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Jeszcze nie jest za późno, żebyśmy pokochali live-electronics 

przetwarzanie dźwięku w czasie rzeczywistym w programie Ableton Live 
  

 Ostatnie dziesięciolecia rozwoju klasycznej muzyki elektroakustycznej upłynęły pod znakiem 

stopniowej dominacji software — czyli wszelkiego rodzaju oprogramowania nad hardware — czyli 

fizycznymi urządzeniami, na przykład do generowania, rejestrowania lub przetwarzania dźwięku. 

W  zdecydowanej większości przypadków jednymi z  najistotniejszych urządzeń umożliwiających 

realizację koncertową “elektroniki" są obecnie komputer i określone oprogramowanie. 

 Poniższy tekst jest podsumowaniem strategii kompozytorskich oraz narzędzi do 

przetwarzania dźwięku w czasie rzeczywistym, rozwijanych w utworach powstałych na przestrzeni 

ostatnich lat. Live-electronic omawiane jest przede wszystkim w kontekście przetwarzania sygnału 

generowanego przez instrumenty akustyczne lub inne źródła, jak głos ludzki, obiekty, etc. 

 Decyzja o wyborze programu Ableton Live nastąpiła ze względu na bogatą gamę efektów 

DSP, integrację ze środowiskiem Max/MSP oraz niezwykle intuicyjny i  rozbudowany 

wewnątrzprogramowy routing sygnału audio i komunikatów MIDI. 

Cz.I Założenia i strategie Cz.II Narzędzia

1. Wprowadzenie 

2. Relacja dźwięk akustyczny — sygnał 

przetworzony 

2.1. Akcja—reakcja  

2.2. Wielopłaszczyznowość i strategie 

generatywne 

3. Parametry dźwięku  

3.1. Parametry dźwięku poddawane 

przetworzeniom: przestrzeń, barwa i wysokość, 

obwiednia dźwięku, faktura i struktura czasowa 

3.2. Parametry dźwięku służące do sterowania: 

amplituda, częstotliwość/wysokość dźwięku 

4. Jakości charakterystyczne  

5. Proces przetwarzania 

5.1. Równoczesna wysyłka sygnału — schemat 

promieni słonecznych 

5.2. Schemat szeregowy 

5.3. Pitch tracking 

5.4. Wokoder 

6. Analiza przydatności sygnału  

6.1. Strategia multiband — strategia 

subtrakcyjna 

6.2. kompensacja spektrum — strategia 

addytywna 

7. Mirroring

1. Hardware 

2. Latencja  

3. Praca z przetwarzaniem dźwięku w czasie 

rzeczywistym 

4. Rozszerzony routing sygnału w programie 

Ableton Live 

5. Efekty  

*wykład może zostać rozszerzony o część praktyczną, 

w ramach której uczestnicy realizują szereg 

przygotowanych ćwiczeń. 

W tej sytuacji niezbędny jest dostęp uczestników do 

komputerów z wersją próbną lub wykupioną licencją 

programu Ableton Live Suite oraz słuchawek 

zamkniętych. 
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Piotr Peszat 

Kompozytor i  artysta dźwiękowy. Jego działalność artystyczna 

łączy elementy muzyki instrumentalnej, elektronicznej, 

multimediów i  performansu. Jednym z  jego najistotniejszych 

osiągnięć artystycznych jest wygrana w  międzynarodowym 

konkursie Roche Young Commissions, po którym członkowie Jury 

zamówili u  niego utwór na orkiestrę symfoniczną, wykonany 

podczas 77. Festiwalu w Lucernie (2015). 

Jego utwory były prezentowane podczas wielu koncertów 

i  festiwali, między innymi: Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Współczesnej „Warszawska Jesień”, Ung Nordisk Musik Festival, 

Musica Polonica Nova, Musica Electronica Nova, Darmstadt 

Ferienkurse für Neue Musik, Donaueschinger Musiktage, Audio 

Art, Sacrum Profanum czy Ultraschall. 

Współpracował z  takimi zespołami, jak Ensemble Musikfabrik, 

Klangforum Wien, ensemble recherche, Ensemble Modern, 

Scenatet, Lucerne Festival Academy Orchestra czy Orkiestra Akademii Beethovenowskiej. 

W  latach 2013–2015 studiował kompozycję w  The Royal Academy of Music w  Aarhus pod 

kierunkiem Simona Steena-Andersena. W  latach 2009–2014 odbył studia w Akademii Muzycznej 

w Krakowie w klasie Krzysztofa Meyera, którą ukończył z wyróżnieniem, otrzymując tytuł magistra 

sztuki. Po ukończeniu studiów doktoranckich pod kierunkiem Marka Chołoniewskiego w roku 2018 

otrzymał stopień doktora sztuki. W styczniu 2022 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. 

Oprócz działań autonomicznych tworzy muzykę do spektakli teatralnych (m.in. Chinka — TR 

Warszawa, Koniec Miłości —Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Dziki — Teatr 

Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu, Harlequin — Komuna Warszawa, Trzynaście 
sztuk awangardowych — Cricoteka — Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora) oraz filmów 

(studio FilmLove). Pracuje jako asystent w Studiu Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej im. 

Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie. 

k o n t a k t 

    

mobile / 0048 502 115 962 

e-mail / piotrpeszat@gmail.com  

e-mail / piotr.peszat@amuz.krakow.pl 

www / www.piotrpeszat.com  
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