztuczne 
zastosowano tylko tam, gdzie było to 
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konieczne. Trzeba zresztą przyznać, 
że zestawienie drewna o delikatnej 
fakturze z białym kolorem obudowy 
jest naprawdę udane. Dopasowanie 
poszczególnych elementów, jakość 
gałek enkoderów i potencjometrów, 
przycisków – wszystko jest na naj-
wyższym poziomie. Imponująca ca-
łość ma masę 18 kilogramów i nieco 
ponad metr szerokości. Wbrew po-
zorom jednak jest całkiem kompak-
towa i nie sprawia problemu podczas 
transportu.

Osobny temat stanowi ergonomia 
urządzenia. Choć takie rozwiązanie 
wydaje się oczywiste, wciąż niewielu 
producentów po nie sięga. Mamy 
więc masywną klawiaturę (61 pół-
ważonych klawiszy) i zamocowany 
na specjalnym zawiasie panel steru-
jący z mnóstwem elementów i cen-
tralnym wyświetlaczem. Jego układ 
jest identyczny jak w przypadku 
wersji desktop, co na pewno ułatwi 
pracę osobom znającym wcześniej-
szy model. Istotne jest tu nie tylko 
zastosowanie rozwiązania bardzo 
wygodnego dla użytkownika (pod-
czas gry mamy łatwy dostęp do ele-
mentów regulacyjnych, a wszystko 
jest czytelne i widoczne bez potrzeby 
nachylania się nad klawiaturą), ale 
także pewne drobiazgi. Ów zawias 
stawia stosunkowo duży opór, ale 
dzięki temu możemy ustawić panel 
pod dowolnym kątem i jest to bardzo 
stabilna pozycja. Na czas transportu 
składamy całość tak, że opiera się na 
dwóch nogach o krawędź klawiatury 
(dla bezpieczeństwa w odpowied-
nich miejscach przyklejono gumowe 
nakładki). Rozwiązanie jest niewąt-
pliwie bardzo pomysłowe, choć mam 
wrażenie, że niesie ze sobą pewne 
ryzyko. W normalnej pozycji (otwar-
tej) wspomniane nogi prostopadle 
wystają na kilka centymetrów z kra-
wędzi panelu. Są metalowe i mają 
raczej ostre krawędzie. Teoretycznie 

więc, np. podczas koncertu, może się 
zdarzyć, że sięgając ręką lub ją cofa-
jąc uderzymy o te wystające nogi.

Na osobną wzmiankę zasługuje 
klawiatura, jedna z najlepszych 
w swojej klasie. Należy raczej do tych 
twardszych, ale gra się na niej świet-
nie. Doskonale pasuje zwłaszcza do 
barw syntetycznych, a one przecież 
są specjalnością Origin. Nie ma zna-
czenia, czy są to szybkie solówki, 
czy łagodne pady – palce niemal 
same układają się jak należy. Z tego 
względu instrument sprawdzi się 
także jako główna klawiatura steru-
jąca w studiu i na scenie. Cennym do-
datkiem jest dżojstik i długa wstęga 
sterująca – kolejny element odwołu-
jący się do syntezatorowej klasyki 
(a służy nie tylko do modyfikacji 
parametrów, może również wyzwalać 
nuty). Mamy również standardowe 
elementy, takie jak kółko modula-
cyjne i pitchbender. Ponieważ 61 kla-
wiszy nie zawsze pokrywa interesu-
jący nas zakres, instrument wyposa-
żono w dwa przyciski umożliwiające 
przesuwanie o dwie oktawy w górę 
lub w dół.

Koncepcja syntezatora
Producenci instrumentów elek-

tronicznych zwykle poruszają się 
między dwiema skrajnościami, wy-
korzystując nowoczesne technologie 
do maksymalizacji takich elementów 
jak polifonia, pojemność pamięci, 
liczba próbek – słowem, stawiając 
na ilość, albo też na szeroko rozu-
miane bogactwo elementów skła-
dowych i ich jakość. W przypadku 
testowanego modelu środek ciężko-
ści wyraźnie przesunięto w drugim 
z wymienionych kierunków. 32 głosy 
(faktycznie może być mniej, w za-
leżności od konkretnych barw) nie 
robią w drugiej dekadzie XXI wieku 
jakiegoś szczególnego wrażenia. Gra 
się pojedynczą barwą albo kombina-
cją (multi) złożoną z nie więcej niż 

czterech brzmień – z możliwością 
nakładania na siebie, przypisania 
do stref klawiatury czy też różnych 
kanałów MIDI. W tym momencie 
mogłoby się wydawać, że jak na 
instrument z górnej półki, to dość 
przeciętna specyfikacja. Jednak inży-
nierowie Arturii wyszli z założenia, 
że lepszy jeden głos, ale naprawdę 
wspaniały. Origin nie jest stacją robo-
czą i nie startuje w tej kategorii. Siłą 
urządzenia jest bardzo zaawanso-
wana synteza, oparta na dużej liczbie 
dowolnie zestawianych elementów. 
Barwa może być zatem bardzo skom-
plikowana, a przy tym każdy z jej 
składników jest wysokiej jakości.

Zastosowano algorytmy syn-
tezy znane jako TAE (True Analog 
Emulation), będące patentem Arturii. 
Pozwalają one na wierną reprodukcję 
przebiegów w bardzo szerokim zakre-
sie i bez aliasingu. W pamięci mieści 
się 400 programów firmowych i 600 
użytkownika (odpowiednio 100 i 156 
kombinacji multi).

Koncepcji instrumentu odpowiada 
wyposażenie w liczne gniazda, ulo-
kowane z tyłu obudowy (tzn. kla-
wiatury). Obok stereofonicznej pary 
gniazd głównego wyjścia (dostępnej 
także w formacie S/PDIF) mamy 8 
wyjść indywidualnych – możemy 
zatem każdą z barw multi ekspe-
diować do innych gniazd. Ponieważ 

Origin przetwarza 
materiał zewnętrzny, 
znajdziemy w nim 
również stereo-
foniczne wejście. 
Gniazdo słuchaw-
kowe oraz wejścia na 
pedały ekspresji i foot-
switch uzupełniają tę 
imponującą baterię. 
Warto podkreślić, że 

wszystkie analogowe 
wyjścia to gniazda sy-

metryczne. Znajduje się tu 
także standardowy inter-
fejs MIDI oraz złącze USB.

SEKWENCER

M ocn� stron� urz�dzenia jest pok�ado-
wy sekwencer, nawi�zuj�cy wprost do 

klasycznych modeli analogowych (czy te� 
szerzej – napi�ciowych). Oferuje 32 kroki, 
których warto�ci ustawia si� za pomoc� 
16 enkoderów. Ka�dy krok wysy�a jednak 
a� trzy warto�ci (okre�lane jako Seq 1-3), 
zatem sekwencer mo�e równocze�nie 
sterowa� wysoko�ci� nut, cz�stotliwo�ci� 
filtrów itp. Programowanie jest przy tym 
wyj�tkowo proste i bardzo przypomina 
prac� ze starymi analogami. Dzi�ki baterii 
enkoderów mo�emy na �ywo modyfiko-
wa� warto�ci kroków (które mog� by� 
kwantyzowane), improwizuj�c na bazie 
odtwarzanego cyklu. Dost�pne s� nawet 

takie parametry jak akcent, slide (p�ynne 
przej�cie mi�dzy krokami) czy d�ugo�� 
kroku (w tym wypadku po prostu nuty). 
Standardowo sekwencja startuje po 
naci�ni�ciu klawisza, przy czym decy-
duje on tak�e o ewentualnej transpozycji 
d	wi�ków. Mo�emy te� uruchomi� j� 
przyciskiem START i podtrzyma� przyci-
skiem HOLD.
W sekcji tej znalaz� si� te�, niezale�ny od 
sekwencera, prosty arpeggiator – skromny, 
acz cenny dodatek. Na tle podstawowego 
elementu, jednego z najlepszych we wspó�-
czesnych syntezatorach, wypada niezbyt 
okazale. Wi�cej jednak nie trzeba.
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Podobnie jak w przypadku wersji 
desktop, instrument wyposażono 
w zewnętrzny zasilacz sieciowy, co 
nieco kłóci się z ideą dość luksuso-
wego narzędzia. Twórcy syntezatora 
nie pomyśleli też o zabezpiecze-
niu wtyczki przed przypadkowym 
wyciągnięciem.

Praca z instrumentem
Origin nie tylko świetnie wygląda 

i brzmi, ale jest też wyjątkowo przy-
jazny dla użytkownika. Producent 
zrobił bardzo dużo, by tak skompli-
kowane urządzenie obsługiwało się 
w miarę prosto. Wszystko jest logicz-
nie rozplanowane i na ogół, jeśli się 
nam wydaje, że coś należy zrobić 
w dany sposób, to w istocie tak jest. 
Spora w tym zasługa układu elemen-
tów na panelu i prezentacji danych 
na wyświetlaczu. W efekcie synte-
zator niejako sam podpowiada nam 
rozwiązania, wskazując, co trzeba 
nacisnąć itd. Nawiasem mówiąc, 
niektóre operacje można wykonać na 
kilka (zwykle dwa) sposobów.

Origin wyposażono w gałki 
w dwóch kolorach. Ciemnoszare 
to gałki 21 potencjometrów, które 
służą do wprowadzania wartości 
takich kluczowych parametrów jak 

częstotliwość filtrów, poziom wyj-
ściowy wzmacniacza itp. Taki sam 
odcień, ale inny kształt mają typowe 
enkodery, pozwalające na wybór 
jednej z kilku możliwości, np. typu 
filtrów czy przebiegu oscylatora. 
Identyczne elementy znajdują się 
także w sekcji sekwencera, służąc do 
ustalenia wartości poszczególnych 
kroków.

Inny typ enkoderów ma białe 
gałki, będąc jednocześnie przyci-
skami. Pozwalają np. na wybór 
elementu do edycji (filtru, oscyla-
tora) i zaakceptowanie tego wyboru 
poprzez naciśnięcie. Posłużę się tu 
przykładem praktycznym. Chcemy 
zmienić częstotliwość odcięcia i rezo-
nans filtru. Ponieważ barwa ma trzy 
takie moduły, najpierw wybieramy 
właściwy enkoderem w stosownej 
sekcji i akceptujemy. Teraz już mo-
żemy potencjometrami ustawić pożą-
dane wartości. Oczywiście, wszystkie 
operacje są od razu odwzorowywane 
na wyświetlaczu. W wymienionym 
wyżej przykładzie zastosowaliśmy 
najprostszą metodę, bo można rów-
nież wejść w tryb edycji programu, 
odnaleźć właściwy element i wpro-
wadzić dane. W wielu wypadkach 
(powiedziałbym nawet, że w więk-
szości z nich) dostępny będzie tylko 
drugi sposób.

Elementy panelu zgrupowano 
w kilku sekcjach: oscylatory, filtry, 
LFO, obwiednie, wzmacniacze (czy 
raczej mikser), efekty i sekwencer. 
W każdej z nich znajdziemy poten-
cjometry i enkodery do ustawiania 
kluczowych parametrów. Ponieważ 
jest ich znacznie więcej, nie mówiąc 
już o innych elementach czy konfi-
guracji połączeń, z punktu widzenia 
użytkownika wiodącą rolę pełni cen-
tralna sekcja programowania, sku-
piona wokół wyświetlacza. Po jego 
bokach znajduje się w sumie osiem 
enkoderów, którym możemy przypi-
sać dowolne parametry i następnie 
modulować je w czasie rzeczywi-
stym. Dolny rząd przycisków akty-
wuje różne tryby pracy, udostępniając 
np. procesor efektów, ustawienia 

globalne itd. Górny otwiera po-
szczególne strony menu edycyjnego. 
Rolę kursorów (występujących też 
w tradycyjnej formie) oraz pokrętła 
do wprowadzania i akceptowania 
danych spełnia enkoder z dużą, za-
opatrzoną w logo producenta gałką. 
Kręcąc poruszamy się po ekranie, 
a po trafieniu we właściwy element 
akceptujemy wybór naciśnięciem. 
Potem wprowadzamy dane, znów ak-
ceptujemy i szukamy kolejnego celu. 
Czy to wygodny sposób programowa-
nia? Cóż, w przypadku klasycznych 
analogów, gdzie wszystko jest pod 
ręką, będzie dużo łatwiej.

Obsługa Origin jest łatwa, bo 
instrument został świetnie zapro-
jektowany, ale też złożona, bo to 
zaawansowane narzędzie, oferujące 
nam dużą swobodę w budowaniu 
własnych barw. Uzyskanie oczekiwa-
nego rezultatu może więc potrwać, 
ale nie jest to droga przez mękę. Na 
pochwałę zasługuje nieźle napisana 
instrukcja, notabene dostępna tylko 
jako PDF do ściągnięcia ze strony 
producenta. W pierwszej chwili nieco 
przytłacza mnóstwem informacji 
(jakby nie patrzeć, to aż 184 strony), 
ale gdy już opanujemy obsługę, ra-
czej rzadko będziemy do niej sięgać. 
Wielką zaletą urządzenia jest także 
ograniczenie ustawień do rzeczy 
naprawdę ważnych, kształtujących 
barwę. Spotkałem już wiele instru-
mentów napakowanych różnymi 
bajerami bez wpływu na dźwięk, ale 
niepotrzebnie rozpraszającymi naszą 
uwagę. W Origin takich rzeczy nie 
znajdziemy.

Struktura barwy
Testowany model nie ma jednej, 

z góry ustalonej struktury toru syn-
tezy – w istocie użytkownik sam 
decyduje o jego składnikach. W menu 
edycyjnym najlepiej widać, jak to 
wygląda w praktyce. Mamy dwa 
podstawowe typy podglądu. Ekran 
nazwany Rack pokazuje nam 24 
komórki, w których umieszczamy 
dowolne moduły; maksymalnie może 

TEST

Podobnie jak w przypaddkuk  wersji 
desktop,ppp  instrument wyposażono
w zezezezewnętrznynynyny zasasasilacaccz sisieciowy, co 
nieco kłóci sisisisisię ę ę ęę zz zz ididididdeąeąeąeąą d d ddośośośśśćć ćć lululuksksksk usususu o-ooo
wego narzędzdzia.  Twórrcycycy synynntetetezaazatototot raaaa
nie popopop myśleli teżż ż o zazazaz bebebezpzppzpz ieieieeczczczze-ee
niu wtyczki przed przypadkowym 
wyciągnięciem.

Praca z instrumentem
Origin nie tylko świetnie wygląda 

i brzmi, ale jest też wyjątkowo przy-
jazny dla użytkownika. Producent 
zrobił bardzo dużo, by tak skompli-
kowane urządzenie obsługiwało się 
w miarę prosto. Wszystko jest logicz-
nie rozplanowane i na ogół, jeśli się 
nam wydaje, że coś należy zrobić 
w dany sposób, to w istocie tak jest. 
Spora w tym zasługa układu elemen-

częstotliwość filtrów, poziom wyj-
ściowy wzmacacacca niacza itp. Taki sam
odddcicc eńńń, ale e innyyy kształt mają typowe
enenenenkokokok dedededeeryryry, popopopp zwwwwalaaa ajajajjącącąą e na wybbóró  
jej dnej z killkukuk  mmoożo lililiwowwwoścśśści,iii  nnnp.p.p.p  ttypypypy u 
fifiltltrórórów ww czczczyy prprzezebibib egegegu uu oscylatora. 
Identyczne elementy znajdują się 
także w sekcji sekwencera, służąc do 
ustalenia wartości poszczególnych
kroków.

Inny typ enkoderów ma białe 
gałki, będąc jednocześnie przyci-
skami. Pozwalają np. na wybór 
elementu do edycji (filtru, oscyla-
tora) i zaakceptowanie tego wyboru
poprzez naciśnięcie. Posłużę się tu
przykładem praktycznym. Chcemy 
zmienić częstotliwość odcięcia i rezo-
nans filtru. Ponieważ barwa ma trzy 

globalne itd. Górny otwiera po-
szczególne strony menu edycyjnego.
Rolę kursorów (wystęęępup jąj cych też 
w w ww trt adycycy yjnen j jj j formmie) ) oraz pokrętła 
dododo w wwprprowowowwadddadzazaninia a i i akakkcececeptptpptowoo ania
dadanychhh sspepełnia enkodder zzz ddużą, za-
opatrzoną w logo producenta gałką.
Kręcąc poruszamy się po ekranie,
a po trafieniu we właściwy element 
akceptujemy wybór naciśnięciem.
Potem wprowadzamy dane, znów ak-
ceptujemy i szukamy kokk lejnego celu. 
Czy to wygodny sposób programowa-
nia? Cóż, w przypadku klasycznych 
analogów, gdzie wszystko jest pod
ręką, będzie dużo łatwiej.

Obsługa Origin jest łatwa, bo 
instrument został świetnie zapro-

POTENCJALNI KONKURENCI

Z nalezienie alternatywy dla testowanego 
modelu nie jest �atwe – przede wszyst-

kim ze wzgl�du na unikaln� koncepcj� 
syntezy. Nie ma dzi� instrumentu, który 
pozwala�by na tak� swobod� w budowie 
ró�nych barw, a przy tym odwo�ywa� si� do 
rozwi�za� klasycznych. Origin to w�a�ciwie 
modularny wirtualny analog. Kiedy� za 
potencjalnego konkurenta móg�by uchodzi� 
Nord Modular, ale nie jest ju� produkowa-
ny i Clavia na razie nie wprowadza jego 
nast�pcy. ci�le definiuj�c kryteria i ocze-
kiwany pu�ap cenowy, w istocie zaw��amy 
wybór do... jednego urz�dzenia.

Spróbujmy wi�c inaczej. Interesuj� 
nas wirtualne analogi z wy�szej pó�ki, 
powiedzmy do 11 tysi�cy, oferuj�ce 
absolutnie bezkompromisowe brzmienie. 
Najbardziej oczywistym konkurentem 
b�dzie wówczas Access Virus TI2 
Keyboard (10.200 z�), cho� w jego 
przypadku tor syntezy jest w zasadzie 
zdefiniowany – nie mo�na z tak� swobod� 
zestawia� ró�nych elementów. Ma za to 

wi�ksz� polifoni�, wokoder i tak�e brzmi 
wspaniale. W ko�cu to dobrze znany 
i wysoko ceniony syntezator.

A co poza nim? Szczerze mówi�c, 
nic. Kiedy� kategoria ci��ka, gdy mowa 
o wirtualnych analogach, by�a liczniejsza. 
Jaki� czas temu konkurencja troch� si� 
wykruszy�a, a na rynku cz��ciej pojawiaj� 
si� modele bud�etowe, nieb�d�ce �adn� 
alternatyw� dla Origina. Na pewno nie jest 
ni� tak�e Nord Wave (8.900 z�), instrument 
zaspokajaj�cy nieco inne potrzeby.

Znacznie wi�kszy wybór b�dziemy mie-
li, chc�c po prostu dobrze wyda� zbli�on� 
kwot�. Interesuj�ce nowe modele maj� 
w ofercie Korg i Roland, ale to ju� nie s� 
sensu stricte wirtualne analogi, ale raczej 
zaawansowane stacje robocze, cho� tak�e 
oferuj�ce znakomite brzmienie. Mo�emy 
te� rozwa�y� zakup wysokiej klasy klawia-
tury MIDI i solidnego pakietu instrumentów 
wirtualnych. Zyskamy pot��ne narz�dzie 
pracy twórczej, cho� b�dzie to co� zupe�nie 
innego ni� Origin.

Arturia Origin Keyboard
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ich być 20 (zatem przynajmniej 4 
pozostaną niewykorzystane). W każ-
dym określamy parametry, zależ-
ności modulacyjne, skąd pochodzi 
ew. sygnał wejściowy i gdzie dalej 
trafia wyjście. Ekran Patch prezentuje 
nam bloki i ich wirtualne połączenia 
(w postaci różnokolorowych linii). 
W obu można poruszać się i wybierać 
poszczególne moduły do dalszej edy-
cji. Po naciśnięciu enkodera (względ-
nie przycisku ENTER) dany element 
wyświetla się w powiększeniu i mo-
żemy wprowadzać dane.

Choć sposób pracy jest raczej ty-
powy dla urządzenia cyfrowego, 
w istocie mamy do czynienia z in-
strumentem modularnym, dającym 
dużą swobodę w budowaniu wła-
snych zestawień. Dużą, ale jednak 
ograniczoną – z jednej strony ogólną 
liczbą 20 modułów, z drugiej zaś li-
mitami poszczególnych składników. 
I tak, oscylatorów nie może być wię-
cej niż 9 (standardowych) albo 4 (wa-
vetable, będących emulacją Propheta 
VS), czy nawet 2 (nowy element 
– emulacja organów elektrycznych). 
Maksimum dla filtrów to 4, podobnie 
jak końcowych wzmacniaczy. Do 8 
obwiedni, 5 mikserów, tylko jeden 
modulator kołowy itd. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że nawet najnowocze-
śniejsza technologia ma swoje ogra-
niczenia, ale akurat w przypadku 
testowanego modelu właściwie nie 
są one dokuczliwe. W ramach dostęp-
nych możliwości da się praktycznie 
zbudować niemal wszystko, a ponie-
waż mamy do dyspozycji nie jedną, 
a cztery barwy, faktyczny potencjał 
musi robić wrażenie.

Wspomniane wyżej moduły w du-
żym stopniu pochodzą z instrumen-
tów wirtualnych Arturii – mamy 
zatem do czynienia z emulacją 
legendarnych analogów. Oferują tę 
samą, a więc bardzo wysoką jakość, 
własności brzmieniowe i na ogół 
także dostępne parametry. Z oczywi-
stych względów grafika jest mocno 

uproszczona i nie nawiązuje już do 
oryginałów. Jeśli chodzi o oscylatory, 
mamy ARP 2600, Yamahę CS-80, 
Minimooga i Rolanda Jupitera 8. 
Jest też wymyślony na potrzeby tego 
urządzenia nowy typ, nieco mniej 
obciążający procesory. Są również 
dwa inne źródła dźwięku – wspo-
mniane przed chwilą wavetables 
i emulacja organów elektrycznych. 
Origin nie jest instrumentem stwo-
rzonym do wiernego naśladowania 
barw Hammonda i pod tym wzglę-
dem mocno ustępuje wyspecjalizo-
wanym narzędziom. To interesujący 
dodatek, ale raczej powinien nas 
zainspirować do budowy nowy ze-
stawień kolorystycznych. Siłą urzą-
dzenia są elementy mające wyraźnie 
syntezatorowy rodowód. Zwracam 
też uwagę, że nie występuje tu 
w czystej postaci generator szumu. 
Po prostu w oscylatorze wybieramy 
szum jako przebieg.

Filtry nawiązują do wspomnianej 
przed chwilą czwórki klasycznych 
urządzeń; jest także „oszczędno-
ściowy” wariant opracowany na po-
trzeby Origina. Przy tej okazji warto 
zauważyć, że w ofercie producenta 
jest wirtualna replika Propheta 5, 
ale wywodzących się z niej skład-
ników w testowanym modelu nie 
znajdziemy.

Wiele elementów nie pochodzi 
jednak z konkretnych źródeł, a po-
wstało wyłącznie z myślą o oma-
wianym modelu. Dotyczy to przede 
wszystkim końcowych wzmacniaczy 
(zwanych tu modułami wyjściowymi 
i służących także do panoramowania 

barwy), mikserów, LFO, obwiedni 
(jest też obwiednia emulująca tę 
z Yamahy CS-80). Modulator kołowy 
wzorowano na ARP 2600, a prze-
suwnik widma na słynnym, choć 
wyprodukowanym w niewielkiej 
liczbie Bode Frequency Shifter, bę-
dącym składnikiem modularnych 
systemów Mooga. Są też elementy 
przekształcające sygnały kontrolne 
(CV modulator) i oryginalny mikser, 
w którym proporcje ustala się za po-
mocą dżojstika.

Niezależnie od modułów traktowa-
nych jako składniki barwy i z założe-
nia polifonicznych, indywidualnych 
dla każdego głosu, jest też (dostępna 
w osobnym trybie Program) grupa 
elementów działających na całą 
barwę. Mamy tu finalny mikser, 
ustalający proporcje czterech wyjść 
(o ile jest ich aż tyle), dwa monofo-
niczne LFO, specjalny moduł Galaxy 
(łączący działanie trzech LFO) oraz 
rodzaj zapętlonej obwiedni (2D 
Env). W tym miejscu ustalamy też 
działanie wstęgi, bendera i kółka 
modulacyjnego.

Do dyspozycji mamy kilka wstęp-
nie skonfigurowanych szablonów, 
które już zawierają niezbędne mo-
duły. Jest prosty i nieco bardziej 
złożony syntezator, są organy, kom-
binacje służące do obróbki zewnętrz-
nego sygnału oraz tzw. szablon 
Minimooga, wiernie odwzorowujący 
tor syntezy tego słynnego instru-
mentu. Nowością jest jeszcze jeden 
taki szablon, naśladujący Jupitera 8. 
W obu wypadkach na ekranie pojawi 

ich być 20 (zatem przynajmniej 4
pozostaną niewykorzystane). W każ-
dym określamy parametry, zależ-
ności modulacyjne, skąd pochodzi
ew. sygnał wejściowy i gdzie dalej 
trafia wyjście. Ekran Patch prezentuje 
nam bloki i ich wirtualne pop łączenia
(w postaci różnokolorowych linii). 
W obu można poruszać się i wybierać 
poszczególne moduły do dalszej edy-
cji. Po naciśnięciu enkodera (względ-
nie przycisku ENTER) dany element 
wyświetla się w powiększeniu i mo-
żemy wprowadzać dane.

Choć sposób pracy jest raczej ty-
powy dla urządzenia cyfrowego,

uproszczona i nie nawiązuje już do 
oryginałów. Jeśli chodzi o oscylatory,
mamy ARP 2600, Yamahę CS-80, 
Minimooga i Rolanda Jupitera 8. 
Jest też wymyślony na pop trzeezezebybyb  ttegego
urządzenia nowy typ, nieco mmnininiejej
obciążający procesory. SSą ąą również
dwa inne źródła dźwięku – wspo-
mniane przed chwilą wavetables
i emulacja organów elektrycznych.
Origin nnie jest instrumentem stwo-
rzonym do wiernego naśladowania
barw Hammonda i pod tym wzglę-
dem mocno ustępuje wyspecjalizo-
wanym narzędziom. To interesujący 

barwy)y , mikserów, LFFO,OO  oobwbwbwbwieieieiedndndnd i i 
(jest też obbwiww ednia emulującącącą a a a tętętę  
z z z Yaaaamamam hyyy CS-80). Modulatttororor k k kołołołoowo y 
wzwzwzw ororo owowwananno naaa A AARPRPRP 2600, aaaa p przrzze-e-
sususuwnwnwnikik w widii ma na słynnym,m, c chohoć
wyprodukowanym w niewiwielelkikiej 
liczbie Bode Frequency Shiiftfterer, bę-
dącym składnikiem modulaarnrnych 
systemów Mooga. Są też elemem nty 
przekształcające sygnały kontrolne 
(CV modulator) i oryginalny mikser,
w którym proporcje ustala się za po-
mocą dżojstika.

Niezależnie od modułów traktowa-

	 Tylny panel instrumen-
tu po z�o�eniu panelu steru-
j�cego. Widzimy tu imponu-
j�ca kolekcj� gniazd, w tym 
osiem niezale�nych wyj�� 
Aux (oprócz pary wyj�� 
Master).

Wielk	 zalet	 urz	dzenia jest tak�e ograniczenie ustawie� do 
rzeczy naprawd� wa�nych, kszta�tuj	cych barw�. Spotka�em ju� 
wiele instrumentów napakowanych ró�nymi bajerami bez wp�y-
wu na d�wi�k, ale niepotrzebnie rozpraszaj	cymi nasz	 uwag�. 
W Origin takich rzeczy nie znajdziemy.
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Arturia Origin KeyboardTEST
się mocno uproszczona grafika, 
która nawiązuje do pierwowzoru. 
Poruszamy się wśród sekcji tego 
wirtualnego panelu i ustawiamy 
poszczególne parametry. Ponad dwa 
lata temu producent anonsował więk-
szą liczbę takich szablonów, na razie 
mamy jednak wspomniane dwa.

Origin dysponuje procesorem 
efektów, który składa się z trzech 
niezależnych bloków. Użytkownik 
decyduje o tym, jak program i jego 
elementy mają trafiać do tego proce-
sora. W trybie równoległym każde 
z czterech (maksymalnie) wyjść/
wzmacniaczy można indywidualnie 
wysłać do bloku efektowego. W trybie 
szeregowym wyjścia są sumowane 
i dalej trafiają do kolejnych bloków 
– pierwszego, drugiego i trzeciego. 
Warto podkreślić, że od czasu opisu 
w EiS wersji desktop ten fragment 
został wyraźnie wzbogacony. Lista 
dostępnych efektów i ich parame-
trów nie jest może oszałamiająca, 
ale najistotniejsza wydaje się jakość 
dźwięku. Znajdziemy tu pogłos, 
opóźnienie, chorus, phaser, equalizer, 
reduktor bitów i częstotliwości prób-
kowania, przesterowanie, kompresor, 
emulator wirujących głośników oraz 
kolejny modulator kołowy, tym ra-
zem wzorowany na bloku z Yamahy 
CS-80. Przypominam, że Origin po-
zwala na indywidualne wyprowa-
dzenie do czterech stereofonicznych 
wyjść, można więc skierować te sy-
gnały do zewnętrznych procesorów 
albo po prostu nagrać kilka warstw 
na ścieżki audio i dalej przetwarzać.

Multi, makro i inne 
elementy

Jak już wspominałem, Origin 
pozwala na budowę multi, maksy-
malnie z czterech programów znaj-
dujących się w pamięci. Możemy je 

rozmieścić w oddzielnych strefach, 
nałożyć czy też przypisać do różnych 
kanałów MIDI. Budowa własnego 
multi jest nadzwyczaj prosta, bo gros 
prac związanych z programowaniem 
rozgrywa się na poziomie pojedyn-
czej barwy. W tym wypadku przypi-
sujemy do czterech slotów wybrane 
pozycje, mogąc je ewentualnie trans-
ponować i ustalić wynikowy poziom 
(a przy okazji także poziom sumy).

Makro (dostępne w trybie live) 
pozwala na takie skonfigurowanie 
połączeń modulacyjnych, że za po-
mocą jednego kontrolera możemy 
równocześnie modyfikować kilka 
parametrów. Jeśli np. mamy kilka fil-
trów i chcemy, by ich częstotliwości 
odcięcia zmieniały się jednocześnie, 
za pomocą jednego potencjometru, 
to wspomniana funkcja nam to 
umożliwi. W trybie live przypisujemy 
także parametry enkoderom (będą-
cym też przyciskami), rozmieszczo-
nym po bokach wyświetlacza, oraz 
dżojstikowi.

Jak wspomniałem wcześniej, 
Origin nie przytłacza mnóstwem 
ustawień systemowych, co uważam 
za jego wielką zaletę. Tym niemniej 
kilka z nich musi mieć – mamy 
do nich dostęp w trybie Home. 
Określamy tu reakcję (krzywą szyb-
kości ataku) klawiatury, kontrast 
wyświetlacza, podstawowe ustawie-
nia MIDI itd. Wszystko odbywa się 
szybko i bezboleśnie. O ile nie zajdzie 
potrzeba zmiany, możemy właściwie 
zapomnieć o tych procedurach.

Tryb Preset ułatwia nam nawiga-
cję po zasobach pamięci urządzenia. 
Pojedyncze programy mogą być iden-
tyfikowane na podstawie kategorii, 
np. basy, sekwencje, pady itd. Jeśli 
chcemy znaleźć konkretny element, 
wystarczy zawęzić krąg poszukiwań 
do określonej kategorii. Jest też funk-
cja wyszukiwania, realizowana na 
podstawie zadanego kryterium.

System operacyjny instrumentu 
można aktualizować poprzez złą-
cze USB (sterowniki do pobrania ze 
strony Arturii). Najnowsze aktuali-
zacje są zawsze dostępne na stronie 
producenta, a zainteresowani znajdą 
tu także wiele interesujących ban-
ków brzmień, np. odtwarzających 
barwy znane z utworów Kraftwerk, 
Pink Floyd, Vangelisa, Genesis czy 
Emerson, Lake & Palmer. W ofercie 
nie ma żadnego programowego edy-
tora, ale też nie wydaje się, by miał 
on jakikolwiek sens.

Podsumowanie
Francja od wieków kojarzy się 

nam (przynajmniej piszącemu te 
słowa) z dobrym smakiem, pewnym 
wyrafinowaniem, luksusem – nie na 
darmo Marian Kociniak wprowadził 
ongiś na salony powiedzenie „ele-
gancja – Francja” (kto słuchał lata 
temu Trójki, ten wie, o czym mówię). 
Origin, a zwłaszcza jego wersja kla-
wiszowa, umacnia ten wizerunek. 
Konkurencja jest dziś spora i nowym 
graczom nie jest łatwo. Z drugiej 
jednak strony, gdy spojrzymy na 
listę projektantów (na początku in-
strukcji), okaże się, że mamy tu wiele 
znanych nazwisk. Arturia postawiła 
na koncepcję bezkompromisowego 
urządzenia o kapitalnym brzmieniu 
i świetnym wyglądzie. Posiadacz 
Origina ma pełne prawo poczuć się 
w jakimś stopniu wyróżnionym, bo 
dziś mało kto tak buduje syntezatory. 
Dominują tanie plastiki, przeciętne 
klawiatury – byle było taniej niż 
u konkurencji.

Co jest najmocniejszą stroną 
Origina? Brzmienie – bez cienia 
wątpliwości. Paleta dostępnych 
barw jest przeogromna i zawsze są 
one najwyższej próby. Mocne basy, 
atmosferyczne pady, stringi, deli-
katne arpeggia, słowem – wszystko. 
Z oczywistych względów instrument 
ma wrodzoną łatwość wydobywania 
z siebie dźwięków o mocno analo-
gowym charakterze, ale może wyjść 
daleko poza te ramy, oferując nam 
nieznane dotąd barwy. Mogłoby 
się wydawać, że w dość już długiej 
historii elektronicznego instrumen-
tarium wymyślono niemal wszystko 
i dziś naprawdę trudno zaskoczyć 
słuchacza. Testowany model daje 
nam szansę kreowania tonów od-
wołujących się do historii, rzeczy 
znanych i kochanych (podobno Keith 
Emerson szukał syntezatora, który 
pozwoli mu na wykonanie klasycz-
nego utworu Pirates na żywo i te 
wymagania spełnił Origin), ale także 
budowę zupełnie nowych, świeżych 
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dujących się w pamięci. Możemy je do określonej kakategog rii. Jest też funk
cjc a wyszukiwania, rer alizowana na 
popodsdstatawiwie e zazadadanenego kryterium.

Zasadnicza obs�uga podsta-
wowych parametrów brzmie-
nia skupia si� wokó� czytel-
nego wy�wietlacza. 
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zestawień. Co jeszcze dodać? Dy na-
mika, klarowność, czystość brzmień 
– dziś oczekujemy wiele i tyleż otrzy-
mujemy. W przypadku niektórych 
narzędzi cyfrowych występuje brzyd-
kie zjawisko wzajemnego zamulania 
barw, zwłaszcza gdy równocześnie 
gra ich więcej. Origin może wyko-
rzystać maksimum polifonii i cały 
multitimbral, a i tak będziemy czuć 
każdy niuans.

Niezależnie od walorów brzmie-
niowych ważna jest też łatwość ob-
sługi. Pierwsze wrażenie może być 
złudne; jest tyle gałek, przycisków, 
możliwości wyboru. Jednak bardzo 
szybko zauważamy logiczne rozwią-
zania i przejrzysty system operacyjny 
– pomagają liczne elementy regula-
cyjne i bardzo dobry wyświetlacz. No 
i klawiatura, naprawdę znakomita 
– po prostu trudno się oderwać od 
instrumentu.

Czy Origin ma w ogóle jakieś 
wady? Po syntezatorze nawiązu-
jącym do dawnych, analogowych 
czasów oczekiwałbym modułu wo-
kodera, którego opisywany model nie 
ma. Brak jest emulacji analogowego 
opóźnienia i pogłosu sprężynowego 
(który miał klasyczny ARP 2600), 
procesor efektów jest cokolwiek 

skromny i widać, że inżynierowie 
lepiej czują się w projektowaniu 
składników toru syntezy. Szkoda, że 
nie znalazły się tu moduły emulacji 
z modularnego Mooga ani też żaden 
element z Propheta 5. Ale nawet bez 
wymienionych elementów jest to 
znakomity instrument.

Powtórzę pytanie, które zada-
wałem podczas poprzedniego te-
stu Origina w EiS. Skoro tak wiele 
składników pochodzi z rozwiązań 
programowych, to czy nie wystarczy 
kupić pakiet wtyczek i niezłą klawia-
turę? Otóż nie. Ten instrument nie 
jest sprzętowym odpowiednikiem 
jakiegokolwiek programu. Żaden nie 
pozwala na budowę własnych syn-
tezatorów (bo do tego sprowadza się 
praca z Originem) z klasycznych ele-
mentów. Mamy do czynienia z uni-
kalnym narzędziem. Nic innego nie 
zabrzmi podobnie.

Origin nie jest adresowany do 
określonego grona odbiorców, jed-
nego gatunku muzyki. Sprawdzi 

się w każdym – na klubowej scenie, 
w progresywnym rocku, elektro-
akustycznych eksperymentach itd. 
Niewątpliwie najlepiej poradzą sobie 
z nim muzycy mający już doświad-
czenie w pracy z zaawansowanymi 
syntezatorami. Szkoda, by mając 
takie narzędzie, opierać się na fir-
mowych barwach, a nie są one jakoś 
szczególnie inspirujące. W końcu 
płacimy za ostatni krzyk cyfrowej 
mody.

No, i w ten sposób dochodzimy do 
kluczowej informacji – ceny tego ele-
ganckiego cacka. Wiosną 2009 roku, 
gdy testowałem wersję desktop, kosz-
towała ona 11.352 złotych. Pytając 
o cenę wersji klawiszowej, spodzie-
wałem się kwoty rzędu 15 tysięcy. I tu 
czekała mnie niespodzianka. Cena 
testowanego modelu wynosi 10.999 
złotych brutto. Nie jest to mała kwota, 
ale biorąc pod uwagę walory synte-
zatora, świetną klawiaturę i jakość 
wykonania, oferta wydaje mi się na-
prawdę atrakcyjna.     EiiS

+  przeogromne mo�liwo�ci 
budowy barwy

+  znakomite brzmienie
+  �atwa obs�uga
+  bardzo wysoka jako�	 wy-

konania
+  �wietna klawiatura
+  du�a liczba wyj�	 audio, 

tak�e indywidualnych

 –  zewn�trzny zasilacz sie-
ciowy

 –  dyskusyjne rozwi�zanie 
nóg podpieraj�cych panel 
po z�o�eniu

Dynamika, klarowno�
, czysto�
 brzmie� – dzi� oczekujemy wiele 
i tyle� otrzymujemy. [...] Origin mo�e wykorzysta
 maksimum 
polifonii i ca�y multitimbral, a i tak b�dziemy czu
 ka�dy niuans.
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