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Marzenie
z dzieciństwa
Pamiętam, jakby to było wczoraj. Był rok
1998, w upalne lato na pobliskiej poczcie
zadzwoniłem z automatu, by złożyć zamówienie na Final Fantasy VII. Wakacje spędziłem na hodowaniu Chocobosów i wydawaniu pieniędzy w Gold Saucer – w parku
rozrywki, w którym można było stracić
wszystkie zaoszczędzone pieniądze. Po
skończeniu siódmej odsłony Final Fantasy
nastała pustka oraz niepohamowany apetyt, by zagrać w kolejną grę studia Squaresoft, ale o tym opowiem przy innej okazji.
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Wiem tylko tyle, że wspólnie z bratem, zauroczeni wówczas muzyką Nobuo Uematsu,
chcieliśmy kupić soundtrack do Final Fantasy VII. Nasze długie poszukiwania skończyły
się na sklepie, którego oferta była poza zasięgiem portfela nastolatka, przez co niestety musieliśmy obejść się ze smakiem. Ponad dwadzieścia lat później moje marzenie
z dzieciństwa ostatecznie zostało spełnione
przed koncertem A New World: intimate
music from FINAL FANTASY w Pradze. Na
kupionej wcześniej limitowanej edycji soundtracku Final Fantasy VII z 1997 roku, po
krótkiej rozmowie z kompozytorem Nobuo
Uematsu, udało mi się zdobyć autograf mojego idola z dzieciństwa.
W dobie Internetu i możliwości, jakie dają
nam teraz platformy streamingowe, mamy
nieograniczony dostęp do muzyki z ukochanych przez nas gier. Dlatego doceńmy to
i oprócz tego w miarę możliwości naszego
portfela wspierajmy ulubionych przez nas
kompozytorów, kupując nośniki fizyczne lub
po prostu pojawiając się na wydarzeniach
poświęconych ich twórczości. Przy okazji

dziękujemy Wam z całego serca za ciepłe
przyjęcie pierwszego numeru magazynu
i zrobimy wszystko, by pozostałe edycje byłe
równie udane, a co więcej warte Waszego
cennego czasu.

„We all make choices in life, but
in the end our choices make us”.
Andrew Ryan, Bioshock
Redaktor naczelny
mARIUSZ BORKOWSKI
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Yasunori Mitsuda stworzy
muzykę do Sea of Stars

Konkurencja w kategorii muzycznej była sroga – bo i Control i Death Stranding, który zdobył zresztą wcześniej nagrodę Game Awards
za muzykę właśnie – ale tym razem musiała
zadowolić się nominacjami.

©British Academy Games Awards

© Sabotage Studio

Można powiedzieć, że rodzima. Brytyjska
Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych
w kategorii gier wyróżniła szczególnie dwie
– Disco Elysium i Outer Wilds, przyznając
im najwięcej statuetek. Ale to tę pierwszą

Nie wiem, czy podzielacie zdanie komisji –
ja tam kibicowałem właśnie Disco Elysium,
mimo że pewnie jestem lekko stronniczy,
bo gra pochłonęła mnie bez reszty. Chociaż
wydaje mi się, że to jeden z tych soundtracków, który nie potrzebuje gry, żeby brzmieć
rewelacyjnie.

Ogłoszono trasę koncertową z muzyką
do Final Fantasy VII Remake

O Sea of Stars (tutaj), nowej grze Sabotage,
twórców The Messenger, wiedziałem tyle,
że garściami czerpie inspiracje z klasycznych
gier jPRG, jak Illusion of Gaia czy Breath of
Fire, no i przede wszystkim Chrono Trigger.
Jak się właśnie okazało, ten ostatni tytuł pojawił się tutaj nieprzypadkowo.
Otóż Sabotage poinformowało, że do zespołu
dołączył sam Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears), który wespół
z Ericiem W. Brownem (autor muzyki do The
Messenger) skomponują soundtrack do Sea
of Stars. Sam Mitsuda w przesłanej do mediach informacji prasowej mówi, że decyzję
o napisaniu muzyki do tej gry podjął w momencie, kiedy tylko na nią spojrzał – obudziły
się w nim bowiem wspomnienia ze złotego
okresu lat 90.
Zwrócił również uwagę, że choć powychodziło wiele gier, które wyglądem uderzają w nostalgiczną nutę, to jednak gracze nie odczuwają z tego powodu wielkiej satysfakcji. Jego
zdaniem gra Sabotage ma szansę to zmienić.
Trzymamy za słowo i czekamy na efekty.

4

nagrodzono za najlepszy soundtrack stworzony przez British Sea Power.

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Co słychać
w muzyce?

And the BAFTA goes to…
jaka muzyka podobała się najbardziej?

Dostaniemy siedmiopłytowe
wydanie muzyki do Final
Fantasy VII Remake!
Oficjalnie gra Final Fantasy VII Remake jest
już dostępna od 10 kwietnia na konsolę PlayStation 4. Square Enix z tej okazji potwierdziło również wydanie siedmiopłytowej ścieżki
dźwiękowej do gry, którą można już teraz
zamówić na stronie wydawcy.
W skład takiego zestawu wejdą płyty oraz
gustownie wydane pudełko, a dla osób, które
kolekcjonują limitowane wydawnictwa, Square Enix Music także przygotowało specjalną publikację poszerzoną o dodatkową płytę. Ceny obu wydań wahają się w okolicach
250-300 zł, premiera soundtracków została
ogłoszona na 27 maja 2020 roku (zamów).
Muszę przyznać, że jestem zaskoczony ilością
muzyki jak na jeden rozdział gry poświęcony
wyłącznie strefie Midgar. W takim razie musi
to znaczyć, że dostaniemy nie tylko aranżacje
znanych nam dobrze utworów, ale również
zupełnie nowe kompozycje. Pozostaje czekać na publikację ścieżki dźwiękowej.

Jesteśmy trzy tygodnie po premierze gry,
a Square Enix robi wszystko, by dogodzić
swoim fanom. Już w czerwcu ruszy międzynarodowa trasa koncertowa Final Fantasy VII
Remake Orchestra World Tour.
Orkiestra złożona z ponad 100 muzyków
(plus chór), na czele których stanie niezawodny dyrygent Arnie Roth (kierowany
przez niego AWR Music jest znany przede
wszystkim z serii Distant Worlds: music

from FINAL FANTASY) wykona w ciągu
ośmiu miesięcy 13 koncertów. Pierwszy koncert odbędzie się 14 czerwca w Los Angeles, ostatni w dniach 12-13 lutego 2021 roku
w Tokio. Dla nas najbliższy pod kątem terminu i odległości jest koncert w Londynie,
który odbędzie się 30 października.
Szczegóły trasy koncertowej Final Fantasy VII
Remake Orchestra World Tour można przeczytać na dedykowanej jej stronie internetowej.

5

Tomb Raider: The Dark Angel Symphony już na Spotify
half-life:
the best of
POSŁUCHAJ ONLINE

Za nami premiera Half-Life:
Alyx – nie jest to co prawda
mityczny Half-Life 3, ale jeśli
ktoś posiada gogle wirtualnej rzeczywistości, to pewnie chętnie zagra.

© Valve Corporation

Tymczasem z tej okazji Valve
udostępniło na platformach
streamingowych
utwory
z Half-Life i Half-Life 2. Triage At Dawn, Vortal Combat
i inne kawałki możecie teraz
posłuchać na Spotify, Apple
Music, YouTube Music i Tidal.

Muzyka z Ori and the Will of the Wisps na winylu!
Każdy album to dwie czarne płyty wypełnione po brzegi talentem Garetha Cokera.

Tomb Raider: The Dark Angel Symphony,
remake ścieżek dźwiękowych serii Tomb
Raider autorstwa Petera Connelly’ego, jest
już dostępny w serwisach streamingowych,
m.in. na Spotify.
Album zawiera przeróbki oryginalnych
kompozycji Connelly’ego z Tomb Raider 4,
5 i 6, opracowanych przy pomocy grupy zagorzałych fanów Tomb Raider, którzy rozpoczęli projekt na Kickstarterze w zeszłym
roku.
Główny krążek (zwany The Dark Angel Symphony) to zbiór wybranych utworów, które
zostały przerobione i opracowane przez Richarda Nilesa, a następnie wykonane przez
orkiestrę. Pozostałe trzy to zremasterowane
wersje oryginalnych utworów z Tomb Raider 4, 5 oraz The Angel of Darkness.

© trdarkangel.com
tomb rader – the dark angel
symphony
POSŁUCHAJ ONLINE

Wayô Records wydało biografię Nobuo Uematsu
Uematsu. Autorami książki
są Jérémie Kermarrec (tłumacz gier m.in. Destiny,
Tropico i Fortnite, na swoim koncie ma książkę “The
Final Fantasy XV Legend”)
oraz Denys Fontanarosa
(autor muzyki do Super
Neptunia RPG, współpracował z Hitoshi Sakimoto
przy Vagrantes Mélodies).

Ori and the Blind Forest zawiera 32 kompozycje a także klucz do cyfrowych edycji
soundtracku rozszerzonego o 29 utworów
z Definitive Edition, za to Will of the Wisps
puchnie do 60 kompozycji dostępnych cyfrowo, z czego 25 zmieściło się na dwóch
czarnych plackach. Jakość płyt to już standardowe 180 gramów na płytę, co przekłada się na długowieczność.

© iam8bit
Winylowcy, szykujcie portfele, bo nadchodzą! Dylogia Oriego na czarnych płytach
pojawi się w trzecim kwartale 2020 roku.
Ori and the Blind Forest doczekał się reedycji przy okazji premiery soundtracku Ori
and the Will of the Wisps.
Obie edycje są równie piękne jak poprzednio,
a za wydawnictwami ponownie stoi iam8bit.
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Warto również wspomnieć o artystkach
uzupełniających wizje Garetha przecudnymi obrazami. Album Ori and the Blind Forest ozdobiła Nicole Gustafsson, natomiast
okładkę Ori and the Will of the Wisps stworzyła Erin Vest. Oba podwójne albumy nabędziecie za 39,99 dolarów każdy (Kup teraz).
Kusi, prawda?
Ori and the Blind Forest
(Original Soundtrack)
POSŁUCHAJ ONLINE

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Muzyka z serii Half-Life dostępna
na platformach streamingowych

© Wayô Records
O specjalizującej się w muzyce do wschodnich gier Wayô
Records pisaliśmy ostatnio przy okazji wydania przez francuską wytwórnię albumów z muzyką do Metal Slug 3 i Skies
of Arcadia. Teraz wytwórnia szykuje dla fanów wschodnich
gier coś, na co chyba nikt nie był gotowy.
Wytwórnia wespół z wydawnictwem Pix’n Love wydali ponad 400-stronicową książkę biograficzną pt. “Smile Please”
o legendarnym twórcy muzyki do gier Final Fantasy, Nobuo

Nakład książki w edycji
kolekcjonerskiej jest limitowany – w sprzedaży
dostępnych jest 1 tys. egzemplarzy. Do każdego
dołączona jest płyta CD
z utworami skomponowanymi specjalnie do tej
książki przez Uematsu.
Dołączone zostało również
świadectwo autentyczności podpisane przez samego kompozytora.
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Dźwięki z Animal Crossing przynoszą ukojenie dla uszu

©Nintendo

Dla nikogo, kto grał w którąkolwiek odsłonę Animal Crossing nie będzie żadną nowością to, co teraz napiszę: każda z tych gier
poszczycić się może wręcz absurdalnie relaksującą muzyką. Serwis Kotaku poszedł
jednak o krok dalej i sprawdził, czy to samo
można powiedzieć o… dźwiękach otoczenia.

Wcale nie jesteśmy uzależnieni od Animal
Crossing: New Horizons. I żeby to udowodnić
prezentujemy Wam kolejny news dotyczący
Animal Crossing: New Horizons. Czekaj…

Tak, Kotaku sprawdził, a wręcz udowodnił, że
sound design w Animal Crossing również odgrywa istotną rolę i opublikował na ten temat
materiał wideo. Zachęcamy do jego obejrzenia ze słuchawkami na uszach. Warto.
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Pełne wydanie muzyki z Celeste na nośniku CD
Wytwórnia fonograficzna Ship to Shore
PhonoCo wspólnie z kompozytorką Leną
Raine ogłosiła kompletne trzypłytowe
wydanie ścieżki dźwiękowej do wielokrotnie nagradzanej gry Celeste.

także utwory z dodatku do gry Celeste:
Farewell oraz ośmiobitowe dźwięki z Celeste – Madeline’s Grab Bag. Wydawnictwo
jest już dostępne na stronie wydawcy.

W skład zestawu oprócz oryginalnej muzyki, która została już wcześniej opublikowana na płycie winylowej, znajdziemy

celeste
(Original Soundtrack)

RECENZJE

POSŁUCHAJ ONLINE

Jessica Curry w sposób mistrzowski
potrafi przekazać emocje i opowiadać
historie poprzez muzykę.

Gaijin Blues II – muzyka nie tylko dla fanów
japońskich brzmień
Jakiś czas temu natrafiłem na płytę Gaijin
Blues II, która oczarowała mnie swoim prostym, aczkolwiek zróżnicowanym brzmieniem, przywodzącym na myśl czasy świetności japońskich RPG-ów.

gaijin blues ii
POSŁUCHAJ ONLINE

© Gaijin Blues II

W sumie nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że sam projekt wyszedł
z inicjatywy Polaków z Wrocławia – Pawła
Klimczaka oraz Michała Szczepanica. Obaj
muzycy zafiksowani na punkcie japońskiej
kultury gier wideo, w tym głównie muzyki do serii Final Fantasy, Dragon Quest,
Phantasy Star oraz Chrono Trigger, skomponowali utwory opowiadające oddzielne historie, do których słuchacz przenosi

‒ So Let Us Melt, Izabela Besztocha

się za pomocą wyobraźni i melodyjnych
dźwięków.
Album Gaijin Blues II można kupić zarówno
w wersji elektronicznej, jak również na winylu w cenie 99 zł. Z tego miejsca serdecznie
polecam płytę i wsłuchanie się w dźwięki
zamierzchłych czasów.
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© ZA/UM

Disco Elysium
brudne rockowe bezdroża
Wydawca: ZA/UM
Data wydania albumu: 23 grudnia 2019 r.
Kompozytor: British Sea Power

Za motelem jest drzewo, na którym ktoś powiesił człowieka. W oknie wisi brudny Revachol – ociężały świat biedy i korupcji. Jest
taki od rewolucji politycznej 50 lat temu, ale
kolejna rewolucja wisi już na ustach niezadowolonych ulic.
Wszystko jest więc zawieszone. Po jednej
i po drugiej stronie okna – w motelowym
pokoju leży nasz półnagi bohater, który nie
pamięta swojej przeszłości i nie wie kim
jest. Jest więc zawieszony, jak stary płaszcz
z opróżnionymi kieszeniami, który wisi na
wieszaku. To punkt wyjścia, ale nie począ-

© ZA/UM
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tek – raczej środek, bo Disco Elysium to historia, która bardziej niż o przyszłości myśli o przeszłości i próbuje uporządkować
wszystko z chaosu.

Disco Elysium to historia, która
bardziej niż o przyszłości myśli
o przeszłości.
Taka właśnie jest muzyka stworzona przez
rockowy zespół British Sea Power. Termin
„post rock” w pierwowzorze (czyli w pewnej recenzji krytyka muzycznego, Simona
Raynoldsa, jeszcze z epoki grunge’u) określał muzykę, która korzysta z rockowego
instrumentarium, ale nie tworzy zwykłego
rocka. To całkiem nieźle opisuje soundtrack, który skomponowali muzycy z British Sea Power, ale mimo wszystko stwierdzenie, że jest to jedynie świetny klasyczny
post rock, byłoby już chyba zbyt dużym
uproszczeniem. Na tyle dużym, że nie do
końca prawdziwym.
Wszystko zaczyna się od kornetu – dęciaka
podobnego do trąbki, który powtarza swoją prostą melodię. Później jego rolę przejmuje altówka w wykonaniu jedynej pani
w zespole – Abi Fry. Tło w głębokim pogło-

Twórcy gry pochodzą z Estonii. Jak sami
przyznają, wychowali się na fali nowego
rocka i zawirowań politycznych – brudnego połączenia dźwięków, konceptualnych
utworów i rewolucji. Scenarzysta i współzałożyciel studia ZA/UM, Robert Kurvitz,
odwiedzając British Sea Power w Birmingham zrozumiał, że o wiele łatwiej będzie
dokończyć grę w Anglii, bo jest większym
zbiorem utalentowanych deweloperów
i artystów, jak Mikee W. Goodman, który
uraczył głównego bohatera wyspiarskim
akcentem. Kurvitz obecnie mieszka zresztą w brytyjskim Brighton, skąd pochodzą
członkowie British Sea Power.
Gitary wycofują się w niewyraźne tło ponownie w Tiger King. Ciężkie, chropowate
tremolo na smyczkach miesza się z szumiącymi gitarami i padami z syntezatora.
Utwór powoli kołysze się nostalgiczną altówką, a potem dźwięki zaczynają misternie współgrać ze sobą kontrapunktem.
Tremolo to zresztą bardzo chętnie wykorzystywana technika na całym soundtracku –
choć pojawia się w różnych okolicznościach.
Słyszymy ją na przykład w dość wzniosłym
(i świetnym!) Precinct 41 Major Crime Unit,
które czasem nawiązuje do muzyki z westernów albo do ciemnych bezdroży rocka
lat 60., a czasem przypomina trochę twórczość duetu The Black Keys. Gitarowe tremolo słyszymy też we fragmencie klimatycznego Krenel, Downwell, Somatosensor
– tu również czuć ducha lat 60. To zresztą po
prostu kawał fantastycznej muzyki! Z kolei
w spokojnym La Revacholiere pojawia się
tremolo na altówce.
Nastrój westernowej samotności podróżnika albo wspomniany vintage’owy rock lat
60. słychać też w Hope In Work And Joy In
Leisure. Doskonała melodia, a harmonie gitar i smyczków to tutaj już muzyczna poezja.
Genialnych melodii jest tu zresztą znacznie więcej – co ciekawe, znowu: w różnych

klimatach. Moim faworytem jest minimalistyczne Live With Me. Proste, ale bardzo
nastrojowe pianino, któremu towarzyszy tylko subtelna elektronika i cichy kornet. Wszystko rozpływa się w powolnej
melancholii.

RECENZJE

RECENZJE

sie ciągnie się perkusjonaliami i długimi panoramami gitar i przesterów. W taki sposób
Instrument of Surrender przedstawia nam
wszystkie postacie soundtracku.

Tremolo to zresztą bardzo chętnie
wykorzystywana technika na całym soundtracku.

© ZA/UM

© ZA/UM

© ZA/UM
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© ZA/UM

© ZA/UM

Rozwinięciem tego utworu jest Burn, Baby,
Burn – jedyny rzeczywiście wokalny kawałek, który z motywów Live With Me tworzy
utwór niemal radiowy, a w każdym razie
kompletny i niezależny, jak gdyby pochodził z osobnego albumu zespołu… I prawdę
mówiąc – tak rzeczywiście jest. Oba utwory
są wariacją na temat piosenki Want To Be
Free z albumu Let The Dancers Inherit The
Party. Podobnie Tiger King, który wcześniej
znalazł się już na ścieżce dźwiękowej filmu
Man Of Aran. Z kolei we wszystkich odsłonach Whirling-In-Rags słychać fragmenty i mocne inspiracje piosenką Red Rock
Riviera wykorzystaną w soundtracku do
filmu From The Sea To The Land Beyond.
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Przyjacielu, daliśmy ciała w tak
wielu sprawach. Pozwól nam dać
ciała również w tworzeniu gry
komputerowej.
– Robert Kurvitz do Aleksandra
Rostova, Art Directora

Ale to tylko garstka kawałków – British Sea
Power wykonali kawał rewelacyjnej roboty,
komponując muzykę do ponurego świata
Revachol.
Jak na Disco Elysium mamy tu też sporo
elektroniki – i to dalej w wątku o naprawdę udanych melodiach. Muzycy z Brighton
popisali się więc niezłą uniwersalnością.
Miss Oranje Disco Dancer brzmi niemal jak
z serii Mass Effect po wzbogaceniu o nostalgiczne czyste gitary. Natomiast dzikie
Ecstatic Vibrations, Totaly Transcendent to
już klasyczne, klubowe disco – typowe „four
-on-the-floor” z bębnem basowym na 4/4,
przesterowane syntezatory oraz dodatek
czystych gitar z efektem flanger, które wydają się przenosić nas w czasie – tym razem
w okolice lat 70.
Te wszystkie zmiany tempa i nastrojów potęgują tylko uczucie zagubienia i poszukiwania, które włóczy się z nami od piosenki
numer 1 do numeru 28. Muzyka świetnie
opisuje miejsca – brudne, zniszczone, które
jednocześnie próbujemy wyjaśnić i w jakiś
sposób oczyścić.
Już 15 lat temu Robert Kurvitz hobbistycznie stworzył swoje papierowe RPG w stylu
AD&D. Później na jego podstawie napisał
książkę Secret And Terrible Scent, która
sprzedała się w zaledwie 1000 egzemplarzy,
co wpędziło go w alkoholizm. To były dwa
pierwowzory świata Disco Elysium. Wracając więc do początków: czasem mistrzowie
gry zastanawiają się, jaką muzykę przygotować na sesję papierowego RPG – Kurvitz
chyba nie mógł sobie wymarzyć lepszego
soundtracku dla swojego misternie skonstruowanego świata.
Maciej Baska

© Ninja Theory

Hellblade:
Senua’s Sacrifice

zegarmistrzostwo wplecione we wszystko
Wydawca: Ninja Theory
Data wydania albumu: 4 grudnia 2018 r.
Kompozytor: David Garcia & Andy LaPlegua

Hellblade: Senua’s Sacrifice ciężko nazwać
inaczej niż jedną z najważniejszych gier roku
i dekady. Ambicja dwudziestoosobowego zespołu z Ninja Theory do stworzenia wysokobudżetowego indyka odbiła się szerokim echem
w przemyśle gier wideo, zapewniając studiu
nieprzerwany napływ nagród i oklasków za
osiągnięcia artystyczne czy przedstawienie
choroby umysłowej, jaką jest psychoza. Dzięki
potężnej bazie fanów i dużym zyskom, Ninja
Theory dbało w 2018 o ciągłą obecność gry na
rynku, wydając niedawno pudełkową wersję
czy jakże wyczekiwany soundtrack, wcześniej
dostępny jedynie w formie ripu z plików gry.
Już teraz powiem, że cyfrowo wydany album
jest dla fanów Hellblade pozycją obowiązkową.

Wypaczona i toczona chorobą
perspektywa głównej bohaterki
jest reprezentowana przez zmodulowane głosy, szepty, czy całą gromadę sygnałów z syntezatorów.

David Garcia i Andy LaPlegua (wokalista
Combochrist) stanęli przed wyzwaniem
stworzenia kompozycji na tyle bogatej, że
wpisze się ona w założenie produkcyjne, które
miały otworzyć studiu drogę na rynek AAA.
Ponadto widniał nad nimi estetyczny wymóg
wpisania w konwencję mrocznej, mitycznej
opowieści i pozostaniu wiernym jednemu

© Ninja Theory
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Biorąc pod uwagę dużą rolę sfery audio
w Hellblade, soundtrack ten nie próżnuje.
Garcia i LaPlegua oparli swoje kompozycje

Wiele decyzji twórczych jest
godnych pochwały, szczególnie
spójny muzyczny język, który
łączy mnogość stylów opowiadając tę samą historię i kreując
tę samą postać.

o przestrzenne i zdobione wieloma środkami pejzaże dźwiękowe, precyzyjny sound
design i mnogość niepokojących dźwięków,
podkreślając bardzo personalną i psychologiczną narrację gry. Wypaczona i toczona
chorobą perspektywa głównej bohaterki jest
reprezentowana przez zmodulowane głosy,
szepty, czy całą gromadę sygnałów z syntezatorów — ambient i jego przestrzenne właściwości nie mogły znaleźć lepszej materii
źródłowej do zilustrowania. Otaczające gracza zdehumanizowane głosy w Northmen
włażą pod skórę, zaś Helheim umiejscawia
graczy zupełnie osamotnionych w historii,
zamkniętych w świecie będącym wytworem
umęczonej wyobraźni, wprowadzając ważny
lejtmotyw brzmieniowy — męski chór.

© Ninja Theory

Biały śpiew, groźne, bitewne okrzyki, być
może znane niektórym z dorobku grup takich jak Wardruna, stanowią fundament muzyki akcji. Celem budowy świata i kompozycji
nie jest jednak motywowanie gracza, co złamanie go (chociaż na pewno nie cały czas).
Wikingowie i wszystko z nimi związane, włączając w to śpiew i rytualne bębny, słowem
elementy etniczne, służą narracji jako źródło
traumy i niszczycielskiej siły. Surtr jest tego
świetnym przykładem, zagłuszając gracza
bębnami i kowadłami oraz krótką przyśpiewką surowo brzmiącego, męskiego chórku
(którego źródłem jest tak naprawdę głos
LaPlegue’i), stopniowo wzmacniając efekt
zaszczucia elektronicznymi piskami. Tak jak
potem River of Knives i Sea of Corpses, utwór
ten kreuje adrenalinę starcia z licznymi, brutalnymi barbarzyńcami, górującymi nad osamotnionym i na dodatek nękanym widmem
„permnentnej śmierci” graczem.

© Ninja Theory

Druth otwiera pesymistyczna wypowiedź bohatera o tym samym imieniu, chociaż utwór
koi gracza po wygranych bitwach z nordyckimi bożkami zniszczenia i ułudy. Smukłe i lekkie
ambientowe pomruki z kobiecymi wokalizami usypiają gracza, pozwalając mu otrząsnąć
się po ciężkich poziomach zwieńczonych
trudnymi bossami. Gdzieś w tle, za tym pozornym spokojem, słychać nerwowe, syczące
szepty, nie pozwalające zapomnieć o tym, co
nadejdzie. Darkness to jedyny utwór symfoniczny oparty o liryczny motyw na smyczki,
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poprzedzony jedną z lepszych i zarazem bardzo poetyckich kwestii z gry. Utwór w swej
niezakłóconej żadnymi zabiegami sound-designerskimi klasyczności wydaje się odstawać
od reszty, jednak wraz ze zmodulowanym
głosem Stevena Hartleya stanowi małe dzieło.

pod każdym względem. Chwaliliśmy już na
łamach naszego serwisu sferę audio i jej dopracowanie. Czy można powiedzieć to samo
o muzyce? Kompozycja do Hellblade nie jest
najlepszą pod kątem słuchacza ścieżką roku
2017 (premiera gry) czy 2018 (wydanie sound-

© Ninja Theory
Dillion wprowadza gitarę elektryczną i jaśniejsze brzmienia, wprowadzając do muzyki trochę nadziei, balansując blisko sentymentalnej
estetyki indie rocka, chociaż na tyle daleko,
by na tle reszty dzieła nie popadać w kicz czy
ckliwość. Zarazem jest to najprzyjemniejszy
w odbiorze utwór z soundtracku.
Dla dokładności wspomnę jeszcze o muzyce nieskomponowanej przez Davida Garcię
i Andy’ego LePleguę, a więc trzech ostatnich
utworach, słyszanych przez gracza podczas
przygody z Senuą. Just Like Sleep grupy
Pasarella Death Squad (zremiksowane w albumie jako Hela) to transowy, elektroniczny
kawałek zdobiący ostatnie starcie bohaterki,
które — jak chwytliwy beat — nie ma końca,
przy okazji kojąc walczącego zaciekle gracza
żeńskim śpiewem. Na rozwiązanie akcji Ninja Theory wybrało zapominane przez fanów
gry As It Fades grupy VNV Nation, po raz
pierwszy dając graczowi — jak i bohaterce —
moment prawdziwego spokoju i ukojenia.
Kolejny utwór tejże grupy — Illusion, zdobi
napisy końcowe, świetnie wpasowując się
warstwą liryczną w tematykę gry.
Przez pryzmat produkcji gier wideo, o Hellblade: Senua’s Sacrifice można powiedzieć wiele
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z głównych motywów gry — psychozie. Siłą
rzeczy ich pracę odznacza mozaikowość gatunkowa, które wyczerpała chyba wszystkie
możliwe środki wyrazu, jakie mogli wykorzystać do ilustracji takiej gry. Połączyli oni bowiem brzemienia współczesne z etnicznymi,
czasem nawiązując do klasycznej, symfonicznej partytury, nie tracąc przy tym ze wzroku
trzonu całości, który można by określić w rzeczy samej jako podniosły i bogaty stylistycznie, chociaż nie mniej przez to spójny.

© Ninja Theory
tracku), nie jest też najlepiej zmasterowaną czy
zagraną. Jednak co się odznacza, to widzialna
i słyszalna wiara we własną wizję twórczą i pomysł, który na naszych uszach jest realizowany w konsekwentny sposób. Nic w tej pracy
nie jest zbędne, wszystko ma swoje miejsce
w dziele i jest z nim mocno związane. Wiele
decyzji twórczych jest godnych pochwały,
szczególnie spójny muzyczny język, który łączy mnogość stylów opowiadając tę samą historię i kreując tę samą postać.
To powiedziawszy, Hellblade nie jest soundtrackiem szczególnie atrakcyjnym poza grą
(nie musiał taki być), ale za to zegarmistrzowsko wplecionym we wszystkie, liczne artystyczne założenia, nie uciekając się do płytkiego eklektyzmu i powielania klisz. Jeżeli za
selekcją ww. utworów Pasarella Death Squad
i VNV Nation także stali kompozytorzy, to tylko potwierdza ich doskonałe rozumienie gry,
którą ilustrowali, a co za tym idzie, ich biegłość
jako twórców odpowiedzialnych za ilustrację
konkretnego dzieła. W tym przypadku wystarcza to na ocenienie ich pracy jako znakomitej.
Jan Szafraniec
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© 11 bit studios

Frostpunk

dźwięki rozlewają się ciepłem nadziei
Wydawca: 11 bit studios
Data wydania albumu: 18 października 2018 r.
Kompozytor: Piotr Musiał

Piotrowi Musiałowi udało się uchwycić esencję Frostpunka w sposób, w który udałoby
się to niewielu. Czymże bowiem jest Frostpunk? To steampunkowa opowieść o przetrwaniu nielicznych w nieznających litości
warunkach.
To wiktoriańska na wskroś, romantyzowana
historia batalii z czasami ostatecznymi. 11 bit
studios popełniło niemal perfekcyjną fuzję

© 11 bit studios
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city buildera i survivalu, umiejętnie przeplatając rozbudowę aglomeracji oraz mikrozarządzanie ograniczonymi zasobami, z pośród których najbardziej brakującym będą
ręce do pracy. To drobna produkcja z raptem
trzema scenariuszami, ale spełniająca wszelkie pokładane w niej oczekiwania i dająca
nie tylko frajdę z budowania ostatniego miasta na ziemi, ale również pompująca żywiej
krew w bardziej ekstremalnych momentach
rozgrywki.
Przepiękna stylistyka i oprawa wizualna kąsająca w oczy mrozem zasługują na
odpowiednią muzykę; partytura Musiała
sprawdza się w tej materii wybornie. W soundtracku dominuje kwartet smyczkowy
Atom String Quartet, którego tęskne dźwięki rozlewają się przygasłym ciepłem nadziei.
Gdy wymaga tego sytuacja, kwartetowi
wtórować zaczyna bułgarska Sofia Session
Orchestra, a nie brakuje również ambientowej elektroniki, która w subtelny sposób roz-

W soundtracku dominuje kwartet
smyczkowy Atom String Quartet,
którego tęskne dźwięki rozlewają
się przygasłym ciepłem nadziei.

Pracując z bardzo ograniczoną
teoretycznie paletą udało się
zarówno sound designerom, jak
i Piotrowi Musiałowi stworzyć
bliskie doskonałości oblicze
Frostpunka.
Każde życie jest cenniejsze od złota, a rola
jednostki,
zazwyczaj
zmarginalizowana
w RTS-ach, jest tutaj wręcz kolosalna. Stąd
też emfaza przeniesiona słusznie została na
granie mniejszym składem instrumentalnym. Dzięki temu muzyka staje się intymniejsza, a nasza rola jako zarządcy kolonii
paradoksalnie ważniejsza. Co nie znaczy, że
finał scenariusza Nowy Dom nie doprowadził mnie na skraj wycieńczenia nerwowego,
gdy temperatura zaczęła pikować w ekstremalne mrozy, a z każdym spadkiem o 10
stopni Celsjusza kompozycja puchła, nakręcając adrenalinę w moich żyłach, jakbym grał
w tytuł akcji. Jeżeli miałbym się doszukiwać
na siłę skojarzeń, to padłoby na wcześniejsze prace Clinta Mansella i Kronos Quartet,
oraz momentami chłodniejsze kompozycje
Ramina Djawadiego z Gry o tron.
Na szczególne wyróżnienie oprócz muzyki
zasługuje również sound design. Tak soczystych dźwięków dawno nie słyszałem w polskim tudzież światowym tytule. Pracując
z bardzo ograniczoną teoretycznie paletą
udało się zarówno sound designerom, jak
i Piotrowi Musiałowi stworzyć bliskie doskonałości oblicze Frostpunka, współgrające
z grafiką bladobłękitną od znoju, przetkniętą żółcieniami nadziei. To obraz kompletny,
stworzony przez utalentowanych artystów.
Obraz próbujący w co wrażliwszym odbiorcy
zadać pytania: a jak my postąpimy w sytu-

acji ostatecznej? Jakie społeczeństwo stworzymy, gdy aktualne upadnie? Będziemy
w stanie współpracować ze sobą czy będziemy na sobie żerować aż do smutnego kresu? Ważne, by nie odpowiedział nam wiatr.
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brzmiewa pośród lodowych wichrów. Każdy
element wydaje się skrupulatnie wyważony
i dobrany zgodnie z konkretnymi cechami
gry. Chociażby sam kwartet smyczkowy –
nic przecież nie stałoby na przeszkodzie, by
wykorzystać orkiestrę w pełni i zadudnić
potęgą z naszych zdrojów sonicznych. Frostpunk jednak nie jest grą, w której zarządzamy metropoliami, a raptem przewodzimy
maleńkim koloniom.

© 11 bit studios

© 11 bit studios

© 11 bit studios
Konrad Belina-Brzozowski
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Dla lepszych doznań zaleca się
słuchanie w swoim pokoju, leżąc na łóżku, najlepiej u boku
bliskiej nam osoby.
© Square Enix

Life is Strange:
Before the Storm

za każdym utworem kryje się jakaś historia
Wydawca: Square Enix
Data wydania albumu: 9 marca 2018 r.
Kompozytor: Daughter, Koda, Ben Howard,
Lanterns on the Lake, Speedy Ortiz, Broods,
Wolf Alice, Brody Dalle, Pretty Vicious

Podstawową różnicą pomiędzy
soundtrackami do Life is Strange
oraz Before the Storm jest ilość
muzyki licencjonowanej.

© Square Enix

18

Kilka lat temu nasz kolega Tomek Skrzypkowski w recenzji albumu Life is Strange napisał, że słuchając poszczególnych utworów
można myślami przenieść się z powrotem
do czasów swojej licealnej młodości. I trudno się z nim nie zgodzić.
Tracklista wypełniona po brzegi muzyką
niezależną (albo jak mówią spikerzy moich
ulubionych studenckich rozgłośni radiowych: spoza mainstreamu) czy nawet wygląd okładki (ręcznie rysowana długopisem)
z łatwością przywodzą na myśl wspaniałe
czasy, kiedy przegrywało się muzykę mało
znanych artystów z radia na kasetę magnetofonową lub płytę kompaktową i pisało
nań markerem.
Dlatego muszę przyznać, że zapowiedź
zmiany koncepcji soundtracku w prequelu Life is Strange: Before the Storm trochę mnie zaniepokoiła. Na szczęście, wraz
z upływem czasu, niepokój zamienił się
w ciekawość, a na końcu przekształcił
w zniecierpliwienie. A stało się to dlatego, że

Podstawową różnicą pomiędzy soundtrackami do Life is Strange oraz Before the
Storm jest ilość muzyki licencjonowanej.
Ten pierwszy tytuł zdecydowanie może
pochwalić się szeroką gamą artystów muzyki indie, podczas gdy w BtS szala mocno i zdecydowanie przechyliła się w drugą
stronę i postawiono przede wszystkim na
autorskie utwory od Daughter. Jak wspomniałem wcześniej, ten krok wywołał lekki
niepokój wśród fanów oryginału.

bunt, a wokal – przyjaźń pomiędzy głównymi bohaterkami.
O tym zabiegu mówiła swego czasu ekipa
z Daughter. W trakcie tworzenia soundtracku czerpano inspirację ze scenariusza
i artworków, z kolei tekściarze przeprowadzili dokładne badania odnośnie ludzkich
wspomnień i psychologii, aby jak najlepiej
zrozumieć przebieg żałoby kilkunastoletniej Chloe.
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przed premierą gry chciałem nadrobić zaległości w słuchaniu muzyki zespołu Daughter, o którego istnieniu dowiedziałem
się jakieś dwa lata temu. Po przesłuchaniu
całej dyskografii zdołałem przekonać naczelnego, żeby ich najnowsze dzieło trafiło
właśnie w moje ręce.

Jeszcze lepiej to wszystko prezentuje się
w samej grze. Na przykład Hope grany
w scenie, kiedy Chloe i Rachel wskakują do
wagonu pociągu, mówi o duchowej przemianie, jaka spotka tę pierwszą pod wpływem drugiej, A Hole in the Earth traktuje
o znaczeniu przyjaźni tej dwójki, czy też
mój ulubiony Burn It Down podsumowujący w zasadzie całe życie Chloe po utracie osób, które najbardziej kochała. Także
utwory niezawierające słów mają w grze

Jednak po bliższym zapoznaniu z albumem
mogę z czystym sumieniem uznać ten ruch
za właściwy. Oczywiście trochę szkoda, że
gracze nie dostali kolejnej pokaźnej listy nazwisk artystów muzyki niezależnej, których
można by później spróbować odnaleźć np.
na YouTube. Jednak w zamian otrzymali
coś, czego mnie osobiście brakowało w Life
is Strange, ale za to świetnie sprawdziło się
w Before the Storm: soundtrack, który jest
nastawiony na bohatera gry!

© Square Enix

Śpieszę z wyjaśnieniem. Ścieżka dźwiękowa do Life is Strange stanowi doskonałe tło
do całej gry i jest czymś w rodzaju umilacza
np. w trakcie oglądania przerywników. Ale
w przypadku BtS postanowiono, by grana
muzyka nie tylko była przyjemna dla ucha,
ale też brała czynny udział w opowiadaniu
historii. Tym samym sprawiono, że każdy dźwięk wykorzystany w oryginalnych
utworach Daughter ma niebagatelne znaczenie, bowiem odzwierciedla wszelkie cechy i uczucia Chloe. Na przykład fortepian
reprezentuje izolację, gitara – młodzieńczy

© Square Enix
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© Nintendo

Splatoon 2

gratka dla fanów Jet Set Radio

© Square Enix

Wydawca: enterbrain, KADOKAWA CORPORATION
Data wydania albumu: 29 listopada 2017 r.
Kompozytor: Toru Minegishi, Ryo Nagamatsu,
Shiho Fujii

istotne znaczenie, jak I Can’t Live Here Anymore towarzyszący nam podczas wyładowania gniewu Chloe na wysypisku śmieci,
czy utwór o wszystko mówiącym tytule
Dreams of William pojawiający się w kluczowych dla Chloe miejscach. Jest też taki
utwór, który nam towarzyszy podczas.
I tu pozwólcie, że w tym miejscu postawię

Osobiście polecam wpierw zapoznanie się z samą grą, a dopiero
potem z albumem.
kropkę. Bo oczywiście mógłbym tak rozpisać się na całą recenzję, jednak obawiam
się, że przez to ujawniłbym niechcący spory
kawałek gry, bowiem jak widać na powyższym przykładzie, za każdym utworem kryje się jakaś historia. Dlatego osobiście polecam wpierw zapoznanie się z samą grą,
a dopiero potem z albumem. Dla lepszych
doznań zaleca się słuchanie w swoim pokoju, leżąc na łóżku, najlepiej u boku bliskiej
nam osoby.
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© Square Enix
Paweł Dembowski

Jeśli ktoś spodziewa się poważnego tekstu
o tym, jak soundtrack do Splatoon 2 ubogacił mnie pod względem duchowym i kulturalnym, albo sprawił, że w połowie zacząłem rozpisywać się o różnicach pomiędzy
muzyką popową a sakralną, to muszę rozczarować, bowiem jedynym zadaniem tego
soundtracku jest dostarczanie słuchającemu czystej, niczym nieskrępowanej rozrywki. I robi to całkiem dobrze.
Próbowałem przypomnieć sobie, kiedy po
raz ostatni miałem okazję przesłuchać podobną składankę o zbliżonym stylu. Oczywiście pierwszy tytuł, który przyszedł mi do
głowy, to wydany kilka lat wcześniej Splatoon, a trochę głupio mi porównywać sequel do prequela. Drugi w kolejności był The
World Ends With You. Jednak w tym przypadku po dłuższym zastanowieniu doszedłem do wniosku, że to tytuł skierowany do
innego słuchacza – takiego, który jest zdecydowanie bardziej obeznany ze współczesną japońską popkulturą.

W moich poszukiwaniach zależało mi na znalezieniu takiej gry, której muzyka – podobnie
jak w TWEWY – swoimi dźwiękami będzie
„przemawiać” językiem młodzieży, tzn. będzie energiczna, rytmiczna, wyzywająca, ale
też – co ważne – wielokulturowa. Sięgając

Splatoon 2 ubogacił mnie
pod względem duchowym
i kulturalnym.

© Nintendo
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Jeśli ktoś pamięta soundtrack do Jet Set Radio, czyli ogromny miks gatunkowy, do którego należą j-pop, hip hop, funk, electronic
dance, rock, acid jazz i trip hop, który był akceptowalny tak przez wschodniego, jak i zachodniego gracza, to słuchając soundtracku
do Splatoon 2 może poczuć się jak w domu.

Pozostałych mogą odrzucać
dźwięki wydawane przez wirtualne ośmiornice i kałamarnice.
Aby lepiej zrozumieć fenomen muzyki ze
Splatoon (patrz przykład: koncert na żywo
z użyciem hologramów), trzeba mieć na
uwadze to, w jaki sposób współgra ona ze
światem Splatoon w ogóle. Po pierwsze
w grze uświadczymy istniejących w rzeczywistości artystów i zespoły, którzy zostali
osadzeni w uniwersum gry, nadając im wirtualne alter ego.
Brzmi to abstrakcyjnie, ale to działa: motywy grane podczas rozgrywki online, jak

© Nintendo
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Undertow, Inkoming!, Endolphin Surge czy
Now or Never! odgrywa wirtualny zespół
Wet Floor, w skład którego wchodzą istniejący w rzeczywistości muzycy: Hiroaki Takeuchi, Sachiko Watabe, Akitoshi Kuroda, Kei
Yamazaki i IKUO. Warto przy tym zwrócić
uwagę na wokal Watabe, który został przerobiony tak, aby wymyślony język i akcent
był charakterystyczny dla mieszkańców Inkopolis. I to dotyczy w zasadzie pozostałych
wokalistów osadzonych w świecie Splatoon.
Po drugie, różnorodność gatunkowa. Jak
już wcześniej wspomniałem seria Splatoon, podobnie jak Jet Set Radio, może pochwalić się szeroką gamą wykorzystanych
na soundtracku gatunków muzycznych.
Wspomniany wcześniej Wet Floor bawi się
różnymi stylami, choć zdecydowanie trzyma się rocka z mnóstwem elementów elektronicznych. Ale już Lookin’ Fresh autorstwa
DJ Lee Fish to oldschoolowy hip hop z dużym dodatkiem elektroniki.
Zespół Bottom Feeders, autorzy Shipwreckin’, Fins & Fiddles i Seafoam Shanty, upodobał sobie z kolei celtycki punk (!), a na drugim brzegu jest Ink Theory, którego Broken

RECENZJE

RECENZJE

głębiej w swojej pamięci w końcu udało mi
się znaleźć taką grę. Jest nią Jet Set Radio.

Coral i Riptide Rupture stanowi połączenie
jazzu i rytmów samby. Jest też mój ulubiony Chirpy Chips, który serwuje połączenie
rocka z chiptune (polecam Blitz It! i Wave
Prism). Heavy metal z kolei reprezentuje na
tym soundtracku Diss-Pair (np. Seasick).
To co wymieniłem, to oczywiście tylko wybrane zespoły, których utwory są słyszalne
wyłącznie w trybie multiplayer. Świat Splatoon 2 to także tryb dla pojedynczego gracza, do którego należy również chociażby
Octo Canyon, w którym usłyszeć można
świetny elektroniczny dubstep w postaci
Bomb Rush Blush od DJ Octavio czy mocno wpadający w ucho Spicy Calamari Inkantation autorstwa Squid Sisters.

© Nintendo

Najbardziej podoba mi się jednak Buoyant Boogie. Nie tyle dlatego, że jest skoczny i przez to trudno utrzymać się przy nim
w bezruchu, ale również za to, że zawiera w sobie pojedyncze dźwięki z… Donkey
Kong Country. Takie puszczanie oczka do
fanów Nintendo lubię najbardziej.
A czego nie lubię? Cóż, na pewno tego, że na
tym dość pokaźnym soundtracku znajduje
się również dużo utworów, które w moim
odczuciu nie powinny się nań znaleźć. Mam
na myśli takie, które trwają mniej niż 30
sekund i są bardzo powtarzalne, jak chociażby znane z multiplayera Victory!, Defeat czy Final Wave Clear. Jestem zdania, że
album z soundtrackiem powinien zawierać
najlepsze z najlepszych, dlatego nigdy nie
rozumiem decyzji o umieszczaniu na nich
tego typu utworów, niezależnie od tego, jakiej gry dotyczy (podobnie kręciłem nosem
przy Undertale).
Niemniej jednak trudno mi się obrażać za
taką błahostkę. Bowiem soundtrack Splatoon 2 to moim zdaniem małe spełnienie
marzeń dla tych, którym brakuje klimatów
rodem z Jet Set Radio, no i przede wszystkim gratka dla młodszych słuchaczy. Pozostałych mogą odrzucać dźwięki wydawane
przez wirtualne ośmiornice i kałamarnice,
które dają się we znaki na niemal każdym
utworze i w niemal każdej postaci – od wokalu po efekt dźwiękowy grany gdzieś w tle.

© Nintendo

© Nintendo
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towym wydaniu znalazły się starannie wyselekcjonowane utwory, które stylistycznie
mają wiele wspólnego z zaproszonymi do
projektu muzykami. Choć każdy z przygotowanych tutaj remiksów ma swój własny nieodzowny styl, główna linia melodyczna oryginalnych kompozycji nie została naruszona.
Owszem, momentami można mieć jednak nieodparte wrażenie słuchania zupeł-

Momentami delikatna elektronika
buduje atmosferę przestrzeni.
© Amanita Design

Machinarium
Remixed

powrót do świata metalicznych dźwięków
Wydawca: Minority Records
Data wydania albumu: 16 października 2019 r.
Kompozytor: Tomáš Dvořák

Coraz rzadziej spotykam się z tym, aby muzyka nagrywana na potrzeby gry była po
prostu dobra, kiedy słucham jej poza grą.
Jest na szczęście kilka pozycji, do których
wracam z nostalgią, a na pewno jedną z nich
jest niezastąpiona ścieżka dźwiękowa do gry
Machinarium autorstwa Tomáša Dvořáka.

Nie powinno nikogo dziwić, że muzyka przygotowana przez Dvořáka zyskała fanów także wśród cenionych na świecie artystów.
W minionym roku gra Machinarium od
studia Amanita Design obchodziła swoje
10-lecie, w związku z tym oprócz kolejnego
wznowienia soundtracku na winylu, wydano specjalny album, przy którym współpracowało wielu znamienitych muzyków
(Jim Guthrie, 65daysofstatic, C418, Baiyon,
Ed Critchley, DVA). W tym gronie znalazł
się między innymi zespół Orbital – legenda brytyjskiej sceny elektronicznej (The
Glasshouse with Butterfly).
Wydany nakładem wytwórni Minority Records album Machinarium Remixed rozszedł
się momentalnie w liczbie 700 ręcznie podpisanych egzemplarzy winyli. Na jednopły-

© Amanita Design
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Usłyszymy sporo dawki łagodnej
oraz pulsującej muzyki elektronicznej.

nie nowych dzieł, aczkolwiek jest to raczej pozytywne odczucie, które tylko nam
uświadamia, jak bardzo wielowarstwowe są
kompozycje przygotowane przez Tomáša
Dvořáka. Jest to dobry przykład skomponowanej muzyki dającej nieograniczone możliwości w kwestii nowych aranżacji. Dlatego
na płycie Machinarium Remixed usłyszymy
sporo dawki łagodnej oraz pulsującej muzyki elektronicznej (Mr. Handagote), oddającej klimat przygody gry w świecie zbudowanym z metalu. Surowe i metaliczne
brzmienia na pewno przyciągną niejednego pasjonata muzyki ambientowej (The
Castle).
Utwory wręcz hipnotyzują i wywołują u słuchacza uczucie powolnego upływu czasu
(The Prison), z którym bohater gry Machinarium zmaga się podczas swojej przygody. Momentami delikatna elektronika buduje atmosferę przestrzeni, dającą niekiedy
możliwość wybrzmienia instrumentom
(By The Wall). Każda zaprezentowana tutaj
interpretacja utworu przez artystów żyje
własnym rytmem, przez co nie dostajemy
bezmyślnie złożonej składanki piosenek,
a wręcz przemyślanych dźwięków pozwalających cieszyć się nam chwilą spędzoną
przy albumie Machinarium Remixed.
Bez wątpienia Machinarium Remixed to
jedno z najlepszych wydawnictw minionej dekady. Jest nie tylko płytą skierowaną w stronę sympatyków kunsztu Tomáša
Dvořáka, ale także dziełem dla osób ceniących sobie odkrywanie dźwięków ze świata
muzyki, niekoniecznie grając w samą grę.

© Amanita Design

© Amanita Design

© Amanita Design
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© The Chinese Room

So Let Us Melt

o przyjaźni i tworzeniu, pełna refleksji
Wydawca: Black Screen Records
Data wydania albumu: 24 października 2017 r.
Kompozytor: Jessica Curry

Jessica Curry, laureatka nagrody BAFTA za
przepiękną muzykę do Everybody’s Gone to
the Rapture, powraca w kolejnym projekcie
studia The Chinese Room – So Let Us Melt.
Produkcja powstała wyłącznie na system
wirtualnej rzeczywistości Google Daydream i w zasadzie nie jest grą, a widowiskiem,
w którym gracz wyposażony w okulary VR
jest jedynie obserwatorem, z minimalną interakcją w niektórych momentach. Opowiada
ona historię przyjaznych maszyn, przygotowujących zamarzniętą planetę zwaną Kenopsia na przyjście człowieka. To opowieść
o przyjaźni i tworzeniu, pełna ciepła i refleksji,
i taka jest też jej oprawa muzyczna.
Pracując nad So Let Us Melt OST kompozytorka ponownie zaprosiła do współpracy
orkiestrę, a także znakomity chór London
Voices, znany chociażby z takich filmowych
produkcji jak Igrzyska Śmierci, seria o Harrym
Potterze czy Hobbicie. Podobnie jak w przypadku Everybody’s Gone to the Rapture,
mamy tutaj urzekające połączenie orkiestry,
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chóru, muzyki sakralnej i elektroniki, jednak
sielski, nostalgiczny klimat poprzednika zastąpiony został przez muzykę radosną, krzepiącą, refleksyjną, wzruszającą.
Soundtrack do gry z gatunku science fiction
i opowiadającej o przemianie światów nie jest,
jak to przeważnie bywa w tego typu fabułach,
przesadnie pompatyczny, nabrzmiały od głośnych orkiestrowych pasaży. Jest bardziej kameralny, delikatny. Podobnie jak w przypadku
Rapture, która w subtelny sposób opowiada
o rzeczy strasznej, jaką jest poświęcenie życia mieszkańców jednej społeczności celem

Na koniec zaś zostaje prawdziwa perełka
– tytułowe So Let Us Melt. Wzruszający, zapierający dech w piersiach utwór wykonany
a cappella i jako jedyny z tekstem w języku
angielskim (podczas gdy pozostałe utwory
śpiewane są po łacinie). Jest to swoiste pożegnanie głównych postaci gry, jak również
piękne zakończenie tego soundtracku.

To opowieść o przyjaźni i tworzeniu, pełna ciepła i refleksji, i taka
jest też jej oprawa muzyczna.
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przez muzykę. Już otwierający album utwór
A Lullaby of Home to trwający niewiele ponad
minutę hymn na cześć życia i harmonii. So Let
Us Melt OST to kolejne dzieło tej kompozytorki, które porusza słuchacza do głębi. Jako przykład może tutaj posłużyć okraszone pięknymi
partiami chóralnymi Counting the Atmosphere i wariacja tegoż w postaci utworu Millions
and Millions, piękne, podniosłe Great Friends,
pełne przestrzeni i powietrza A Darkling Filament, niepokojące Impact Hipothesis.

© The Chinese Room

So Let Us Melt to kolejny udany projekt Jessiki Curry. Charakterystyczny styl kompozytorki jest świetnym przewodnikiem emocji,
i mimo że brak tutaj urzekających żeńskich
partii solowych znanych z poprzedniego
jej soundtracku, jest to kolejna piękna muzyczna podróż. Pozwólmy lodom Kenopsii
stopnieć!
Izabela Besztocha

© The Chinese Room

Jessica Curry w sposób
mistrzowski potrafi przekazać
emocje i opowiadać historie
poprzez muzykę.
uratowania reszty świata, muzyka do So Let
Us Melt w niewymuszony, pozbawiony wytartych klisz sposób przekazuje nam proste,
esencjonalne wartości takie jak przyjaźń, miłość, oddanie, współpraca, jedność.
Jessica Curry w sposób mistrzowski potrafi
przekazać emocje i opowiadać historie po-

© The Chinese Room
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Super Mario
Odyssey

Do tego dochodzi jeszcze cała masa innych,
jak m.in. tradycyjny śnieżny motyw w Shiveria Town, mający w sobie tę letnio-wakacyjną
otoczkę Bubblaine, przywodzący na myśl gry
Donkey Kong Mount Volbono (choć w moim
przypadku pierwsze skojarzenie dotyczyło
konkurencji łuczniczej w Wii Sports Resort)

Nie trzeba robić rewolucji, jak
w przypadku Breath of the Wild,
ani udziwnień, by przypodobać
się młodszym odbiorcom.
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Z muzyką jest podobna historia. Pieczę nad
soundtrackiem sprawowali weterani Nintendo: Naoto Kubo, Shiho Fujii oraz legendarny
już Koji Kondo. Dlatego słuchając głównych
motywów światów Odyssey, takich jak przygodowe Fossils Falls, zawierające nutkę arabskich rytmów Tostarena Ruins lub bardziej
meksykańskie Tostarena Town, ocierające się
o lata 70. Steam Gardens czy najdelikatniejsze
fortepianowe dźwięki w podwodnym Lake
Lamode, mogłem poczuć się jak u siebie. A to
tylko pierwsza płyta z trzech całego albumu!

© Nintendo

stary, dobry Mario
Wydawca: Being
Data wydania albumu: 28 lutego 2018 r.
Kompozytor: Naoto Kubo, Shiho Fujii, Koji Kondo,
Shigetoshi Gohara, Mahito Yokota, Soyo Oka

Jak to powiedział Benjamin Franklin: „Na tym
świecie pewne są śmierć, podatki i świetna muzyka do gier z serii Super Mario”. Bo
chociaż jedna z ikon Nintendo, The Legend
of Zelda, przeszła gigantyczną metamorfozę
w Breath of the Wild, co wywołało u mnie
pewien niepokój (jak się potem okazało, nie-

słusznie), tak w przypadku Super Mario Odyssey byłem w stu procentach pewny tego, że
nie zawiedzie moich oczekiwań.
Z serią Super Mario jest trochę jak z Dragon
Quest: każde kolejne odsłony z pozoru niczym się między sobą nie różnią, poza jednym lub kilkoma elementami, które zostały
rozbudowane do granic możliwości. Dlatego
grając w Super Mario Odyssey czułem się trochę tak, jakbym grał w Super Mario Galaxy,

Grając w Super Mario Odyssey
czułem się trochę tak, jakbym
grał w Super Mario Galaxy, tyle
że na Switchu.

© Nintendo
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tyle że na Switchu i z paroma nowinkami. Czy
to wada? Otóż nie. Nintendo ma wyjątkowy
dar tchnienia w swoją kluczową serię odrobinę świeżości przy jednoczesnym zachowaniu
tego, co fani doskonale znają. Dzięki temu,
owszem, zachwycamy się nawet najdrobniejszymi zmianami, ale pamiętamy, że to wciąż
jest stary, dobry Mario.

© Nintendo
oraz mój osobisty ulubieniec z całej składanki – jazzowy New Donk City.
Mnogość światów, jakie Mario odwiedza
w Odyssey, daje przeogromną różnorodność gatunkową przy jednoczesnym zachowaniu Marianowego stylu całej gry – jest
skocznie, kolorowo i z rytmem. Do tego dochodzi też cała masa dodatkowych melodii,
jak te odgrywane w trakcie walki z Bowserem (Bowser Battle), towarzyszące nam
w licznych mini-grach (RC Car Challenge,
Run, Jump, Throw!), czy 8-bitowe wariacje
światów Odyssey. Już nie wspomnę najbardziej znanym utworze z wokalem Kate Higgins – Jump Up, Super Star!. Przysięgam, że
gdybyśmy wybierali singiel roku, ten z pewnością otrzymałby mój głos.

© Nintendo
I na tym właśnie polega wielkość Super Mario Odyssey i serii Super Mario w ogóle. Nie
trzeba robić rewolucji, jak w przypadku Breath of the Wild, ani udziwnień, by przypodobać się młodszym odbiorcom (patrz przykład: seria Sonic po 2005 roku). Należy po
prostu robić swoje i jedynie małymi krokami
podnosić poprzeczkę. Tyle i aż tyle wystarczy, aby zarówno fani, jak i młodsi gracze to
docenili. I więcej do szczęścia nie trzeba.
Paweł Dembowski
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Trzeba przyznać, że Kojima jak
zawsze odrobił zadanie.

© Kojima Productions

Death Stranding

potrafi wzbudzić u gracza zarówno
emocje a także podnieść adrenalinę
Wydawca: Sony Classical
Data wydania albumu: 8 listopada 2019 r.
Kompozytor: Ludvig Forssell, Joel Corelitz

Mimo wielu dobrych gier, rok 2019 dla mnie
stał głównie pod znakiem premiery gry Death Stranding od Kojima Productions – mimo
braku sukcesu komercyjnego, firma ma jednak inne powody do zadowolenia. O Death
Stranding można powiedzieć wiele, choć
w przypadku fabuły tutaj, jak i w pozostałych
produkcjach Hideo Kojimy, trzeba czegoś
więcej niż cierpliwości.

Producent zafiksowany na punkcie kinematografii oraz muzyki raz jeszcze przenosi
gracza w głąb swojego umysłu, gdzie tym
razem serwuje nam zupełnie nowe doznania, choć jak zawsze zahaczające o otaczające nas wokół problemy związane z ludzką egzystencją. Główny bohater gry Death
Stranding – Sam Porter, mimo swoich radykalnych przekonań, jako kurier zostaje zmuszony do wyruszenia w samotną podróż po
pustkowiach cywilizacji, które nawiedzały
kataklizmy nadprzyrodzonych zjawisk określanych mianem wdarciem śmierci.

Dla Hideo Kojimy muzyka w jego
grach spełnia bardzo ważną rolę.

© Kojima Productions
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Najważniejszym zadaniem naszego protagonisty jest złączenie na nowo społeczności,
która w obawie o swoje życie przed wynurzonymi oraz pogodowymi anomaliami nie
opuszcza swoich bunkrów (Heartman), licząc wyłącznie na pomoc kurierów. Nie pozostaje nam nic innego jak wyruszyć w drogę, podczas której jedynym kompanem
będą bezkresne krajobrazy pustkowi, dziecko w słoiku oraz industrialna muzyka (Chiral
Carcass Culling).

Ich przeznaczenie nie jest bezcelowe – tak
samo jako otaczający nas zewsząd krajobraz apokalipsy mają nam dodać otuchy po
spotkaniach z wynurzonymi, czy po prostu
opowiedzieć nam skrawek historii. Trzeba
przyznać, że Kojima jak zawsze odrobił zadanie domowe i zaserwował graczom kompilację utworów, które idealnie wpasowują
się w ramy fabularne gry Death Stranding.

przypadku ma do zaoferowania przepiękną
kołysankę, napisaną specjalnie dla jednego
z wyjątkowych bohaterów gry.
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Dla Hideo Kojimy muzyka w jego grach
spełnia bardzo ważną rolę – mowa nie tylko
o specjalnie skomponowanej ścieżce dźwiękowej, ale także o użytych na licencji utworach, których teksty mają ukryty przekaz.
Nie inaczej jest w przypadku Death Stranding, gdzie podczas przemierzania niezliczonych kilometrów różnych krajobrazów, nagle
z naszych głośników wyłaniają się słowa piosenek artystów młodego pokolenia.

Melodia jest nie tylko chwytliwa, a wręcz
została specjalnie skomponowana na polecenie Hideo Kojimy, by gracz z łatwością
mógł ją nie tylko zanucić, ale także na długo zapamiętać. Jest to na pewno jedna
z najbardziej oryginalnych piosenek (BB’s
Theme) ostatnich lat, jakie na stałe zapiszą
się w historii muzyki do gier wideo.
O ścieżce dźwiękowej do Death Stranding
mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to na
pewno dobrze przemyślana w produkcji praca z kilkoma dobrze napisanymi utworami
oraz z jedną z najbardziej melodyjnych piosenek, jakie ostatnimi czasy słyszałem. Niestety, by soundtracku dobrze się słuchało
i rozumiało jego przekaz, koniecznie trzeba
zagrać w samą grę, bez tego jest to tylko ściana dźwięków niezrozumiałych dla słuchacza.

Sama ścieżka dźwiękowa, przygotowana
przez Ludviga Forssella oraz Joela Corelitza,
może nie jest odkrywcza w swoim gatunku,
aczkolwiek jestem pewien, że ma wiele dobrego do zaoferowania słuchaczom. Szczególnie
wtedy, kiedy jest potrzebna dla momentów
fabularnych (Once, There Was an Explosion)
lub kiedy czeka na nas starcie z wynurzonymi
(Claws of the Dead), potrafi wzbudzić u gracza
zarówno emocje a także podnieść adrenalinę.
Warto nadmienić, że skomponowana przez
Ludviga Forssella muzyka przywodzi na myśl
soundtrack do filmu It Follows, który był
główną inspiracją do napisania kompozycji
do Death Stranding. Choć można doszukać
się o wiele więcej porównań do dzisiejszej
współczesnej muzyki z kinematografii, to
jednak obaj kompozytorzy postarali się, by
dźwięki w swojej nieorganicznej strukturze
brzmiały niczym wyciągnięte z przyszłości.
Przez ostatnie dwie dekady muzyka do gier
wideo ewoluowała na tyle, by uznać, że coraz trudniej znaleźć nam melodie, które moglibyśmy zanucić. Owszem nadal zdarzają się takie produkcje, choć jest ich o wiele
mniej. Na szczęście Death Stranding w tym

© Kojima Productions
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World of Warcraft:
Battle for Azeroth
jeden z najlepszych soundtracków w serii
Wydawca: Azeroth Music
Data wydania albumu: 14 sierpnia 2018 r.
Kompozytor: Glenn Stafford, Neal Acree, Sam
Cardon, Clint Bajakian, David Arkenstone
oraz Jason Hayes

The drums of war thunder once again.
Stało się. Po zbudowaniu wielkiego napięcia w lore i wśród graczy, Battle for Azeroth
wreszcie zawitał na milionach kont Battle.
Net. Co ciekawe, liczbą sprzedanych kopii przebił najpopularniejszy dotychczas
dodatek, czyli Wrath of the Lich King. Nigdy wcześniej historia Azeroth nie była tak

Liczbą sprzedanych kopii przebił
najpopularniejszy dotychczas
dodatek, czyli Wrath of the Lich
King.
mroczna oraz epicka i to w czasach, gdy
wreszcie pokonano Sargerasa. Twórcy podnieśli ciśnienie w lore zanim jeszcze wydali
dodatek, publikując serię filmów animowanych Warbringers oraz cinematic Old
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Soldier. Warbringers skupia się na trzech
kobietach, które w nowym rozdziale odegrają kluczową rolę. Są to Jaina Proudmore,
Sylvanas Windrunner oraz królowa Azshara, ale zdecydowanie to film Warbringers:
Sylvanas skradł całe show, budząc wśród
graczy ogromne kontrowersje. Tuż za nim
prym wiedzie Old Soldier, będący jego bezpośrednią kontynuacją oraz prequelem intra dodatku. Do wszystkich pięciu obrazów
muzykę skomponował Neal Acree, perfekcyjnie budując wokół nich niesamowity,
filmowy klimat. W intrze po raz kolejny dał
wyraz swemu zamiłowaniu do wykorzystywania najbardziej znanych tematów muzycznych serii, tym razem sięgając po A Call
to Arms i (ponownie) Stormwind Jasona
Hayesa.
Po obejrzeniu intra mamy wreszcie okazję
usłyszeć suitę (Before the Storm), która po
słabych Draenorowej i Legionowej wreszcie oferuje prawdziwie epickie brzmienia.
Epickość, której oczekuję po muzyce z serii
Warcraft, a która, niestety, zanika po pierwszych trzech minutach… Tak czy siak, suita

typu muzykę, dlatego zakochałem się po
pierwszym słuchaniu.
Drugim utworem, o którym też już pisałem,
jest ten skomponowany przez Neala Acree
na potrzeby zadania wprowadzającego do
fabuły dodatku (The Battle for Lordaeron)
po stronie Hordy. Usłyszmy go w Before the

Czysto lub typowo symfoniczna
muzyka w grach wideo to wciąż
rzadkość, zwłaszcza w wykonaniu żywej orkiestry.

Muzyka Battle for Azeroth jawi mi się jako
powrót do starego, a zarazem krok w kierunku nowości. Położono większy niż w poprzednich dodatkach nacisk na rolę orkiestry symfonicznej, dzięki czemu ścieżka
dźwiękowa jest bardziej organiczna. Instrumenty etniczne, które co prawda pojawiały się już w serii, również odegrały niemałą
rolę, budując bardziej filmowy niż ambientowy klimat. Jaka jest zatem nowość w tradycyjnym podejściu do muzyki?

© Blizzard Entertainment

W porównaniu z poprzednikami, Battle
for Azeroth jest najbardziej orkiestralne
w brzmieniu oraz (choć tu stuprocentowej
pewności nie mam) oferuje zdecydowanie
więcej utworów nagranych z żywą orkiestrą,
a nie przy użyciu sampli (choć i te na pewno
wykorzystano). Sama gra dzięki temu zyskała blockbusterowy rozmach, gracze zaś sporą garść tematów muzycznych, do których
chętnie będą wracać. Do tej garści zaliczam
przede wszystkim wspomniany już fenomenalny temat miasta Atal’Dazar, szerzej znany jako City of Gold, który usłyszeć można
w Before the Storm oraz Might of Zandalar.

© Blizzard Entertainment

Sam Cardon skomponował świetny motyw oraz umiejętnie połączył world music
z majestatycznie brzmiącą orkiestrą, tworząc mieszankę, która na długo pozostaje w głowie słuchacza. Sam kocham tego
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© Blizzard Entertainment

pozostałą, mniej ciekawą częścią, wciąż bije
swoje dwie poprzedniczki na głowę.
Wspomniany trzyminutowy fragment składa się z trzech segmentów, czyli standardowego motywu z Legends of Azeroth,
epickiego i poważnego tematu dla Hordy
z bitwy o Lordaeron (Neal Acree) oraz fenomenalnego tematu złotego miasta Atal’Dazar, w stylistyce world music (Sam Cardon).
Poza epickością Before the Storm ma jeszcze w zanadrzu jeden atut, który różni ją od
wszystkich pozostałych suit. Zdecydowano,
że będzie się składała w większości z tematów skomponowanych na potrzeby dodatku, zamiast sięgać po znane i lubiane motywy z poprzednich odsłon. Uważam ten
zabieg za udany, bo zamiast skupiać gracza na nostalgii, soundtrack wprowadza go
w nowy rozdział serii już w menu.

Storm oraz A Good War. Epickość i powaga
w czystej postaci, mieszanka mająca tylu fanów co przeciwników.
Ci drudzy nie lubią jej za generyczność oraz
pospolitość w dobie dzisiejszych filmów
i gier. Ja jednak uważam, iż problem ten nie
dotyczy Battle for Azeroth. Czysto lub typowo symfoniczna muzyka w grach wideo to
wciąż rzadkość, zwłaszcza w wykonaniu żywej orkiestry. Kolejna rzecz to generyczność,
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Nie został zbudowany na powtarzającej się
melodii ze smyczkowymi ostinatami, zamiast tego rozwija się, aż do finału, w którym opada napięcie umiejętnie budowane
od pierwszych akordów. A to tylko jeden
z wielu przykładów.
Skoro już mowa o kompozytorach, to chciałbym poruszyć jeszcze kwestię nieobecności Russella Browera w pracach nad Battle
for Azeroth (choć jeden jego utwór znajduje się w grze). Kompozytor ogłosił na Facebooku 21 lipca zeszłego roku, że opuszcza
firmę Blizzard Entertainment po dwunastu
latach wspaniałej i owocnej współpracy.
Dla fanów jego twórczości oznacza to brak
ścieżek dźwiękowych pod jego przewodnictwem w następnych grach Blizzarda, ale
nie brak jego muzyki w tychże.
W swym oświadczeniu obiecał współpracę
z firmą jako freelancer, czyli na tej samej zasadzie, na jakiej współpracuje z nią np. Neal

Acree czy David Arkenstone. Bez wątpienia
jest to ogromna zmiana, zwłaszcza, że zawdzięczamy kompozytorowi wiele cudownych kompozycji (np. Invincible oraz The
Wandering Isle), ale patrzę na przyszłość
blizzardowskich soundtracków przychylnym okiem. Uważam, że Glenn Stafford
i Derek Duke (również music director), którzy już wcześniej sprawdzili się jako producenci, bez problemu wypełnią lukę po
Browerze.
Battle for Azeroth uważam za jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy soundtrack
w całej serii. Jego atutem nie jest mnogość
kultowych (wkrótce) tematów muzycznych, choć i tych nie brakuje, lecz całościowa bardzo wysoka jakość kompozycji oraz
instrumentarium.
Ścieżki dźwiękowe poprzednich dodatków
(zwłaszcza oficjalne wydania) są bardzo
nierówne pod tym względem, nieraz oferując kilka naprawdę dobrych utworów na
kilkanaście nijakich. Battle for Azeroth jest
o wiele bardziej spójne, choć muzycznie
można je podzielić na chociażby egzotyczny Zandalar, czy piracki/morski Kul Tiras.
Dzięki temu niezależnie od tego jaki utwór
usłyszymy, wciąż mamy poczucie udziału
w tej samej historii. Jako że Blizzard nigdy
nie wydaje pełnych soundtracków, tradycyjnie odsyłam Was do grzebania w Internecie po więcej, o wiele więcej niż ma do
zaoferowania oficjalne wydanie. Warto!

© Blizzard Entertainment

© Blizzard Entertainment
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której w muzyce Neala Acree (i nie tylko
jego) po prostu nie ma. Temat dla Hordy z bitwy o Lordaeron jest epicki i ocieka powagą,
fakt, ale nie brzmi jak symfoniczny pop.

DANIEL WÓJCIK

© EA

Need for
Speed: Heat
motoryzacyjne marzenie
milionów dzieciaków
Wydawca: EA Music
Data wydania albumu: 8 listopada 2019 r.
Kompozytor: Pedro Bromfman

Need for Speed Heat jest dobry. EA postanowiło wypuścić grę korzystającą z doświadczeń poprzedników, a biorąc pod uwagę, że
Heat jest 24. NFS-em, to jest z czego czerpać.
Grze studia Ghost Games najbliżej jednak do
najbardziej uznanej trylogii Underground.
Dzisiaj wszyscy pamiętamy tę subserię głównie za wolność tuningu, świetny pomysł na
gameplay i progres, a także przede wszystkim
za kultowy wręcz soundtrack licencjonowany,
szczególnie z Underground 2. Porównanie wydaje mi się na tyle trafione, że jest to pierwszy
NFS od lat, w którego zagrawszy niemal natychmiast poczułem się jak w błogich latach
gimnazjum, gdy przesiadywałem przy komputerze zdecydowanie za długo maksując trylogię Underground. NFS Heat dzięki silnikowi
Frostbite 3 wygląda przepięknie, szczególnie
z wodotryskami kart RTX, natomiast gra się
jak w najbardziej kultowy Most Wanted.

Mamy tu legalne wyścigi za dnia, nielegalne pościgi z policją w środku nocy, pogodę
zmienną bardziej niż w Zakopcu i arcadowe
sterowanie przyjemne jak nigdy. Serio, jeżeli
cokolwiek niewidocznego zostało przeniesione z Undergrounda 2 i Most Wanted, to
właśnie system jazdy. Daleki od symulacji, ale

Masz 30 lat i nie podoba Ci się
soundtrack?

© EA
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Witamy w krainie starych
dziadów.
Nowy Need For Speed jest dla aktualnego pokolenia tym, czym Undergroundy
i Most Wanted były dla mojego. Doskonałą rozrywką z progresją uniemożliwiającą
znudzenie nieskończonym grindem. Większość pomysłów po prostu działa. Chcesz
się ścigać na legalu – wybierz dzień. Lubisz
dreszczyk – noc. Chcesz w garażu zaparkować Lamborghini obok Golfa „dwójki”?
Proszę bardzo! A wszystko okraszone nowym soundtrackiem złożonym z aktualnych trendów. Masz 30 lat i nie podoba Ci
się soundtrack? Witamy w krainie starych
dziadów, bo NFS jest młodzieżowy i kropka!
#kropka. #period.

© EA

© EA
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sprawiedliwy i bazujący na umiejętnościach
gracza. Fabuła zresztą też mocno nawiązuje do czasów przerysowanych policjantów
z Most Wanted, ale oczywiście została odpowiednio uwspółcześniona. Podobnie jak
i cała otoczka oraz bohaterowie poboczni.

Już kilka lat temu zacząłem mieć problem
z muzyką w kolejnych Need for Speedach.
Że selekcja słaba, że produkcje mało ambitne. Nie docierało do mnie, że standardy
owszem, spłycają się, że hity coraz bardziej
prymitywne i prostackie. Winiłem za to EA,
jednakże niesłusznie. Oczekując ciągle takiej samej jakości jak w 2003 roku byłem
ślepy na jeden prozaiczny fakt.
W 2003 muzyka była zupełnie inna. Standardy jakości były w innym miejscu niż są
dzisiaj i to, co nam się podobało, było standardem w słuchawkach amerykańskich
rówieśników. Latka lecą i muzyka poszła
w innym kierunku. Nie „dobrym” czy „złym”
– INNYM. Gdybyśmy mieli rozważać, jaka
muzyka była w NFS-ie dobra, trzeba byłoby wziąć pod uwagę masę rozmaitych
aspektów.
Szkiełkiem i okiem rozebrać na części
pierwsze tak soundtracki oryginalne (NFS 1
– Porsche 2000), jak i licencjonowane. Błędnym jednak byłoby samo założenie, że NFS
miałby serwować nam dobry soundtrack.
To nie jest pryncypium, jakim rządzi się ta
seria. Need For Speed istnieje ponad ćwierć
wieku i rozpala motoryzacyjne marzenia
milionów dzieciaków na całym świecie. Jest
zwierciadłem swoich czasów i każda część
muzycznie robi dokładnie tyle, ile lustro
potrafi.
Need For Speed Heat to 3 godziny przeglądu współczesnej muzycznej popkultury.
Znajdziemy tu mnóstwo elektroniki, rapsów, zero rock’n’rolla i zaskakująco sporo
reggaetonów. Oczywiście są kawałki, których nie znałem, a które wpadły mi w ucho
bez sabotowania swojego słuchu, bo poza
masą wtórnego trapowego mumble rapu
jest trochę jakościowej muzyki i to poza
moimi zwyczajowymi upodobaniami. Niestety dla starszych graczy, główną bolączką będzie wykorzystanie w większości kawałków tych samych sampli perkusyjnych
rodem z Rolanda TR-808 i TR-606, bardzo
typowych dla naprędce produkowanych
kompozycji oraz wszechobecny Autotune.
Signum temporis, nic nie poradzisz. Zaakceptuj albo wycisz.

© EA

Bardzo chciałbym móc
powiedzieć, że muzyka ta
porusza jakąkolwiek strunę
w mojej duszy.
Choć nie do końca, bo Heat ma wszakże
fabułę. A do tej zaprzęgnięto kompozytora
z prawdziwego zdarzenia. Pedro Brofman
to brazylijski kompozytor, który zasłynął
soundtrackiem do 3 sezonów Narcos. Jego
muzyka to amalgamat standardowych soundtrackowych brzmień syntezatorowych,
trapowych sampli oraz gdzieniegdzie latynoskich rytmów. I to właściwie tyle. Bardzo
chciałbym móc powiedzieć, że muzyka ta
porusza jakąkolwiek strunę w mojej duszy,
ale to stricte produktowy twór opracowany tak, by się nadto nie odcinał od muzyki
licencjonowanej.

Szkoda, że najkrótszym podsumowaniem
może być fakt, że w prawie 4 godzinach muzyki nie znalazłem prawie nic dla siebie, ale
może Wy będziecie mieć inne zdanie. Niezależnie od muzyki i tak zamierzam wrócić
do NFS Heat i wyjeździć sporo godzin, bo
rozgrywka jest całkiem satysfakcjonująca.
A Wy jaki soundtrack z serii Need For Speed wspominacie najlepiej?
Konrad Belina-Brzozowski

Głównie mamy tu proste rytmy i pulsujące
ostinata, melodie są skąpe i sprowadzają się
do króciuteńkich motywów. W samej grze
to nie przeszkadza aż tak bardzo, ponieważ
prościutka fabułka nie stawiała kompozytorowi żadnego wyzwania. Ot wszystko jest
na miejscu, niemniej szczerze wątpię, by
ktokolwiek miał pasjami słuchać tego soundtracku poza grą. Nie znalazłem weń nic
wartego zapamiętania.
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Ori and the Will
of the WispS
rollercoaster emocji, gdzie górę
bierze nostalgia
Wydawca: Microsoft Studios Music
Data wydania albumu: 10 marca 2020 r.
Kompozytor: Gareth Coker

Nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo zestresowany byłem tuż przed otrzymaniem
dostępu do przedpremierowego odsłuchu
ścieżki dźwiękowej najnowszej przygody Oriego. Gareth Coker stworzył baśń dźwiękową.
Płynącą tuż obok przepięknej oprawy wizualnej, ciekawej fabuły baśń muzyczną, która
to podbija emocje w odpowiednich momentach i podkreśla kluczowe sceny. Poprzeczka
zawieszona była bardzo wysoko, a konkurowanie z samym sobą na pewno sequelowi nie
ułatwiło zadania. Czy zatem Ori and The Will
of The Wisp spełnia oczekiwania muzyczne?

Baśń muzyczną, która to podbija
emocje w odpo-wiednich momentach i podkreśla kluczowe sceny.
Duszek Ori musi tym razem uratować z niebezpieczeństwa swoją przyjaciółkę – sówkę
Ku. Nie zdradzając fabuły mogę jedynie po-
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wiedzieć, że przygoda zabierze nas tym razem
do nieodległego Milczącego Lasu, gdzie toczy
się lwia część akcji. Obie gry mają to do siebie, że są takimi cwanymi liskami, które kuszą
nas bajeczną oprawą, niespotykaną nigdzie
indziej, by potem zdzielić nas po twarzy wysokim poziomem trudności. Zręcznościowy,
bardzo dokładny model rozgrywki czyni tę grę
(a także oczywiście pierwszą część) generatorem frustracji. Z przyjemnej bajecznej oprawy często zostaje tona adrenaliny, uciekający
pasek życia i bąble na palcach od wciskania
kombinacji klawiszy na padzie czy klawiaturze.
Od strony implementacyjnej gra wypada
bardzo dobrze. Wszystko jest słyszalne, bardzo czytelne. Sound design stoi na najwyższym światowym poziomie. Dodam tylko, że
warty uwagi jest niski, mięsisty głos Kwoloka
– strażnika bagien. Ktoś, kto wcielał się w rolę
voice actora i późniejsza edycja tegoż głosu
zasługują na uznanie. Efekty dźwiękowe są
wyraziste, dynamiczne, bardzo precyzyjnie
się odpalają. Nie ma tutaj przypadkowych
decyzji w designie. Bardzo dobra robota.

Kuszą nas bajeczną oprawą,
niespotykaną nigdzie indziej,
by potem zdzielić nas po twarzy
wysokim poziomem trudności.
To raczej opowieść muzyczna, gdzie każdy
utwór ma swój indywidualny charakter. Lista
utworów, które poruszają mnie swoją wymowa
i budową jest niezmiernie długa. Podam może
kilka z nich, co do reszty ścieżki dźwiękowej – jest
to dla was zadanie domowe. Escaping a Foul
Presence – mistrzostwo w budowaniu napięcia i wyzwalaniu konkretnych emocji u gracza.
Tajemnicza sekwencja zastępowana jest olbrzymia sekcja dętą, grającą po skali akordy.
Posłuchajcie, jak to jest zrobione! Włosy się
jeżą na karku od słuchania (co jest niezwykle adekwatne do tego, co dzieje się w grze).
Muzyka nagle zmienia wyraz, mobilizując nas
tym samym do stawienia czoła konkretnemu
zadaniu – ucieczce. Robi to jednak z niesamowitą gracją i baśniowością. Kompozycja
i aranżacja – czapki z głów, panie Coker. Kwolok’s Malaise – jak nic kojarzy mi się z shore’owskimi motywami orków z Władcy Pierścieni – szczególnie pierwsza częśc utworu.
Z całej kompozycji bije taka ciężka marszowość, przeświadczenie o zbliżającym
się niebezpieczeństwie, które nieuchronnie
nadciąga. Czy wreszcie finalna kompozycja
Ori, Embracing the Light – równie delikatna
co Main Theme, jednakże już nie tak jednoznaczna w klimacie jak wstęp. Mógłbym rzec,
że początek tego utworu to taka słodko-gorz-

ka mieszanka radości, ulgi oraz smutku. Świetnie później owy smutek i nostalgię słychać
w sekcji smyczkowej, której akompaniuje chór.
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No i wisienka na torcie – muzyka. Jeśli kogoś
moja recenzja nudzi, to skrócę jego męki jasnym stwierdzeniem – dla mnie to nominacja
do soundtracku roku 2020. Kropka. Co z tego,
że rok się dopiero zaczął, że masa innych gier
przed nami. Gareth Coker pozamiatał. Zrobił
coś niesamowitego, każda sekunda ścieżki
dźwiękowej płynie jak świeża woda z oczyszczonego młyna na bagnach (mikro spoiler).
Motyw główny zwiewny i delikatny. Ocieka
tajemniczością, jest dużo bardziej subtelny
i delikatniejszy niż z części pierwszej. Idealnie
współgra ze skradankowym zamysłem fabularnym. Według mnie to nie jest soundtrack.

Rollercoaster emocji, gdzie górę
bierze nostalgia.
Czy czuję się spełniony po odsłuchu muzyki
do najnowszej części przygód duszka Oriego?
Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie, ponieważ jest to soundtrack kompletny, bez potknięć, jednak niesilący się na zachowawczość
i kombinujący z różnymi konwencjami. Skłamałbym również, gdybym powiedział, że czuję
się spełniony. Szkoda mi najzwyczajniej w świecie, że druga część Oriego, a tym samym i ten
przepiękny soundtrack, kiedyś się kończy. Rollercoaster emocji, gdzie górę bierze nostalgia.
Nostalgia za bajkowym klimatem. Nostalgia
za piękną muzyką, której coraz mniej w naszym świecie. Gareth Coker nawet w najbardziej
mrocznych kompozycjach stara się wlać światło
nadziei. A czymże nie jest tytułowy duszek Ori,
jak nie właśnie światłem, które daje życie krainie?

© Microsoft

© Microsoft
Krzysztof Kus

39

Aby zrozumieć mój problem, przez całą tę recenzję musicie mieć zakodowane w swoich
głowach, że Breath of the Wild nie jest kolejną
ckliwą opowiastką o spiczastouchym jegomościu ratującym świat. To historia przede wszystkim o poszukiwaniu utraconej tożsamości

© Nintendo

The Legend of Zelda:
Breath of the Wild
chodzi tu o samo przeżywanie przygody
Wydawca: NIPPON COLUMBIA
Data wydania albumu: 25 kwietnia 2018 r.
Kompozytor: Manaki Kataoka, Yasuaki Iwata,
Hajime Wakai etc.

Zapomnijcie o wszystkim. Zapomnijcie o klasycznym motywie The Legend of Zelda i jego
licznych wersjach na różnych platformach.
Zapomnijcie o utworach pozwalających
wczuć się w przeżywanie wielkiej przygody
w Ocarina of Time i tych, które podkreślają
przygnębienie towarzyszące Majora’s Mask.
Zapomnijcie o ciepłych melodiach z kolorowego świata Wind Waker i “dorosłego” Twilight Princess. The Legend of Zelda: Breath of
the Wild to coś zupełnie z innej bajki. To coś…
i w tym momencie umknęło mi odpowiednie
słowo. Może za chwilę je sobie przypomnę.
Choć od premiery tego długo oczekiwanego albumu minęło już kilka miesięcy, a swój
egzemplarz do recenzji otrzymałem niedługo po niej, to muszę przyznać, że do pisania
tego tekstu podchodziłem z ciężkim sercem.
Bowiem ilekroć otwierałem edytor, w mojej
głowie pojawiała się pustka. Ciągle zastanawiałem się nad tym, co chcę napisać, i jak się
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do tego zabrać. Od czego mam zacząć, na
czym się skupić? Opisać album jako całość
czy rozłożyć na konkretne utwory?
Skoncentrować się wyłącznie na samych
melodiach czy dorzucić do tego moje doznania z gry? Zacząć wszystko od początku czy może od razu przejść do werdyktu
i stopniowo tłumaczyć, dlaczego tak, a nie
inaczej? A może rzucić to wszystko w diabły i pogapić się na pusty dokument przez
kolejne kilka tygodni? Niby proste pytania,
które wydają się być naszą codziennością,
ale uwierzcie mi – doskonale wiem, że chcę
tylko zyskać na czasie przed wydaniem
ostatecznego werdyktu. Przysięgam bowiem, że w całej mojej niemal siedmioletniej karierze na gamemusic.pl żaden album
nie dał mi tak w kość i nie zamącił w głowie tak bardzo jak ten z Breath of the Wild.
Może to dlatego, że od wielu lat nie mia-

Zapomnijcie o klasycznym
motywie The Legend of Zelda
i jego licznych wersjach na
różnych platformach.

Breath of the Wild nie jest
kolejną ckliwą opowiastką
o spiczastouchym jegomościu
ratującym świat.
i przeszłości, odkopywaniu starych znajomości i zawieraniu nowych, a także o odkrywaniu
nowego, ale jednak wciąż starego świata i własnych możliwości. Ta z pozoru niewielka zmiana
koncepcji fabuły doprowadziła do radykalnego
przemodelowania całej formuły The Legend of
Zelda, co miało również niebagatelny wpływ
na samą muzykę. To był ten moment, kiedy sobie uświadomiłem, że powinienem odstawić
na bok swoje doświadczenia z poprzednich
odsłon Zeldy. Bowiem tym razem Nintendo
dostarczyło mi coś zupełnie… Do licha!
Wspomnianą rewolucję słychać już od momentu uruchomienia gry. Fani przyzwyczajeni do tego, że w kolejnych odsłonach Zeldy
byli wręcz bombardowani najprzeróżniejszymi melodiami, mogli poczuć się mocno zdezorientowani minimalizmem, jaki zaserwował
im Breath of the Wild. Autorzy soundtracku,
Manaki Kataoka, Yasuaki Iwata i Hajime Wakai, zamiast tworzyć tradycyjne melodie li
tylko i wyłącznie nastawione na zobrazowanie danej chwili, w jakiej obecnie znajduje się
bohater tu i teraz, postanowili w dużej mierze
skupić się na kontekście całości gry. W tym
celu położono większy nacisk na zabawę
dźwiękami występującymi w Breath of the
Wild oraz na niespotykaną dotąd w serii ciszę. Bo jak powszechnie wiadomo, cisza także jest muzyką.
Wystarczy posłuchać chociażby Field (Day),
gdzie pojedyncze, delikatne stukanie w klawisze można porównać np. do spadających

kropel deszczu lub odgłosu lekkiej bryzy otulającej twarz Linka w trakcie przemierzania
zielonej krainy Hyrule. Z kolei w Cave kojące
dźwięki fortepianu wespół z syntezatorami
pozwalają w wyobraźni poczuć się jak w jaskini. Innym razem, słuchając Wetlands, nawet bez spoglądania na ekran łatwo można
sobie wyobrazić, że przemierza się podwodne krainy, gdzie w tle słychać krople wody
spadające ze stalaktytów.
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łem do czynienia z albumem tak… i znowu
uciekło mi to słowo! Cóż, może następnym
razem.

Jak widać, te i pozostałe utwory odgrywane na wolnej przestrzeni w brzmieniu różnią
się między sobą drobnymi szczegółami (a już
z całą pewnością trudno znaleźć jakiekolwiek
porównania do znanego z Ocarina of Time Hyrule Field), jednak w stu procentach wywiązują się ze swojej roli. Dbałość o jak najwierniejsze odwzorowanie odgłosów natury wespół
z małoinwazyjnymi instrumentami pozwoliło
na zbudowanie odpowiedniego nastroju podczas przemierzania nieznanych ziem Hyrule.
I nie chodzi tu o samo przeżywanie przygody,
ale o doznania, które – podobnie jak ten al-
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Położono większy nacisk na
zabawę dźwiękami występującymi w Breath of the Wild.

Dźwięki fortepianu potrafią przywołać skrajnie emocje: od miłych, ciepłych wspomnień
poprzez wydawanie delikatnych dźwięków
w Temple of Time (tu duży plus za próbę odświeżenia klasycznego motywu), aż do palpitacji serca wywołanej szybkimi i mocnymi
uderzeniami klawiszy w Stationary Guardian
Battle, także podczas słuchania tego utworu
poza grą (ci, którzy mieli do czynienia z Guardianami, dobrze wiedzą, o czym mówię).
Można zatem powiedzieć, że fortepian został
niemal na każdej płaszczyźnie mocno wyeksploatowany przez autorów soundtracku
i sprawdza się dosłownie przy każdej okazji.
Dlatego w tym miejscu należą się im duże
brawa za umiejętne wykorzystanie tego dość
trudnego do opanowania instrumentu.
Jednak żeby uniknąć ewentualnych zarzutów o monotonię i „jednowładztwo” fortepianu, choć mnie osobiście trudno sobie
wyobrazić pojawienie się tego typu głosów
krytyki, autorzy – działając zgodnie z przyjętą zasadą „udźwiękowić całe życie Linka, od
dna oceanu, po czubek najwyższej góry” – zafundowali cały wachlarz najprzeróżniejszych
utworów, które albo dają graczowi chwilę
wytchnienia przed dalszą tułaczką, albo od
razu rzucają w wir akcji. Do tej pierwszej grupy z całą pewnością należy zaliczyć motywy grane w odwiedzanych wioskach. I choć
wszystkie da się policzyć na palcach obu rąk,
mogą pochwalić się melodyjną i stylową różnorodnością. To dotyczy także tych utworów,
które stanowią swego rodzaju ukłon w stronę fanów serii The Legend of Zelda.

© Nintendo

© Nintendo
ny. Także jego obecność można by potraktować w formie ciekawostki. Jednak przesłuchując cały album bardzo trudno nie odnieść
wrażenia, że to właśnie ten instrument nadaje ton w kluczowych dla gry momentach.
Na przykład we wspomnianym motywie to
przede wszystkim fortepian, a dopiero póź-
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niej cała reszta instrumentów, oddaje ogrom
obrazka, który Link widzi jako pierwsze po
wybudzeniu się ze stuletniego snu.

W tym kontekście chodzi bardzo dobrze znane fanom The Legend of Zelda motywy: Kakariko Village, Goron City, Gerudo Town oraz
Zora’s Domain. Pamiętne melodie musiały
dostosować się do wymogów nowo zaprojektowanego świata, co oznaczało przeprowadzenie dość znaczących zmian m.in. lekkie
stonowanie i dopuszczenie do gry nowych
instrumentów (np. odpowiednie dla japońskiej kultury shakuhachi w Kakariko Village).
Jednak pomimo tego udało się stworzyć coś,

co z jednej strony stanowi doskonałe uzupełnienie odwiedzanych lokacji, a z drugiej
żaden z wymienionych utworów nie utracił
swojego charakteru.
Nowe kawałki również zasługują na uwagę.
Hateno Village, którego delikatne dźwięki
wydobywające się z klasycznych ksylofonów
i dud przywodzą na myśl czasy feudalnej Japonii (warto w tym kontekście zwrócić uwagę na wygląd miejscówki). Z kolei Korok Forest to przede wszystkim tamburyn, ksylofon
i skoczne rytmy, czyli wszystko to, z czym kojarzą się małe Koroki i tańczący Hestsu (Shalaka lala!). Lurelin Village to przedstawiciel
– jeśli tak to mogę nazwać – plażowego plemienia, toteż obecność bongosów i steel pan
odgrywających niemal kubańskie melodie są
wręcz obowiązkowe. Z kolei Tarrey Town to…
szczerze mówiąc, nie mam pojęcia jak określić ten utwór. Tarrey Town to nowo budowane miasto w Hyrule, do którego tworzenia zostały zaproszone wszystkie rasy z Hyrule. Tym
samym melodia w Tarrey Town stanowi miks
wszystkich instrumentów charakterystycznych dla danego regionu. Pomysłowe.

Zauważalną nowością jest
wybicie przed szereg fortepianu,
którego obecność jako instrumentu dominującego już
w samym motywie przewodnim
Breath of the Wild.
Jeśli mowa o drugiej grupie utworów, czyli
tych, które rzucają gracza w wir akcji, to warto
wspomnieć o innej cesze charakterystycznej
dla tego albumu – o niesamowitej orkiestracji
wszystkiego! Wystarczy posłuchać utworów
towarzyszących podczas zmagań z ogromnymi Divine Beast (Vah Ruta, Vah Medoh, Vah
Rudania i Vah Naboris) oraz tych odgrywanych w trakcie potyczek z różnymi odmianami Ganona w każdej z maszyn, by stwierdzić,
że wewnętrzny zespół orkiestralny Nintendo
wcale nie próżnował. Jednak osobiście dziękuję im przede wszystkim za przegenialny
Dark Beast Ganon Battle. Ten utwór posiada
dosłownie wszystkie najważniejsze elementy
zawarte na soundtracku: fortepian, symfonię

i klimat toczonej przez bohatera epickiej walki z odwiecznym przeciwnikiem! Wcale się
nie zdziwię, jeśli fani będą się domagać tego
utworu na kolejnej trasie Symphony of the
Goddess.
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bum – są… Przyrzekam, że sobie przypomnę.
Kolejną zauważalną nowością jest wybicie
przed szereg fortepianu, którego obecność
jako instrumentu dominującego już w samym motywie przewodnim Breath of the
Wild. Na pierwszy rzut ucha można by mówić o jednej z fanaberii autorów soundtracku – wszak fortepian w grach The Legend of
Zelda, jeśli w ogóle był, to występował bardzo
rzadko albo był niemal w ogóle niezauważal-

Tak jak wspomniałem na początku tekstu,
ta recenzja wymęczyła mnie psychicznie.
A gdyby wziąć jeszcze pod uwagę ilość rzeczy, które przydarzyły się w moim życiu w tzw.
międzyczasie, moja misja napisania solidnej
recenzji w bardzo krótkim okresie była z góry
skazana na porażkę. Bowiem otrzymałem
do ręki materiał, który z jednej strony niemal
w niczym nie przypomina tego, co było mi
znane przez ostatnie 20 lat, z drugiej – w żaden sposób mnie nie odrzucał.
Zmiana o 180 stopni pewnych reguł, które
obowiązują od ponad trzech dekad, wymaga przemyślenia, wyrzeczeń i świadomości,
że ludzie, którzy są przywiązani do dotychczasowych zasad, mogą być negatywnie nastawieni do tak radykalnych zmian. W przypadku Breath of the Wild wszystko się udało.
Cholera, udało się bardzo. Nintendo nie tyle
odświeżyło serię, co po prostu stworzyli ją
niemal od podstaw mówiąc „patrzcie, da się
to zrobić inaczej”, przy jednoczesnym zachowaniu ducha The Legend of Zelda.
O soundtracku można powiedzieć dokładnie
to samo – to coś zupełnie nowego, bardziej
eksperyment z dźwiękami niż kolejna playlista, a także coś, co w głębi jest fanom serii
bardzo dobrze znane. To coś… unikatowego.
Tak, to chyba najlepsze określenie. Bowiem
Manaki Kataoka, Yasuaki Iwata i Hajime Wakai dokonali naprawdę dużej rzeczy, którą
trudno będzie przebić, bo poprzeczka zawisła bardzo wysoko. No chyba tylko kolejnej
odsłonie The Legend of Zelda. I to cudem.
Paweł Dembowski
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The Outer Worlds

dla fanow Falloutów, albo Mass Effectów
Wydawca: Obsidian Entertainment
/ Private Division
Data wydania albumu: 18 grudnia 2019 r.
Kompozytor: Justin E. Bell

Mawia się, że zawsze na zgliszczach jednej cywilizacji powstaje inna – lepsza. Idąc
tym tokiem rozumowania można przypuszczać, że na zgliszczach Fallouta 76
oraz Fallouta 4 powstała gra lepsza, bardziej dopracowana i przede wszystkim –

The Outer World to action
RPG osadzone w bliżej
nieokreślonej przyszłości.

© Obsidian Entertainment / Private Division
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sprawiająca więcej frajdy potencjalnemu
graczowi – The Outer Worlds.
Miałem okazję przekonać się, jak ten tytuł
wygląda, jak się w niego gra i co najważniejsze z naszego punktu widzenia: jak The
Outer Worlds brzmi.
Gracze nie są rozpieszczani dobrymi Falloutami. Bethesda zaskakuje – najczęściej na
minus – nowymi odsłonami serii, stara się
urozmaicać mechaniki, lecz często wykrzacza się (mam tutaj na myśli niechlubny „żart”
2018 roku, czyli Fallouta 76) na podstawowych rzeczach. W rolę swoistego „Gandalfa na białym koniu” postanowiła wcielić się
ekipa Obsidian Entertainment. The Outer
World to action RPG osadzone w bliżej nieokreślonej przyszłości, gdzie gracz zostaje
wybudzony z hibernacji, kiedy to wraz z setkami równie uśpionych pasażerów dryfował
gdzieś w przestrzeni kosmicznej.
Wybudzenia dokonuje szalony doktorek
Phineas Welles, by chwilę później wpakować nas do kapsuły i wystrzelić w kierunku
najbliższej planety. W sumie z grubsza tyle
wystarczy żeby nakreślić już co i jak. Grę obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby,

Kompozytorem muzyki do gry jest Justin E.
Bell – kompozytor, który ma na swoim koncie muzykę do świetnie przyjętego Pillars of
Eternity. Jako dodatkowy kompozytor maczał również palce przy ścieżce dźwiękowej
do Fallout: New Vegas, więc o ironio stanął teraz po drugiej stronie barykady (jeśli
możemy oczywiście mówić o jakiejś „fallouto-podobnej” wojnie). Pierwsza styczność
ze ścieżką dźwiękową zaczyna się parę sekund po uruchomieniu gry, gdzie wita nas
Main Menu Theme. Pompatyczna, przepełniona patosem statyczna kompozycja. Jest
efekt „wow”.
Kompozycje, które mamy okazję usłyszeć
podczas eksploracji świata gry, są napisane bardzo dojrzale, nie czuć przeładowania instrumentami, takiej „ciężkości” znanej
chociażby z muzyki trailerowej. Na pierwsze
godziny gry (czyli misje związane z Edge
Water) kompozycje są stonowane, niespiesznie odgrywają swoje akordy, a mimo
to nie czuć znużenia. Duża zasługa instrumentów wiodących: flety, skrzypce, a przy
motywie odgrywanym w Edge Water nawet słychać gitarę klasyczną graną slidem.
Czuć klimat rubieży (wg mojej opinii nieco
zbyt pstrokatych i plastikowych, ale cóż –
taki urok gry), gdzie wiatr przepędza biegaczy z lewej na prawą.
W ścieżce dźwiękowej przeważają długie,
niespiesznie odgrywane akordy, które tutaj jednak spisują się wyśmienicie, czy to
grane nisko sekcjami dętymi, dającymi potężny, iście królewski ciężar utworom, po
elektroniczne pady odgrywane na syntezatorach w miejscach tajemniczych, paranormalnych. Te drugie budują zaś w dość
przewidywalny sposób aurę niepokoju.
Swoją drogą jak na tak humorystyczną grę,
puszczającą co rusz oczko do gracza, to The
Outer Worlds posiada dość nostalgicznie
brzmiący ending theme, bardzo mocno kojarzący mi się z utworem z gry Halo 3 o tytule „Never Forget”.

Kompozycję w The Outer Worlds rozpoczyna sekcja smyczkowa grająca delikatnie, z wyczuciem. Niestety piękną spójną
kompozycję przetyka monolog szalonego
doktorka Phineasa, więc trudno graczom
będzie wyłapać ładnie napisaną linię me-
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głównie strzelamy różnego rodzaju pukawkami, czasami możemy podbiec do kogoś (bądź się zakraść) i dziabnąć młotem/
mieczem/nożem.

Pierwsza styczność ze ścieżką
dźwiękową zaczyna się parę
sekund po uruchomieniu gry.
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lodyczną. Sprytnym zabiegiem przedłużającym utwór bez konieczności ciągłej
jego rozbudowy jest podzielenie go na trzy
części: smyczkowa, później dęta grająca tę

Podsumowując całość moich powyższych
przemyśleń, powiem tak: zagrajcie, bo warto, posłuchajcie, ponieważ też warto. Fajerwerków pokroju wyrazistych utworów, jak

S. 48

WINYLOWA
REWOLUCJA

S. 54

SYLWETKA
NOBUO UEMATSU

S. 70

Być graczem z dysfunkcją wzroku

S. 58

Hotline
Miami

S. 76

Yoko
Shimomura

S. 64

Golden Sun - Złota
gra na złote czasy

S. 80

Czy muzyka
z final fantasy VII
zestarzała się?
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TEMAT NUMERU

artykuły
Jak może wyewoluować muzyka growa
w najbliższych latach.
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Utwory dobrane są oczywiście
całkiem trafnie do sytuacji,
kampanii marketingowej.
samą melodię, a na końcu obie sekcje razem przy jednoczesnym obniżeniu tonacji
w drugim powtórzeniu melodii.
Inną parą kaloszy, o czym tylko wspomnę
kilkoma zdaniami, jest muzyka licencjonowana, której słyszymy dość sporo w całej
grze. Utwory dobrane są oczywiście całkiem trafnie do sytuacji, kampanii marketingowej, czy też pod względem tekstu. Tak
więc w zwiastunie promującym grę, gdzie
lecimy wielkim statkiem przez bezkresną
przestrzeń kosmiczną, pogrążeni w głębokim śnie, w tle przygrywa The Passenger od
Iggy Pop. Na pewno nie jest to oryginalny
zabieg (jest wiele lepszych, bardziej niedocenianych piosenek), ale skuteczności przekazu nie można odmówić.
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choćby ending theme, jest troszkę za mało,
niedosyt jest, ale to co już mamy może się
podobać. Klimat budowany pierwszorzędnie, bogate instrumentarium, sprytne zabiegi kompozycyjne – wszystko to może
podobać się słuchaczowi. Dla fanow Falloutów, może troszkę też Mass Effectów – pozycja warta uwagi.
Krzysztof Kus

‒Muzyka przyszłości w grach wideo,
Konrad Belina-Brzozowski

S. 84

Muzyka
przyszłości
w grach wideo

S. 106

Soulsborne:
sumplement

S. 88

Jak brzmi new
super mario bros.
u deluxe?

S. 110

NIER: Orchestra
concert re: 12018

S. 92

muzyka w grach
od 1970 do 2000.
cz. 2

S. 112

Gdy muzyka splata
się z fabułą

S. 96

Niełatwa dekada
muzyki do gier

S. 120

MUZYCZNE
ŚWIATY

S. 102

Kingdom hearts
muzyczna bajka
cz. 2

S. 114

GAMEBOY – twój
stary/nowy podręczny
instrument
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ARTYKUŁY

ARTYKUŁY

TEMAT NUMERU

Winylowa
rewolucja

Czy sentyment
do tytułów
z dawnych lat?

Dlaczego kupujemy płyty winylowe, a co więcej dlaczego słuchamy tak nieporęcznego formatu do odtwarzania muzyki?
Zaobserwowane przeze mnie zjawisko z roku na rok przyciąga coraz większą uwagę lokalnych sklepów oraz samych
konsumentów. Aby uzyskać odpowiedzi na moje pytania,
postanowiłem zasięgnąć informacji u samego źródła, w tym
przypadku Tomasza Sikora z kawiarni/sklepu Winylowa, który
zjadł zęby na winylach, a dodatkowo jest twórcą wydarzenia
Record Store Day w Polsce.
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Warto kultywować tradycję
muzyczną płyt winylowych.
Zatem dlaczego warto kupować
czarne krążki? Jako zapalony sympatyk tego nośnika odparłbym,
że jest to sprawa indywidualna,
ponieważ znajdą się osoby, które
nabywają takie wydawnictwa wyłącznie ze względu na modę, walory kolekcjonerskie lub wysoką
jakość nagrań, albo jeszcze z powodów czysto sentymentalnych.
Należy także pamiętać, że płyty winylowe nadal wpływają na kulturę
graficzną opakowań oraz produkcji samej muzyki. Moim zdaniem są
to wystarczające argumenty, które
mówią za siebie i pokazują, warto
kultywować tradycję muzyczną
płyt winylowych.

W jaki sposób pasja do muzyki wpłynęła
na twoje życie?
Przez ostatnie 20 lat pracowałem dla
dwóch międzynarodowych korporacji,
było mi z tym dobrze do czasu, kiedy nie
zacząłem małymi krokami tworzyć swojego własnego biznesu z płytami winylowymi. W pewnej chwili doszedłem do wniosku, że obie nogi już się nie równoważą
i jedna zaczęła przewartościowywać drugą, dlatego postanowiłem zerwać z pracą
dla korporacji.
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W trakcie naszej ponaddwugodzinnej rozmowy wynikło kilka ciekawych spostrzeżeń. Jednym z nich
była rosnąca z roku na rok popularność płyt winylowych, szczególnie wśród osób niekoniecznie
grających w gry wideo. Zatem nie
powinno dziwić, że rosnący sektor nabywców czarnych krążków
sprzyja powstawaniu nowych wytwórni lub zmianie strategii branży
muzycznej. Kolejnym powodem
wzrostu zainteresowania winylami
z muzyką do gier wideo jest sentyment do staroszkolnych tytułów
z czasów naszego dzieciństwa.

Czy rynek wydawniczy nadal może przynieść dochody mimo rosnącego zainteresowania tanim dostępem do muzyki
cyfrowej?
Pamiętam swoje zaskoczenie pierwszą aplikacją do streamowania muzyki, a potem
zacząłem się zastanawiać – po co? Jednak
po pewnym czasie uświadomiłem sobie,
że jest to jakiś pomysł na biznes i w sumie
mimo ogromnej konkurencji dla każdego
jest miejsce na rynku muzycznym.
Co więcej przy tegorocznym Record Store Day będzie można znaleźć wydawnictwa publikowane nakładem marki Tidal.
Właśnie poprzez wydawanie płyt winylowych taka firma zaczyna promować młodych wykonawców, odkrywać nowe trendy
muzyczne.
Oczywiście muzyka cyfrowa znacząco namieszała na rynku muzycznym i stanowi
konkurencję dla winyli, jednak z drugiej
strony jest też dużym nośnikiem z punktu
widzenia trendów muzycznych. Jest to na
pewno zdrowa konkurencja wzajemnie napędzająca sprzedaż.
W jaki sposób działa Record Store Day i jaki
ma realny wpływ na branżę muzyczną?
Marka Record Store Day powstała w 2008
roku w Stanach Zjednoczonych, kiedy winyl
na rynku muzycznym powoli zdobywał coraz to większe zainteresowanie. Nastał jednak czas, kiedy prywatne sklepy muzyczne
na całym świecie pod kątem sprzedaży już
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Dopiero od kilku lat ten biznes powraca dosłownie zza grobu, w tym czasie powstają
nowe tłocznie w Japonii, które mimo starań niestety niczym nie przypominają jakością tych, które pojawiały się już w latach
siedemdziesiątych.
Czy zdarzyło Ci się kiedyś zrezygnować
z jedzenia na rzecz bardzo unikatowego
winyla?

w 2017 roku powiedział coś, co utkwiło mi
w pamięci.
Powiedział: „nie znam kultury winyli, bo jako
nastolatek nie wyniosłem jej z rodzinnego
domu. Mój ojciec kolekcjonował winyle, ale
na co dzień ich nie słuchaliśmy. Dlatego kupię u pana płytę, którą zostawię w sklepie
po to, by ją odsłuchiwać”. Po pewnym czasie zaprzyjaźniliśmy się i zaczęliśmy ze sobą
rozmawiać na różne tematy. Kiedyś powiedział mi, że winyl jest dla niego odskocznią od codziennych obowiązków. Daje mu
poczucie zatrzymania się w miejscu i poprzez słuchanie winyla może lepiej docenić
muzykę.
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gi. Miało to także wpływ na upadek wydawnictw lub samych fabryk, niestety razem
z tym odszedł cały sztab ludzi, którzy latami szlifowali swój warsztat w produkcji płyt
winylowych.

Pewnie, bardzo często rezygnuję, ale niekoniecznie z jedzenia. Jestem w stanie nie wydać pieniędzy na codzienne przyjemności
i nieco zaoszczędzić, by później przeznaczyć
te fundusze na konkretną płytę winylową.

Winyl jest dla niego odskocznią
od codziennych obowiązków.
©Joanna Gałuszka
nie dawały rady, nikt za bardzo nie miał pomysłu, jak odwrócić szalę. Wówczas dwójka
przyjaciół wpadła na szalony pomysł, by na
czas imprezy Record Store Day we współpracy z wytwórniami wypuścić specjalne
dedykowane wydawnictwa.

Przy tegorocznym Record
Store Day będzie można znaleźć
wydawnictwa publikowane
nakładem marki Tidal.
W tym roku będzie miała miejsce 13. edycja Record Store Day, która z wiadomych
przyczyn została przełożona z kwietnia na
29 sierpnia. Jest to oczywiście dobra decyzja, ponieważ samo wydarzenie nawołuje,
by tego dnia wyjść z domu i wybrać się do
pobliskiego sklepu z winylami, kupić limitowane edycje płyt oraz wspólnie z innymi
pasjonatami muzyki świętować ten wyjątkowy dzień.
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Dzięki wieloletniemu sukcesowi ten rynek na tyle się rozrósł, że obecnie na liście
znajdziemy ponad 750 tytułów, które będą
dostępne wyłącznie w lokalnych sklepach
zrzeszonych pod marką Record Store Day
tylko podczas jednego tygodnia (20-27
czerwca) w roku.
Dlaczego w Japonii nie tłoczy się już płyt
winylowych na skalę światową, co może
być tego powodem?
Odpowiedź jest bardzo prosta – w latach
dziewięćdziesiątych nośnik CD na stałe wyparł z rynku japońskiego winyle, ale uczynił
to także na całym świecie. W tamtym czasie wytwórnie fonograficzne powoli zaczęły rezygnować z produkcji winyli z powodu
malejącego zainteresowania nośnikiem.
Wówczas konsumenci byli zachwyceni albumami CD, szczególnie ich mobilnością
oraz praktycznością. Ten zachwyt spowodował, że jeden nośnik wyparł z rynku dru-

Jednakże jest to bardzo niebezpieczny nałóg, porównywalny do wszystkich innych
nałogów typu alkohol i narkotyki, gdzie
bez opamiętania człowiek wydaje pieniądze specjalnie nie patrząc na to, co kupuje. Po pewnym czasie stwierdziłem, że
trzeba zwolnić. Takim punktem zwrotnym
była kwestia czysto praktyczna – winyle
zwyczajnie przestały się mieścić w domu
i piwnicy. Trafiła do mnie myśl, że jest to już
ten moment, kiedy trzeba przystopować
i wspólnie z żoną zdecydowaliśmy znaleźć
lokal, który posłuży nam za sklep.
W jaki sposób można przekonać do winyli
tych, którzy nie są zwolennikami tego nośnika muzyki?
Niejednokrotnie udało mi się przekonać
osoby do tego nośnika w swoim sklepie
na miejscu, szczególnie klientów, którzy
kupili winyle nie mając nawet sprzętu do
odtwarzania płyt. Z dużym sentymentem
wspominam jednego wyjątkowego klienta, który po otwarciu sklepu winylowej

©Joanna Gałuszka
MARIUSZ BORKOWSKI
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Sylwetka
Nobuo
Uematsu
muzyczny guru
czy plagiator?

Nobuo Uematsu pomimo uznania wśród kolegów po fachu oraz rzeszy zwolenników, niejednokrotnie spotykał się z niepochlebnymi komentarzami ze strony krytyków muzycznych i ludzi
kultury, którzy uznają jego twórczość w mniejszym lub większym stopniu za plagiat. Owszem,
niejednokrotnie kompozytor przyznawał się do
bezpośrednich odwołań do artystów, którzy
mieli na niego znaczący wpływ w czasach, kiedy
był jeszcze nastolatkiem.
Szczególnie mowa tutaj o kompozytorach muzyki klasycznej oraz popularnej. Nie znaczy to od razu, że umyślnie kopiował pewne schematy muzyczne i wplatał je w swoje dzieła. By móc bliżej poznać proces myślowy Nobuo Uematsu,
w pierwszej kolejności należałoby sobie przypomnieć jego
początki jako kompozytora, którego twórczość muzyczna
w przeszłości odcisnęła ogromne piętno na pokolenia młodych kompozytorów.

54
©Irvin Wong

55

©Otaku.com

Uematsu niechętnie opowiada
o swoim życiu osobistym.
21 marca 1959 roku na świat przychodzi Nobuo Uematsu. Miejscem jego urodzin jest
prefektura Kōchi, leżąca na wyspie Shikoku
w Japonii. W wieku 12 lat młody Uematsu
wykazuje pierwsze przejawy zainteresowania muzyką, grając na pożyczonej od dziadka
gitarze. Jako samouk uczy się gry ze słuchu
oraz z czasopisma muzycznego Teen Beat,
do którego oprócz informacji o zespołach dołączano piosenki w postaci nut. Jego pierwszy kontakt z instrumentem rozpoczyna podróż po muzyce, która trwa do dzisiaj.
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Nobuo Uematsu dołącza do
zespołu składającego się
wyłącznie z młodych studentów.
Kiedy Nobuo Uematsu zaczyna studiować na
Uniwersytecie Kanagawa, leżącym niedaleko
Tokio, zakłada z kilkoma przyjaciółmi amatorski zespół rockowy, gdzie w przerwach od nauki pogrywa na keyboardzie. Studia, na które
uczęszczał, nie były związane z jego przyszłym
zawodem, więc ktoś może powiedzieć, że okazały się stratą czasu. Otóż nie – gdyby nie ta
uczelnia, to prawdopodobnie Uematsu nigdy
nie poznałby Reiko, swojej przyszłej żony. Po
studiach Uematsu podejmował się wielu prac
zarobkowych, jednak żadna nie dawała mu
satysfakcji ani bezpieczeństwa finansowego.
Jego życie nie zawsze było usłane różami.

W trakcie nauki gry na gitarze (co sprawiało mu trudność) Nobuo sprawdza każdy
pojedynczy dźwięk na tym instrumencie,
a później na pianinie. Poznaje pierwsze nuty
i przypisuje im nazwy. W tym samym czasie
postanawia pobierać lekcje gry na pianinie
u swojej starszej siostry, co pozwala mu poszerzać horyzonty muzyczne. Do dnia dzisiejszego tą samą metodą uczy się gry na nowych instrumentach i komponuje muzykę.

Młody i zaręczony, bez żadnych konkretnych perspektyw, żył z dnia na dzień, czekając na to, co mu przyniesie los. Wówczas
jego największym marzeniem, jako przyszłego kompozytora, było skomponowanie muzyki do filmu, najlepiej europejskiej
produkcji. Pewnego dnia ktoś przepowiedział artyście, że za tydzień spotka go coś
niezwykłego, co zmieni jego życie. Ta przepowiednia w niedługim czasie miała się
spełnić i dać początek znajomości między
Nobuo Uematsu a Hironobu Sakaguchim
oraz pracy dla Square.

Jako nastolatek poznaje wielu zachodnich
artystów muzyki popularnej, w tym zespół
Deep Purple oraz Eltona Johna, który później
staje się idolem dla młodego Uematsu. Artysta niejednokrotnie przyznaje w wywiadach,
że chciałby pisać muzykę tak, jak to robi Elton
John – ponieważ jest nie tylko melodyjna oraz

W 1985 roku Nobuo Uematsu dołącza do zespołu składającego się wyłącznie z młodych
studentów, którzy sami do końca nie wiedzą, jak potoczą się losy firmy Square Co. Ltd.
W tym samym czasie dostaje swoje pierwsze
poważne zlecenie na skomponowanie muzyki do gry wideo Cruise Chaser Blassty, wy-

ARTYKUŁY

ARTYKUŁY

pogodna, ale także potrafi podnieść człowieka
na duchu, a poza tym Elton jest uzdolnionym
pianistą. Uematsu od kilkunastu lat kolekcjonuje płyty winylowe z jego muzyką i wiesza je
w swoim mieszkaniu na ścianach. Wpływ na
twórczość kompozytora miała również muzyka klasyczna, szczególnie kompozycje organowe Jana Sebastiana Bacha (który tak jak on
urodził się 21 marca) oraz inni wybitni twórcy,
jak Sergiusz Prokofiew czy Piotr Czajkowski.

Po sukcesie sprzedaży płyty
ruszają powoli prace nad kolejną odsłoną Final Fantasy.
danej na domowe komputery. Na początku
Uematsu podchodził do swojej nowej pracy
z dystansem, gdyż w tamtym czasie rynek
gier wideo był niestabilny, nie dając żadnych konkretnych perspektyw na przyszłość.
Mimo to przez kolejne lata kompozytor pisze
oprawę muzyczną do wielu tytułów, w tym
King’s Knight, Alpha, Rad Racer, 3D World
Runner oraz Cleopatra no Mahou, jednak
żadna nie przynosi mu większego rozgłosu.
W międzyczasie Square Co. Ltd. zmaga się
z problemami finansowymi wywołanymi nie
tylko brakiem oryginalnych produkcji, ale także konkurencją, m.in. ze strony Nintendo oraz
Enix. Ostatecznie podjęto decyzję o napisaniu ostatniej gry. Zdeterminowany Hironobu
Sakaguchi, jeden z czołowych projektantów
w firmie, postanawia przy współpracy niewielkiego sztabu osób stworzyć grę Final Fantasy,
która miała przypieczętować losy firmy. Do
współpracy zaprasza Yoshitakę Amano (znanego wówczas artystę rysownika) oraz Nobuo
Uematsu. Sakaguchi, wierząc w talent młodego kompozytora, daje mu wolną rękę.
Po sukcesach obu części Final Fantasy, 21 grudnia 1988 roku na rynku muzycznym w Japonii
nakładem wytwórni DATAM Polystar ukazuje
się w sprzedaży album ALL SOUNDS OF FINAL
FANTASY I – II, który zawiera muzykę z pierwszych dwóch części serii. Po sukcesie sprzedaży
płyty ruszają powoli prace nad kolejną odsłoną Final Fantasy. W tym samym czasie Nobuo
Uematsu pracuje nad nowym muzycznym
wydawnictwem, które w przyszłości otworzy
mu bramy do ogromnych sal koncertowych.
Wracając jednak do głównego wątku artykułu. Obecnie nawet przy dzisiejszej technologii
lub sztabie muzykologów nie jesteśmy w stanie szczegółowo określić, na ile Nobuo Uematsu skopiował dzieła wielkich kompozytorów, a
następnie wplótł je we własną twórczość muzyczną. Aczkolwiek wiemy na pewno jedno –
można doszukać się wielu odniesień do utworów, które zainspirowały kompozytora do
stworzenia własnych ponadczasowych dzieł.

©Red Bull Music Academy
Uematsu jako początkujący kompozytor
po prostu umiejętnie wykorzystał dany mu
czas oraz ograniczenia sprzętowe, jakie dotychczas doskwierały rynkowi gier wideo w
latach 80. Minione lata dla wielu początkujących kompozytorów muzyki do gier wideo były najlepszym okresem w ich życiu.
Nie tylko ze względu na rozpoznawalność,
ale wspomniane przeze mnie ograniczana
technologii, które pozwalały artystom na
większą swobodę w kwestii inwencji twórczej. Dlatego przez słuchaczy najczęściej
będą wspominane wcześniejsze lata twórczości Nobuo Uematsu, które bliższe im do
muzyki z gier niż do współczesnych dzieł
kultury muzycznej.
MARIUSZ BORKOWSKI
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Hotline
Miami

brudne
i niejednoznaczne
muzyczne lata 80
Z Hotline Miami jest trochę tak, jak
z serią Dark Souls. Cała oprawa audiowizualna, fabuła czy mechaniki
zawarte w obu seriach, zanurzone
są w gęstym sosie opatrzonym nazwą „śmierć za każdy twój błąd,
graczu”.

O dziwo jednak takie postawienie sprawy nie odstrasza graczy przed zagłębieniem się w fabułę dzieł studia From
Software, czy tak jak w naszym omawianym dzisiaj tytule, wpadaniem do
klubów bądź biurowców Miami rodem z
lat 80. z karabinem i czyszczeniem pokój po pokoju całych pięter z bezlitośnie
precyzyjnych niemilców. Jak to jest jednak z tą muzyką do serii studia Devolver
Digital – czy ona faktycznie przypomina
klimatem lata 80., zgodnie ze stylistyką
samej gry?
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Na szczęście nie. Gdybyśmy dostali generyczny soundtrack na modłę lat 80., sama gra straciłaby w moich oczach dużo tego, co buduje
mroczny, nieco agresywny klimat – niejednoznaczność i różnorodność. Same lata 80. są
przecież kopalnią hitów, a także wylęgarnią
wszelkiej maści alternatywy (wspomnę tutaj na przykład o grupie Devo). Myślę, że gdy
podzielę ogół ścieżek dźwiękowych pierwszej
jak i drugiej części na dwie różne grupy, to w
jakiś sposób wytłumaczę, o co chodzi z różnorodnością i niejednoznacznością w grach stylizowanych na Miami lat 80.
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Bardzo wkręcające brzmienia, niespieszne
rozwinięcia utworów, swoista „wciągająca
monotonia”. W drugiej części nieco bardziej
współczesną elektronikę (a tym samym
ujętą przeze mnie w nieco niszowy sposób)
prezentuje bardzo ciekawy utwór od The
Green Kingdom – Untitled. Jest to w ciekawy sposób wysamplowany post-rock połączony z elektronicznym ambientem. Brzmi
niezwykle ciekawie i diabelsko klimatycznie.

©Devolver

Miami rodem z lat 80. z karabinem i czyszczeniem pokój po
pokoju całych pięter.
Pierwsza grupa utworów to stylizowany
na lata lakieru do włosów i syntezatorów
synthwave – gatunek, którego celem jest
naśladowanie brzmienia oraz kompozycji
królujących na parkietach utworów tamtych lat. Wszechobecne maszyny perkusyjne Rolanda, głębokie, mięsiste i ciachane
równo jak gdyby nożem linie basu, długie,
potężne akordy odgrywane na wszelkiej
maści syntezatorach, ale przede wszystkim
nostalgia wylewająca się z każdej sekundy – tak można po krótce zdefiniować synthwave. Jasnym przykładem tego gatunku z pierwszej odsłony Hotline Miami jest
utwór „Miami” od Jasper Byrne’a.
Statyczna, masywnie brzmiąca sekcja rytmiczna z długim, rozwleczonym basem, arpeggio grane na krótkich, dzwonkopodobnych syntezatorach – wszystkie te składniki
budują bardzo nostalgiczny klimat, żywcem wyjęty z tamtego okresu. Nieco inny
synthwave prezentuje w części drugiej
Mitch Murder w numerze „Hollywood He-
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ights”. Utwór jak gdyby wprost wyjęty z jakiejś reklamy telewizyjnej, bądź nagranego
na kasecie VHS callaneticsu czy też innego
treningu fitness.
Otwierająca sekcja rytmiczna jest kopią w
zasadzie openingu piosenki She’s a Maniac
wydanej w 1983 przez Michaela Sambello.
Później mamy już zdecydowanie inny klimat, bliższy właśnie filmom treningowym
– agresywne, krótkie akordy akcentujące
i kwadratowo brzmiący bassline. Druga
grupa to elektronika bliższa brzmieniowo
współczesnym technikom i barwom, używanym chociażby w trapie czy electro-house (skądinąd oczywiście czerpiących pełnymi garściami z lat 80.) oraz swego rodzaju
„mieszanka gatunków” – czyli pojedyncze
utwory oderwane od syntetycznego i nieco
ramowego Synthwave’u.
Na pewno z części pierwszej gry obroni
mnie numer Moon – Hydrogen, gdzie brzmi
bardzo podobnie do minimal electro bądź
progressive house’u. Słysząc „Hydrogen” od
razu miałem skojarzenie z dwoma współcześnie tworzącymi artystami – Deadmau5
(swoją drogą tworzący na syntezatorach z

Czuć tutaj sznyt współczesnych metod
tworzenia post-rocka, a także wyraźnie
umiejętne samplowanie, szczególnie w ambiencie słyszanym za gitarami. Warto wspomnieć o „Guided Meditation”. Utwór ten to
taka nowoczesna, okraszona hip-hopowym
samplowaniem instrumentów (jak na przykład cała sekcja rytmiczna) wersja jazz-funku. Nałożony filtr trzasków płyty winylowej
nadaje klimatu retro. Dalej paletę odmiennych gatunków dopełniają alternatywny
rock „Simma Hem” czy z pierwszej części
HM, brzmiący mocno alternatywnie, Coconouts – Silver Lights.

Ścieżka dźwiękowa to nie jest
tylko i wyłącznie synthwave.
W kinematografii jest taka zasada mówiąca
o tym, że aby zbudować immersyjny świat,
w którym dzieje się akcja filmu, nie powinno się atakować widza samymi super przebojami z danego okresu. Między innymi
dlatego tak bardzo wychwalana jest ścieżka
dźwiękowa chociażby ze Stranger Things –
autorzy postawili na utwory, które mogły
być po prostu grane w radiu ramię w ramię
z super przebojami pokroju „Thriller” Jacksona czy „Like a Virgin” Madonny. W Hotline
Miami na całe szczęście twórcy poszli podobną drogą. Ścieżka dźwiękowa to nie jest
tylko i wyłącznie synthwave.
Postawiono na artystów, którzy dali grze
dużo bardziej ciekawe brzmieniowo produkcje niż tylko 4/4 plastikowy bassline i

maszynę perkusyjną w tle. To czyni ścieżki
dźwiękowe z pierwszej i drugiej części dużo
głębsze i bardziej wartościowe muzycznie.
W takich oto brudnych i niejednoznacznych
muzycznie latach 80. przychodzi nam dokonywać egzekucji w masce świni czy koguta.
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lat 80. większość swoich późniejszych produkcji) oraz niemieckim producentem muzycznym Borisem Brejcha.

©Devolver

©Devolver

©Devolver
Krzysztof Kus
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Golden
Sun
złota gra na
złote czasy

Przełom lat 90. i 2000 można uznać za
złoty okres gier jRPG. To wtedy bowiem
światło dzienne ujrzały największe tytuły, które do dziś fani gatunku wspominają bardzo ciepło, nierzadko ze łzami
w oczach. Warto jednak w tym momencie zwrócić uwagę na jedną rzecz: podczas gdy konsole stacjonarne obfitowały w prawdziwe perełki: Final Fantasy IX,
Chrono Cross, Xenogears, Vagrant Story
i wiele innych, handheldy zdawały się
stać pod tym względem daleko w tyle
za swoim starszym rodzeństwem.
Trudno powiedzieć, dlaczego tak było.
Czy to przez to, że generalnie konsolkom przenośnym nie poświęcano wystarczająco dużej uwagi co konsolom
stacjonarnym, czy może dlatego, że
małe konsolki posiadały ograniczenia,
przez co zaprojektowanie nań dużych,
ambitnych gier graniczyło z cudem?
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Sakuraba eksperymentuje na
małym ekranie.
Autorem soundtracku jest człowiek, który
spędził z grami jRPG połowę swojego życia i jeden dzień dłużej – Motoi Sakuraba.
Jego wcześniejsze prace znane były głównie w Japonii, a zachodni gracze poznali
go przy okazji premier takich gier jak Tales
of Phantasia, Star Ocean czy Valkyrie Profile. Praca przy Golden Sun była dla niego
pierwszą próbą skomponowania muzyki na
przenośnego Game Boya Advance.

©Camelot Software Planning
Jakikolwiek byłby tego powód, faktem jest to,
że nie jestem w stanie tu i teraz wymienić jRPG-i, które ukazały się w tym okresie na konsole przenośne i które byłyby warte zachodu,
choć jestem święcie przekonany o tym, że
takie gry na pewno istnieją. No, może poza
jednym, wyjątkowo chlubnym wyjątkiem.
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Mały może (jeszcze) więcej.

Wracając do rzeczy. Golden Sun ukazał się
na łamach Game Boy Magazyn dwa razy:
najpierw była zapowiedź okraszona pięknymi screenshootami, a dwa numery później
ukazała się recenzja. Do dzisiaj nie znam
autora tekstu, ale na pewno nie mylił się
pisząc, że Golden Sun „obok Tony Hawka
i Advance Wars to najlepsza gra na Game
Boya Advance”. Zasłużona nota 9/10.

Po raz pierwszy o Golden Sun przeczytałem
w naszym rodzimym Game Boy Magazyn.
Ktoś pamięta, co to za twór? Właścicielem
pisma był wydawca magazynu Neo, później znanego jako Neo Plus. To były te piękne czasy, kiedy pisma o grach przeżywały
w Polsce rozkwit i z czasem zaczęły powstawać również periodyki dedykowane konkretnym platformom. Mieliśmy miesięcznik
o PlayStation, więc dlaczego by nie o Game
Boyu? Zwłaszcza że Game Boy i Game Boy
Advance były bardzo popularne w kraju nad
Wisłą.

Pamiętam, kiedy sam dorwałem Golden
Sun w swoje małe rączki. Game Boy Advance mimo drobnych rozmiarów był potężną
maszyną, na której ekranie zdolni twórcy gier potrafili zdziałać cuda. Golden Sun
było jedną z tych gier, które wyciskały z podzespołów kieszonsolki ostatnie soki. Gra
była ogromna pod kątem rozmiaru świata,
uginała się pod ciężarem fabuły, której nie
powstydziłby się żaden „duży” jRPG, a także
przyjemna dla oka – tu warto wspomnieć
o wysokiej jakości sprite’ów i tekstur odwiedzanych przez graczy miejscówek, a także

O sukcesie tego przedsięwzięcia zadecydował fakt, że Sakuraba jest typem samouka. Zamiast chodzić ścieżkami utartymi
przez jego kolegów kompozytorów, samemu próbuje nowych rozwiązań, bawi
się dźwiękiem i stylami, aby uzyskać upragniony dźwięk. Gdyby prześledzić całą
jego dyskografię gwarantuję, że rzadko
można natknąć się na takie soundtracki,
które brzmią identycznie. Nowa technologia, jaką oferowała konsola Game Boy
Advance, znowu zachęciła Sakurabę do
eksperymentowania i wprowadzania innowacji do świata jRPG.

chór i to w dość niekonwencjonalny sposób – jego rolą nie jest bowiem przygrywać
gdzieś w tle, ale wręcz towarzyszyć głównej
melodii. Dzięki synchronizacji dźwięków
instrumentów smyczkowych i chóru otrzymujemy wręcz epickie brzmienie, po którym poznamy, że mamy do czynienia z grą
fantasy pełną gębą. Opisany przeze mnie
zabieg można usłyszeć chociażby w motywie przewodnim gry.
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animacje podczas starć oraz innowacyjny
i jednocześnie intuicyjny system walki. Aż
trudno było uwierzyć, że taka gra ukazała się na konsoli, którą można było zabrać
dosłownie wszędzie. No i jest jeszcze jeden
najważniejszy aspekt tej produkcji – soundtrack to coś, co na długo zapada w naszą
pamięć.

Inną cechą charakterystyczną twórczości
Sakuraby jest próba wrzucenia do soundtracku danej gry, nad którą pracuje, uko-

©Wikipedia

Orkiestra, rock i… mocne bicie serca.
Sakuraba oparł muzykę do Golden Sun
przede wszystkim na utworach orkiestralnych, które są słyszalne w najbardziej kluczowych momentach w grze, tj. podczas
walki, podróży po mapie świata czy w trakcie przerywników. Aranżacje orkiestralne
bazują w głównej mierze na instrumentach smyczkowych, co jest dosyć popularnym zabiegiem wśród osób trudniących
się tworzeniem muzyki do gier z gatunku
jRPG. Różnica polega na tym, że w swoich
utworach Sakuraba wykorzystuje również

©Camelot Software Planning
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wspomnę już o innych pozabitwenych melodiach, jak motyw jednego z lochów Venus Lighthouse, który wbił się w mój mózg
na amen. Chyba w życiu żaden dungeon
theme nie wywołał u mnie takiego skoku
adrenaliny. I to się nazywa sztuka.

Chwila oddechu.
Nie można oczywiście zapomnieć o nieco
spokojniejszych rytmach. Vale, które dane
jest nam usłyszeć na samym początku
gry, to typowy przedstawiciel melodii towarzyszących graczowi w tętniącej życiem
wiosce, gdzie panuje sielskie życie, a w tle
przygrywa lutnia. Innym razem można natrafić na The Elemental Stars, które przypomina nieco Schala’s Theme z Chrono Trigger – tajemnicze, lekko mroczne, z chórem
nadającym melodii szczyptę sacrum. Tego
typu utwory można uznać za drobne przerywniki pomiędzy kolejnymi uderzeniami
symfonicznego rocka progresywnego, jednak w rzeczywistości stanowią nieodłączny
element soundtracku – wszak gra jRPG nie
składa się tylko z walk i pełnych niebezpieczeństw podróży. To także momenty, w których gracz może odetchnąć i cieszyć się
urokami świata, który go otacza. Myślę, że
tego typu utwory idealnie spełniają tę rolę.
Motoi Sakuraba stworzył w swojej karierze
całe mnóstwo soundtracków do wielu gier.
Jednak chyba żadna z nich nie odzwierciedla prawdziwie i w stu procentach stylu Sakuraby tak, jak zrobił to w Golden Sun. Ta
gra jest nie tylko najlepszą rzeczą, jaka mogła się przytrafić posiadaczom Game Boya
Advance, ale też samemu Sakurabie. Jestem mu wdzięczny za wszystko, co zrobił
do tej pory, a już w szczególności za to, że
dostarczył najlepszy soundtrack do najlepszej gry na przenośne Nintendo. Tym większa szkoda, że soundtrack do dzisiaj nie został wydany w formie albumu.
Paweł Dembowski
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chanego przez niego rocka progresywnego.
Nie przepuści żadnej okazji, aby to zrobić,
zatem Golden Sun nie był wyjątkiem. Jego
miłość do tego gatunku z występującym
przez niemal całą grę orkiestralnymi melodiami doprowadziła do powstania takich
battle theme jak Isaac’s Theme czy Saturos Theme, które stanowią istną eksplozję
symfonicznego rocka progresywnego. Nie
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Być graczem
z dysfunkcją wzroku
Kilka lat temu grałam w Layers of Fear z przyjacielem. W pewnym momencie postać, którą kierowałam odwróciła się, a przyjaciel stwierdził:
„O, teraz otoczenie jest czarno-białe!”. „Nie widzę
żadnej różnicy.” – odpowiedziałam.
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Kolejny przykład dobrze wykorzystanego dźwięku to Dead Space. Podobnie jak
w Obcym: Izolacji przeciwnicy poruszają
się tu przewodami wentylacyjnymi. Dźwięki ich pełzania w tych miejscach nie tylko
przerażają, ale pozwalają mi określić, gdzie
się znajdują i czy powinnam spodziewać
się ataku. Podczas walk stworzenia te również robią mnóstwo hałasu, co pozwala mi
oszacować, ile ich jeszcze zostało. Jednak
najstraszniejsza scena to ta, w której wchodzimy do korytarza i nagle gasną światła.
W tym momencie słyszysz, że coś pełza
nad tobą, a kiedy podnosisz głowę, potwór
jest dokładnie tam.

w artykule skupiałam się na sound designie,
jednak w tym przypadku to soundtrack
(umiejętnie połączony z sound designem)
pomaga mi w rozgrywce i sprawia, że ta
gra to niezwykłe interaktywne doświad-
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ekranie radaru sprawia korzystanie z własnych uszu. Ponadto dźwięk emitowany
przez urządzenie może zaalarmować Obcego, jeśli akurat będzie w pobliżu.

©Bandai Namco Entertainment

Niestety studia deweloperskie
nieszczególnie zainteresowane
są szeroko pojętą dostępnością.
©SquareEnix
Tak, nie rozróżniam w ogóle barw, posiadam też szereg innych schorzeń narządu
wzroku. I jestem zapalonym graczem. W niniejszym artykule postaram się wytłumaczyć, w jaki sposób radzę sobie w tej gałęzi rozrywki, jak również co gracz taki jak ja
może uważać za pomocne bądź irytujące
podczas rozgrywki.

Dobrze zaprojektowany dźwięk,
oprócz dużego wkładu w immersję, pozwala mi zlokalizować
przeciwników, jak również przewidzieć, co stanie się za chwilę.
Naturalne jest, iż jako osoba z niepełnosprawnością wzroku posiadam bardzo czuły słuch i polegam na tym zmyśle bardziej
niż osoby pełnosprawne. Cechę tę nazywamy kompensacją. Z tego powodu zwracam
szczególną uwagę na warstwę dźwiękową
gry. Dobrze zaprojektowany dźwięk, oprócz
dużego wkładu w immersję, pozwala mi
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zlokalizować przeciwników, jak również
przewidzieć, co stanie się za chwilę.
Dobrym przykładem na to, jak pomocny
w rozgrywce może być sound design, jest
Obcy: Izolacja. Główny przeciwnik w grze
może pojawić się wszędzie i w każdej chwili, a ponieważ nie można go zabić, zlokalizowanie jego położenia jest kluczowe dla
przetrwania. Sprawia to również, że gra jest
za każdym razem przerażająca. Ksenomorf
wydaje mnóstwo przeróżnych dźwięków:
syczy, wrzeszczy i ryczy, a jego kroki są charakterystyczne i głośne.
Jeśli gracz uważnie wsłucha się w te dźwięki, pozwala mu to na posuwanie się naprzód bez ryzyka konfrontacji. Należy tylko
poczekać, aż stworzenie wskoczy do szybu
wentylacyjnego i można ostrożnie kontynuować. Oczywiście można też używać
urządzenia lokalizującego, jednak nie muszę chyba nadmieniać, że o wiele większą
frajdę i wygodę niż gapienie się w punkt na

Tak dobra implementacja efektów dźwiękowych ma miejsce również w grze Dying Light. Jako że gracz musi być w ciągłym ruchu
podczas walki z hordami zombie i ucieczką
przed nimi, fakt że łatwo je zlokalizować poprzez ich dźwięki jest bardzo pomocny. Łatwo możesz stwierdzić, z której strony zombie na ciebie naciera, a słysząc go siedzącego
na karku podczas pościgu to niezapomniane
przeżycie. Potrafię określić, jak duża ich grupa jest w pobliżu i jak szybko się poruszają.

©Bandai Namco Entertainment

Chciałabym też wspomnieć o dwóch starszych grach, których sound design pomaga mi w lokalizacji przeciwników. Nawet tak
stara gra jak Quake posiada coś na kształt
systemu ostrzegania. Gra emituje charakterystyczne dźwięki, kiedy zbliża się zagrożenie. Niewiele, ale pomaga. Kolejny przykład
to F.E.A.R. i system komunikacji pomiędzy
wrogami. Żołnierze ciągle meldują i wydają
rozkazy, a kiedy wzywają posiłki oznacza to,
że zlikwidowana została większość oddziału.
Na koniec zostawiłam coś szczególnego. To
ścieżka dźwiękowa do Get Even. Do tej pory

©SquareEnix
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Wszystko to, o czym wspomniałam wyżej,
bardzo pomaga mi podczas gry, jednak
zdaję sobie sprawę, iż takie rozwiązania zostały zaprojektowane dla przeciętnego gracza, a nie dla gracza z niepełnosprawnością.
Niestety studia deweloperskie nieszczególnie zainteresowane są szeroko pojętą
dostępnością. Mimo to mamy chwalebne
wyjątki, takie jak na przykład możliwość powiększenia napisów w Layers of Fear 2 i Blair Witch (obie gry od Bloober Team).
Twórcy ostatniej części Dooma dodali funkcję, która pozwala dostosować grafikę do
potrzeb graczy z różnymi rodzajami ślepoty
barw. Studio The Chinese Room przystosowało ich słynne Everybody’s Gone to the
Rapture dla osób z niepełnosprawnością
wzroku, słuchu i narządów ruchu. Ostatnia produkcja Supermassive Games – Man

of Medan, również posiada sekcję w menu
dotyczącą dostępności. Powyższe przykłady sprawiają, że zaczynam wierzyć w to, iż
problemy graczy ze specjalnymi potrzebami będą większym obiektem zainteresowań deweloperów w przyszłości.

łam, w ogóle nie rozpoznaję barw. We wspaniałej grze, jaką jest A Plague Tale: Innocence
precyzyjne wymierzenie w głowę przeciwnika
w ciemnym pomieszczeniu to nie lada wyzwanie. Funkcja zmiany koloru tych ikonek na
jaśniejszy byłaby dla mnie bardzo pomocna.

W branży jest ciągle wiele
do zrobienia dla nas, dlatego
ważne jest, aby deweloperzy
poznali nasze potrzeby.

Mini mapy
Gry akcji z otwartym światem (S.T.A.L.K.E.R.,
Dying Light) posiadają malutką mapkę
w rogu ekranu, gdzie wyświetlają się kierunek i mnóstwo ikonek odnoszących się do
aktualnej misji i innych statusów. Patrzenie
na taką mapkę jest trudne dla krótkowidzów.
Oczywiście mogę otworzyć standardową
mapę gry, jednak przeszkadza to w gameplayu. Byłoby bardzo komfortowo, gdyby
można było zmieniać rozmiar tej mapki.

Do tej pory opisałam to, co jest dla mnie
pomocne podczas rozgrywki. Teraz opiszę
to, co mi przeszkadza.
Niemożność zmiany rozmiaru
i koloru celownika
Funkcja ta była dostępna w starszych grach
i była dla mnie bardzo przydatna. Precyzja
jest bardzo ważna w grach FPS, więc irytujące jest, kiedy nie widać dobrze celownika.
Znaczniki przeciwników
Wrogowie w grach są oznaczani na czerwono,
co zrozumiałe. Jednak w ciemnych lokacjach
mam z tym problem, gdyż jak już wspomnia-

Quick Time Events
Sekwencje, w których gra zmusza gracza
do naciśnięcia określonych przycisków
w bardzo krótkim czasie są trudne nie tylko
dla graczy z niepełnosprawnością wzroku.
Należy szybko zorientować się, który przycisk mamy nacisnąć i natychmiast podjąć
działanie, trzeba więc mieć dobry refleks.
W grach takich jak Detroit: Become Human
czy Man of Medan sekwencje akcji składają
się głównie z QTE i nie ma możliwości wyłączenia ich. Niemniej jednak wspomniany
Man of Medan posiada opcję, w której dana
sekwencja pozostaje na ekranie tak długo,
aż naciśnie się jakiś przycisk

W artykule opisałam swoje osobiste doświadczenia jako gracz z dysfunkcją wzroku. Jest to więc przedstawione z mojej
perspektywy, jednak mogę przypuszczać,
że inni gracze z taką niepełnosprawnością
mają podobne obserwacje, a jeśli nie lub
chcieliby dodać coś więcej, z chęcią poznam ich opinie.
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czenie. Zmiany w muzyce, kiedy przeciwnik
się zbliża oraz świetnie budowane napięcie
pokazują, że coś się zaraz wydarzy, i jest to
naprawdę pomocne w orientacji w świecie
gry. Ten soundtrack to nie jest tylko muzyka
towarzysząca walkom i eksploracji, tak jak
w typowych produkcjach.

Gracze z innymi rodzajami niepełnosprawności są również mile widziani. W branży
jest ciągle wiele do zrobienia dla nas, dlatego ważne jest, aby deweloperzy poznali
nasze potrzeby. Gry wideo to gałąź rozrywki
i sztuki, a skoro mamy już filmy z audiodeskrypcją i audiobooki, one również powinny
być dostępne dla wszystkich.

©SquareEnix

Bardzo małe napisy bądź wyświetlane na mało kontrastowym tle
Nie muszę chyba mówić, jak ciężko się je czyta.

©Bandai Namco Entertainment
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Zbyt dużo bodźców wizualnych
Kiedy na ekranie dzieje się zbyt dużo, jest
to bardzo obciążające zarówno dla wzroku,
jak i mózgu. Dobrym przykładem jest tutaj
gra Observer, która mimo to zawiera kilka
ciekawych pomysłów i interesującą fabułę.
Gra wystawia gracza na długie sekwencje
przeładowane taką ilością efektów wizualnych, przebitek itd., że czujesz się jakbyś
został wrzucony w sen jakiegoś szaleńca.
Zdaję sobie sprawę, że jest to artystyczna
wizja twórców, niemniej jednak to męczące
doświadczenie.

©Bandai Namco Entertainment
Izabela Besztocha
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Yoko
Shimomura

szczerze o swojej
karierze i muzyce
do gier
Yoko Shimomura to jedna z najbardziej
znanych i zapracowanych japońskich
kompozytorek. Jej dzieła zna każdy,
kto grał chociażby w Street Fighter II,
Parasite Eve, Super Mario RPG, czy
nawet ostatnio Final Fantasy XV. Ale
przede wszystkim znana jest na świecie, jako autorka muzyki do serii gier
Kingdom Hearts.
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Wypisaliśmy dla was naszym zdaniem najważniejsze fragmenty z wywiadu. Dla tych,
którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś więcej o Yoko Shimomurze odsyłam na stronę
Pasona Career.
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Koichi Sugiyamy. Ale Capcom było firmą
całkowicie nastawioną na gry akcji, a mnie
samą przeniesiono do zespołu tworzącego
gry na automaty. To chyba mało prawdopodobne, aby gra RPG ukazała się w salonach
arcade? Zatem przeniosłam się do Square
w poszukiwaniu okazji do stworzenia muzyki do gier RPG” – mówi Shimomura.

Street Fighter II – pierwszy
kamień milowy w karierze
Shimomury.
Początek znowu nie był dla niej najlepszy,
bowiem znowu nie była w stanie niczego
skomponować. Denerwowała się, ponieważ sądziła, że po wydaniu SFII wszyscy dookoła mieli wobec niej duże oczekiwania.
Tym razem po trzech miesiącach udało się
jej przezwyciężyć tę przeszkodę.

©Red Bull Music Academy
I nawet wtedy, gdy postanowiła zostawić
ciepłą posadę w Square Enix, żeby zostać
freelancerem, Shimomura nie może narzekać na brak pracy – mocno realizuje się zawodowo tworząc muzykę nie tylko do gier, ale
również filmów, seriali animowanych, a nawet w sztukach teatralnych. Ludzie z Pasona
Career, japońskiej firmy zajmującej się doradztwem zawodowym, postanowili zapytać
Shimomurę o przebieg jej dotychczasowej
kariery zawodowej, a także o jej doświadczenia związane z muzyką do gier.

Shimomura nie może narzekać
na brak pracy.
Shimomura w wywiadzie przyznała, że duży
wpływ na jej decyzję o tym, kim chciałaby
zostać w przyszłości, miało Super Mario Bros.
Co ciekawe, w przeciwieństwie do większości z nas, w grę zagrała dopiero będąc na
studiach. „Kiedy byłam dzieckiem nie było
w sklepach NES, a w gry jako takie można
było zagrać na automatach przy supermarketach. Więc nie za bardzo interesowałam się
wtedy „muzyką z gier”.” – mówi Shimomura.
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Pierwsze kroki skierowała do mało znanej firmy Capcom, gdzie ubiegała się o pracę na
posadę o intrygującej nazwie „Sound Creator”.
Pierwsze pół roku Shimomura nie wspomina najlepiej – tworzenie muzyki sprawiało jej
ogromne trudności, podobnie jak konieczność „przerzucania” melodii na kartridże do
NES-a. Innymi słowy: nie była w stanie niczego skomponować jak należy. Przyznaje nawet,
że wielokrotnie myślała o odejściu z firmy.
Jednak wraz z upływem czasu Shimomura nabierała doświadczenia, co sprawiło, że
w końcu była przydzielana do większych
projektów. Jednym z nich był wydany w 1991
Street Fighter II – głośny hit salonów arcade,
a za razem pierwszy kamień milowy w karierze Shimomury.
Po przygodach z Capcom przeniosła się
do kolejnej firmy – Squaresoft. Jak twierdzi,
głównym powodem zmian była chęć tworzenia muzyki do gier RPG. „Zanim rozpoczęłam pracę w Capcom, przez długi czas
zasłuchiwałam się w klasycznych utworach
z gier, jak te w Dragon Quest autorstwa

©Brave Wave Productions

W 2003 roku opuściła Square ze względu
na ciążę i związaną z tym zmianą trybu życia. Rozłąka nie trwała długo: Shimomura przeszła na freelancing i kontynuowała
swoją pracę nad muzyką do Kingdom Hearts. Choć jak sama przyznaje, to nie było
łatwe zadanie. „Ledwie mogłam odpocząć.
Napisałam utwory do gry na 20 godzin
przed narodzinami mojego syna. Potem aż
do czwartej wieczorem odgrywałam demo
muzyki, a następnie poszłam na pieszo do
szpitala. Wróciłam do pracy dwa miesiące
po porodzie” – wspomina Shimomura. „Zawsze jest jakiś termin i muszę go nadrobić.
Dla mnie praca równa się pisanie muzyki, a to równa się życie, więc to sprawia, że
chce się pracować” – dodaje.
Jednak jak sama przyznaje, warto było się
poświęcać. „Często dostaję listy, gdy na
zagranicznych imprezach odbywają się sesje autografów. „Twoja muzyka uratowała
mnie, gdy nie mogłem chodzić do szkoły”.
„Słuchanie twoich piosenek podczas pobytu w szpitalu było dla mnie największą
przyjemnością”. Wszystkie te słowa oznaczają, że to, co do tej pory zrobiłam, nie zostało zmarnowane, pomaga komuś w życiu. Przeciwnie, daje mi energię” – uważa
artystka.

©Capcom
Paweł Dembowski
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muzyka
z Final
Fantasy VII

Minęły już ponad dwa tygodnie
od ukazania się gry Final Fantasy
VII Remake, a ja wciąż nie mogę
zapomnieć o wersji demonstracyjnej. Nie chodzi nawet o to, jak
prezentowało się pod kątem wizualnym, ale raczej o to, z jaką

dbałością odwzorowano niemal
wszystkie kluczowe sceny z początku gry: od wysiadki z pociągu,
aż do walki z ogromnym robotem
przy reaktorze w Midgarze. I to
wszystko podszyte wizualiami na
miarę gier akcji XXI wieku.
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Czy

zestarzała się?
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Demo było również zbyt krótkie,
żeby móc ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy szykuje
nam się hit roku.
Oczywiście wciąż mam lekkie obawy związane z tą grą, np. zastąpienie turowych potyczek
systemem walki rodem z ostatnich odsłon
Final Fantasy czy też wycięcie części zawartości z oryginału (wiadomość o tym, że nie będzie można korzystać podczas walki z Reda
XIII, nie została dobrze przyjęta przez graczy).
Demo było również zbyt krótkie, żeby móc
ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy szykuje nam się hit roku. Niemniej pozostawiło
w mojej głowie raczej pozytywny obraz, który
mam nadzieję pozostanie do ukończenia finalnej wersji gry.
Przy okazji tego nagłego wydarzenia (bowiem
demo ukazało się dość nagle, bez zapowiedzi)
zacząłem się zastanawiać nad muzyką do Final Fantasy VII. Pominę te kawałki, które usłyszałem w demie Remake’u, ponieważ, jak już
wcześniej napisałem, było zbyt krótkie, aby
móc cokolwiek ocenić. Zamiast tego chcę na
chwilę skupić się na oryginale i odpowiedzieć
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sobie na jedno pytanie: czy po 23 latach muzyka Nobuo Uematsu to wciąż coś, do czego
warto powracać?
Po raz pierwszy zagrałem w Final Fantasy
VII bodaj w roku 2000. Jaki ja wtedy byłem
w tej grze zakochany. Ta historia. Te postacie.
Ten rozmach! No i wreszcie – ten soundtrack.
Może trudno będzie w to uwierzyć (albo i nie),
ale wszystkie utwory zapamiętałem już po
pierwszej sesji z grą i do dzisiaj jestem w stanie je zanucić prosto z pamięci.
Soundtrack z Final Fantasy VII jest bodaj jednym z najbardziej charakterystycznych w całej
serii, a żaden z utworów nie pojawił się na nim
przypadkiem. Każdy z nich odgrywa bowiem
w grze odpowiednią rolę. Zresztą wystarczy
przeczytać same nazwy utworów i wsłuchać
się w nie, aby przywołać w głowie obrazki właśnie z TEJ konkretnej sceny w TYM konkretnym momencie. Ale jest też inny aspekt.

Dla mnie to orkiestralno-chóralne
brzmienie to synonim ciągłych
porażek.

Mnie One-Winged Angel kojarzy się wręcz
z traumą związaną z przechodzeniem ciągle tego samego bossa i co rusz zmianą
taktyki, dla innych jest to monumentalne dzieło, doskonale symbolizujące walkę
z równie potężnym przeciwnikiem. Inny
przykład: większość osób płacze podczas
słuchania Aerith’s Theme, ale spotkałem się
też z takimi opiniami, że jest to zbyt ckliwy
utwór, przypominający coś, co równie dobrze mogłoby wystąpić w pierwszym lepszym shoujo-anime.

Przez to wszystko słuchanie muzyki z Final Fantasy VII z roku na rok stawało się dla mnie coraz
trudniejsze, aż w końcu pojawiło się we mnie
uczucie podobne do tego, kiedy wydana została kolejna rzecz/gra związana z „siódemką”.
Doszedłem do takiego momentu, kiedy – mówiąc kolokwialnie – muzyka z Final Fantasy VII
przejadła mi się. Oczywiście od czasu do czasu
odtworzę sobie soundtrack na Spotify, jednak
od pewnego momentu traktuję go bardziej
jako tło podczas pracy nad kolejnymi tekstami.
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Pamiętam, jak kilka lat temu popełniłem
na łamach Gamemusic.pl tekst o tym, jak
bardzo znienawidziłem uwielbiany przez
wszystkich One-Winged Angel. Pisałem
o tym, jak wiele potu, łez i krwi kosztowała
mnie walka z Sephirothem i jak bardzo ten
utwór wwiercił się w moją głowę. Dla mnie
to orkiestralno-chóralne brzmienie to synonim ciągłych porażek, niepowodzeń, a także
nerwów. Tak, to był utwór, który znienawidziłem… Ale to właśnie na tym polega magia
twórczości Uematsu – na wyrażaniu uczuć
autora poprzez muzykę, ale też na dowolnej
ich interpretacji przez odbiorców.

Odnoszę przykre wrażenie,
że z soundtrackiem zadziała
się podobna rzecz.
Dlatego trudno mi nie spoglądać na Final
Fantasy VII Remake jako na kolejny skok na
kasę poprzez uderzenie w sentymentalną
nutę i ponowne „wypranie na nowo” tych samych melodii, mimo moich zachwytów nad
jakością ukazaną w demie. Tak bardzo chciałbym się mylić.

Innymi słowy, każdy zawarty na tym soundtracku utwór ma swoją historię, ale też
wywołuje uczucia, które mimo upływu
ponad dwóch dekad wciąż są w nas żywe.
Dlatego wcale nie dziwię się tym, którzy
powracają do słuchania tego soundtracku
tak dziesięć lat temu, jak i dziś. Bo to po
prostu kawał historii, która na długo zapada w pamięć.
Niestety, w tej beczce miodu znalazła się
łyżka dziegciu. Otóż odnoszę przykre wrażenie, że z soundtrackiem zadziała się podobna rzecz, co z samą grą, tj. została przemielona do granic możliwości. Tak jak z gry
wyciśnięto ostatnie soki, wydając co rusz
najprzeróżniejsze gadżety, spin-offy i inne
bajery związane z uniwersum „siódemki”, tak
w przypadku soundtracku przez ostatnie kilkanaście lat otrzymałem całe multum jego
wykonań, od symfonii, przez rock, chiptune,
czy nawet metal, że już nawet nie wspomnę
o milionach albumów z muzyką z „siódemki” w wykonaniu fortepianowym.

©Otaku.com
Paweł Dembowski
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Muzyka
przyszłości
w grach
wideo
82

Przyszłość to intrygujące miejsce. Zawsze prędzej
czy później stanie się przez chwilę teraźniejszością, by rychło przenieść się w przeszłość. Zgodnie z Blade Runnerem Ridleya Scotta powinniśmy
już dzisiaj mieć monumentalne piramidokształtne
budowle w Los Angeles, wszechobecnych androidów i latające samochody.
83
©Sony Pictures Entertainment

Mieliśmy liniowe kawałki modulowane
wkładem gracza chociażby w Guitar Hero.
Z kolei The Legend of Zelda: Majora’s Mask
zmuszała nas do odegrania kilku melodii na
okarynie lub jako Deku na trąbkach, chociaż
bardziej kreatywni mogli się pobawić tym
elementem gry i zagrać niemalże wszystko
– wystarczy poszukać na YouTube.

je pod wydarzenia w grze i kontrolować je
progresem gracza. Pozostaje pytanie, kto
pierwszy podejmie się takiego ryzyka.
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obraźcie sobie, że podczas rozgrywki dobrze Wam znany utwór klubowy zamiast
lecieć liniowo od początku do końca przez
powiedzmy 4 minuty, zaczyna zgodnie
z waszą rozgrywką modulować, zmieniać
swój aranż i jego długość zależeć będzie od
tego, w jakim czasie zaliczycie dany etap.
Kamienie węgielne już zostały położone.

Niezależny developer i niszowy label, czy
moloch pokroju EA i Sony BMG? Oczywiście
może się równie szybko okazać, że z punktu
prawnego taki koncept sprawiałby zdecydowanie więcej kłopotów niż to jest warte, ale
że nie jestem specjalistą od prawa autorskiego, nie będę próbował wyrokować jakich. No
i rodzi się też pytanie jaka muzyka miałaby
szansę zadziałać w takim formacie.

The Legend of Zelda: Majora’s
Mask zmuszała nas do odegrania kilku melodii na okarynie.
©kiberpank

Jak może wyewoluować
muzyka growa w najbliższych
latach.
Zamiast tego mamy filtry instagramowe
z psimi mordami na co drugiej dziewczynie,
sypiący się ekosystem i galopujący nacjonalizm w co drugim kraju. Jeżeli lubicie dystopie w literaturze, filmie i grach, gratulacje
– żyjemy w dystopii. Jednak przyszłość daje
również ciekawe pole do rozważań na temat
tego, co może nas czekać w dowolnym innym aspekcie otaczającej nas kultury.
Jak chociażby muzyki z gier. Patrząc na to
skąd przybyliśmy, gdzie stoimy i jak kształtowały się trendy i rozwiązania w growej
muzyce, chciałbym rozpocząć z Wami
dyskurs na temat tego, jak może wyewoluować muzyka growa w najbliższych latach.
Zacznę od pewnej wizji, jaka zrodziła się
w moim umyśle podczas ogrywania kilku
ostatnich tytułów. Nazw nie podam, bo nie
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są aż tak ważne w tym kontekście. Istotnym
jest aktualny rozziew między soundtrackiem
oryginalnym a licencjonowanym. Dla tych,
którzy rzadziej czytają gamemusic.pl spieszę z tłumaczeniem. Soundtrack oryginalny
to muzyka napisana specjalnie pod daną
grę, natomiast licencjonowany to muzyka
stworzona bardzo często w zupełnie innym
celu, lub pod inne medium, jak chociażby
muzyka klubowa lub popowa, wykorzystywana w rozmaitych grach sportowych.
Dzisiaj najczęstszą różnicą jest interaktywność i nieliniowość muzyki oryginalnej.
Muzyka licencjonowana najczęściej działa
jako wewnętrzna playlista odtwarzająca się
w mniej lub bardziej losowy sposób i bywa
jedynie zabiegiem marketingowym, mającym na celu zwiększyć popularność danego tytułu pośród fanów rzeszy muzyków,
której twórczość wykorzystana jest przy
danej ścieżce dźwiękowej.
I tu rodzi się koncept przyszłości. Interaktywny soundtrack licencjonowany. Wy-

Niemalże doskonałym przykładem jest jednak Rocksmith, chociaż ciężko mi stwierdzić na ile jest to gra, a na ile wysublimowany trenażer gitary, ponieważ nie tylko
gramy odtwarzając utwory tym razem na
prawdziwym instrumencie, ale jednak skupia się również na nauce, szczególnie tych,
którzy gitarę pierwszy raz trzymają w ręku.
Jeszcze tylko z obowiązku wspomnę o tytułach takich jak DJ Hero, Audiosurf czy zapomniane Frets on Fire, które w lepszy lub
gorszy sposób radziły sobie z muzyką. Również w świecie DJ-skim kultura remixu poszła tak daleko, że firma Native Instruments
zaproponowała w swoim oprogramowaniu
Traktor rozwiązanie Remix Deck, w którym
przygotowany przez kompozytora utwór
w 4 stemach (ścieżkach z wyszczególnionymi partiami utworu – perkusja, bas, syntezatory, wokal) może być w locie rearanżowany w minimalnym stopniu przez DJ-a.
Właściwie jedyne czego potrzeba, to developera tworzącego odpowiednio ambitny
projekt, zdolnego sound designera/kompozytora i wydawnictwa muzycznego chętnego udostępnić muzykę swoich twórców
w pojedynczych ścieżkach, by zaaranżować

©Kipish_fÖn

©Kipish_fÖn
Czy tylko bazująca na krótkich pętlach muzyka klubowa i popularna, czy też rock’n’roll/
metal/punk. Klasyczna orkiestrowa, czy tylko
współczesne kompozycje? Co sądzicie o takim koncepcie? Wykonalne? Bez sensu? Jakie inne wizje rozwoju muzyki w grach?
Konrad Belina-Brzozowski
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Jak brzmi

New Super
Mario Bros.
U Deluxe?
Minęły już przeszło 2 lata, odkąd Nintendo Switch wkroczył pewnie na rynek konsol, przynosząc graczom spory powiew świeżości w graniu. Ciężko
było może mówić o rewolucji, niemniej jednak śmiało można stwierdzić, że
zarówno rozrywka mobilna, jak i stacjonarna, została wyniesiona na nowy,
ciekawszy poziom.
Fala popularności Switcha poniosła także ze
sobą markę Mario. Mamy więc na rynku Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8, Mario Tennis Aces, Super
Mario Party i całą masę innych gier oraz ich
pochodnych, umieszczonych w tym samym
uniwersum.
Wszystkie te gry prezentują bardzo wysoki
poziom, są niesamowicie dopieszczone i do-
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brze zaprojektowane, a przede wszystkim
wciągają na długie godziny. Specjalnie nie
wspomniałem tutaj o jeszcze jednym tytule,
któremu zamierzam poświęcić więcej uwagi w tym artykule. Mowa o New Super Mario
Bros. U Deluxe (swoją drogą Nintendo powinno było wymyślić jeszcze dłuższa nazwę…),
który z kolei jest portem trochę starszej wersji, stworzonej na konsolę Nintendo Wii U.
New Super Mario Bros. U Deluxe to gra naj-

©Nintendo
bardziej zbliżona pod kątem mechaniki
i gameplayu do klasycznego Mario. Mówiąc
krótko – to dobrze nam wszystkim znany
platformer w rzucie bocznym z prostą historią, masą ciekawych mechanik i cieszącą oko
kolorową grafiką. Gra się w nią obłędnie zarówno w pojedynkę, jak i w trybie kooperacyjnym. A jak się tego słucha? Cóż, na pierwszy
rzut ucha wszystko brzmi bardzo generycznie i oszczędnie. To w końcu Mario, ta gra

ma przede wszystkim bawić, być grywalna
oraz miła dla oka i wcale nie potrzebuje tutaj
skomplikowanej muzyki. W takim razie sprawa załatwiona, możemy kończyć artykuł…
…z drugiej jednak strony gdyby trochę bardziej zagłębić się w ten temat i przyjrzeć dokładniej udźwiękowieniu, można zauważyć
sporo ciekawych rzeczy, szczególnie na polu
implementacji. Początkowo planowałem na-
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Cóż, na pierwszy rzut ucha
wszystko brzmi bardzo
generycznie i oszczędnie.
Możliwe że są obecni na sali gracze, którzy
pamiętają prequel New Super Mario Bros.
U Deluxe. Mowa oczywiście o New Super Mario Bros. Wii, wydanym na wiadomą konsolę.
Idąc dalej wstecz, możliwe, że siedzą na sali
także gracze, którzy pamiętają jeszcze wcześniejszą część serii, czyli New Super Mario
Bros. Ten tytuł został z kolei wydany w 2006
roku na platformę Nintendo DS. W międzyczasie pojawiło się jeszcze kilka innych pro-

dukcji z cyklu, m.in. właśnie New Super Mario
Bros. U wydany na Wii U, którego port jest
tematem tego artykułu.
Jak widać naprawdę łatwo się pogubić
w mnogości i zawiłości tych nazw. Dlaczego
w takim razie o tym piszę? Dlatego, że w każdym z tych tytułów znajdziemy cząstkę wspólną muzyki skomponowanej na potrzeby serii.
Kōji Kondō, legendarny twórca słynnego motywu do Mario, który przez wielu uważany
jest za najpopularniejszy temat jaki kiedykolwiek został skomponowany na potrzeby gry
wideo, również maczał w tej muzyce palce.
O ile w New Super Mario Bros. Kōji był głównym kompozytorem, tak potem przekazał
pałeczkę innym, a sam pełnił już tylko (albo
aż) rolę konsultanta. Ci „inni” to m.in.: Ryo Nagamatsu, Kenta Nagata czy wreszcie Shiho
Fuji, młoda 35-letnia kompozytorka, odpowiedzialna właśnie za soundtrack do switchowej wersji przygód wąsatego hydraulika.
Grając na nowej konsoli
Nintendo ktoś zaznajomiony z serią New Super Mario
Bros. prawdopodobnie nie
będzie mógł oprzeć się wrażeniu, że gdzieś już słyszał te
melodie. I to będzie dobre
wrażenie, gdyż harmonicznie i melodyjnie cała seria
jest niesamowicie spójna.
Mimo iż zasiadali do niej
różni kompozytorzy, słychać
wyraźnie wpływ i czujne
oko (a raczej ucho) Kōjiego
Kondō, który we wszystkich
sequelach dopilnował, aby
niektóre motywy zdecydowanie utożsamiane były nie
tyle z konkretnym tytułem,
co z całą serią.

©Nintendo
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Słychać to chociażby w motywie do mapy Layer Cake
Desert, który jest wręcz
identyczny
do
tematu
piaszczystej krainy z wersji
na Wii. Podobnie jest także z muzyką odgrywaną na

mapach śnieżnych oraz na klasycznej Acorn
Plains, chociaż w tym wypadku podobieństwa pomiędzy najnowszą, switchową wersją
a pierwowzorem są już mniejsze. Ale czy tak
naprawdę komukolwiek to przeszkadza? Myślę, że wręcz przeciwnie. Czytając komentarze pod youtube’owymi wrzutkami wyraźnie
widać, że gracze czekają nie tylko na kolejne
odsłony serii, ale także i na muzykę.

w momencie gdy przechodzimy między nimi.
Owe przejścia są genialnie zaimplementowane. Nie słychać pomiędzy nimi żadnych przeskoków czy przerw. W odpowiednim momencie wchodzą po prostu charakterystyczne dla
danej krainy instrumenty, a ta sama melodia
odgrywana jest w sposób ciągły.
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pisać osobny artykuł poświęcony muzyce do
nowego switchowego Super Mario. Jednakże osobiście uważam, że recenzja tak prostego i generycznego soundtracku byłaby
zwyczajnie zbyt krótka. Postanowiłem zatem
poświęcić ten artykuł ogólnej oprawie audio
tej produkcji, ale także i całej serii, zaprawiając to lekką dawką historii.

Instrumentarium, jakie zostało
użyte w soundtracku do najnowszej odsłony Mario, jest bardzo proste.
Instrumentarium, jakie zostało użyte w soundtracku do najnowszej odsłony Mario, jest
bardzo proste. Z drugiej jednak strony wesołe,
elektroniczne brzmienia, w których dominują różnorakie perkusjonalia oraz instrumenty
takie jak marimba, kalimba, itp. to wizytówka
switchowego Mario, ale także i całej serii.

©Nintendo

Muzyce towarzyszy także charakterystyczny chórek, który co jakiś czas śpiewa „Pa-pa”
(albo „Bah-bah”, jak kto woli. Spotkałem się
z kilkoma wersjami). I nie byłoby w tym nic
szczególnego, gdyby nie to, że ta wokalna
wstawka ma wpływ na… rozgrywkę.
W momencie kiedy słychać „Pa-pa”, niektórzy wrogowie wykonują jakąś drobną
czynność: np. Goomba podskakuje do góry,
a Koopa Troopa zatrzymuje się i tańczy. Ten
świetny zabieg, który towarzyszy nam od
pierwszego New Super Mario Bros., to doskonały przykład interakcji muzyki ze światem
i nawet w tak prostej grze jaką jest Mario, znalazło się miejsce na tego typu akcenty.
I takich smaczków jest dużo więcej, w momencie gdy bierzemy na swoje ręce Baby
Yoshi, ten zaczyna śpiewać specjalny, dedykowany motyw, który pasuje do aktualnie
odtwarzanego. Jest to co prawda subtelny
zabieg, ale zaraz… wygląda to tak, jakby gracze mieli wpływ na muzykę w grze!
Na koniec chciałem wspomnieć o muzyce, która odgrywana jest w ogólnym widoku świata Mario. Każdej krainie towarzyszy
konkretny motyw, który płynnie zmienia się

©Nintendo
Gdybym miał krótko podsumować udźwiękowienie do najnowszego switchowego
Super Mario Bros., ale i także do całej serii,
powiedziałbym: piękno tkwi w prostocie.
Chociaż może bardziej trafnym określeniem
byłoby: w szczegółach i prostocie. Jak zdążyliśmy się już przyzwyczaić, produkcje japońskiego giganta są zawsze dopieszczone
do granic możliwości. Świetnie, że w tym dopieszczeniu znalazło się też miejsce na oprawę audio. A jeżeli komuś taka oprawa się nie
podoba, niechaj zostanie pożarty przez Yoshi!
Krzysiek Kowal
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Od wirtuozów
układów scalonych
do żywej orkiestry

muzyka
w grach
od 1970
do 2000
Lata 80. to dekada wielu przełomów. Yamaha wypuszcza jeden z pierwszych cyfrowych syntezatorów FM, który pozwala modulować częstotliwości
i uzyskiwać różną charakterystykę brzmień.
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Po raz pierwszy słyszymy też klasykę w grze wideo – w 1983 Konami wydaje strzelankę Gyruss,
gdzie w tle pędzi chiptune’owa
wersja Toccata i fuga d-moll J.S.
Bacha. Jednocześnie syntezatory
FM do spółki z lepszymi kartami dźwiękowymi – szczególnie
w komputerach: NEC PC-8801
czy PC-9801 – otwierają drzwi
do ery 16 bitów. Póki co głównie
na PC.

Do współpracy zapraszają kompozytora
Kojiego Kondo, który na
start dostaje wolną rękę
i pre-alfę gry.

©Nintendo

W 1985 pojawia się Super Mario
Bros od Nintendo. Japończycy
chcą być jak Georges Méliès dla
braci Lumière. Chcą robić gry
pełniejsze – wypchane dźwiękami i kolorami. Do współpracy
zapraszają kompozytora Kojiego
Kondo, który na start dostaje wolną rękę i pre-alfę gry, czyli Mario
biegającego po pustym świecie.
Komponuje na 8-bitowym keyboardzie, bo konsola NES jeszcze
nie udźwignie bardziej skomplikowanych utworów.
Ale proste dźwięki wrzucone
na każdy z czterech kanałów
sprawiają wrażenie głębi, dzięki rytmowi jazzowych synkop
i kontrapunktom na przemian
z harmoniami. Natomiast samo
Super Mario Bros zostaje wpisane do Księgi rekordów Guinnessa jako najbardziej kasowa gra
komputerowa w historii – i zostanie tam aż do czasu Wii Sports,
ale to już w zupełnie innej epoce.

©Square Enix
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Nintendo rozgaszcza się na rynku i w 1987 roku pojawia się Final Fantasy. Jak głosi legenda
– z założenia ostatnia gra Hiro-

©Square Enix
nobu Sakaguchiego, a koniec końców – początek kultowej serii. Z kolei muzycznym
założeniem jest stworzenie równie epickiej
melodii, co główny motyw Mario. Tak właśnie powstaje Prelude – utwór otwierający pierwszą i każdą następną część. Tutaj
jeszcze jako prosty arpeggio w stylu chiptune, ale z każdą odsłoną FF będzie coraz
bardziej rozbudowywany. A jego autor, Nobuo Uematsu, szybko dołącza do pierwszych sław w kręgu kompozytorów muzyki
do gier.

Prelude – utwór otwierający
pierwszą i każdą następną część.

Far East Of Eden. Problem polega na tym,
że napędy laserowe są wciąż jeszcze bardzo
ograniczone, więc kiedy odtwarzane jest
audio, to system nie odtworzy danych gry
do czasu, aż dźwięk nie dokończy swojej
pętli. Dźwięk zresztą nie jest w jakości CD,
tylko bardzo mocno skompresowany.
Ale za rogiem już lata 90. – rewolucja bitowa, platformowa, cyfrowa i tytuły, które do
dziś u części graczy powodują dreszcze.
Maciej Baska

Końcówka lat 80. to pierwsze eksperymenty z zapisywaniem gry i muzyki na jednej
płycie CD (mixed-mode). Głównie dla PC
albo konsoli TurboGrafx-16, czyli konsoli na
kardridże z dodatkowym portem na płyty –
od twórcy komputerów, NEC. W 1987 na CD
pojawia się pierwsza część serii Ys, a w 1989
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Niełatwa
dekada
muzyki
do gier
W grudniu nasz kolega Maciej Baska napisał tekst,
którego już sam tytuł zawiera bardzo odważną tezę,
że żyjemy w złotej erze muzyki z gier. Po przeczytaniu całości trudno mu nie przyznać racji: soundtracki do gier dostępne są w serwisach streamingowych, w tym na bardzo popularnym Spotify, na
YouTube, co rusz organizowane są koncerty z muzyką do gier, albumy wydawane są nawet na płytach winylowych… Przykłady można mnożyć.
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Muzyka do gier przeszła
w ciągu ostatnich 10 lat
bardzo długą drogę.

sprawił, że gry zaczęto traktować jako poważny biznes, była premiera Wiedźmina.
Odtąd gry były czymś więcej niż bezmyślną
rozrywką dla niewielkiej grupy.

W tym roku mija 10 lat, odkąd już na stałe dołączyłem do redakcji Gamemusic.pl
i biorąc pod uwagę moje dotychczasowe
doświadczenia mogę powiedzieć, że to, co
napisał Maciej, jest prawdą -– muzyka do
gier przeszła w ciągu ostatnich 10 lat bardzo
długą drogę, aby stać się medium zauważonym przez szerokie masy… i jeszcze przynajmniej drugie tyle ma przed sobą.

A jak na tamte czasy wyglądała sytuacja muzyki do gier? Niewątpliwie szczytem możliwości było wydanie soundtracku na płycie
CD i sprzedaż w sklepie internetowym, a za
prawdziwą fanaberię można uznać zamieszczenie nań biografii autora/autorki soundtracku (bo jak to tak, że wyrobnik ma zostać
wyróżniony?!). Sam jestem szczęśliwym posiadaczem kilku takich albumów. I gdyby mi
ktoś wtedy powiedział, że za kilka lat będę
mógł słuchać takiej muzyki na swoim telefonie, to zapewne pukałbym się w czoło.

Pamiętam, jak jeszcze 10 lat temu gry wideo
były przez nie-graczy i media mainstreamowe traktowane po macoszemu. Ot niezbyt
wymagająca rozrywka dla niezbyt wymagających ludzi, niegodna stawiania w jednym rzędzie z filmami i literaturą. Moim
zdaniem pobudka nastąpiła w momencie
ogłoszenia nowiny, że wartość rynku gier
wideo najpierw przewyższyła rynek filmowy, a potem również muzyczny. W Polsce
dodatkowym bodźcem, który ostatecznie
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Choć do ideału jeszcze brakuje. Bo owszem,
muzykę z God of War czy z najnowszych
odsłon Assassin’s Creed odsłuchałem na
Spotify bodaj w dniu ich premier, ale za to
soundtracku z Persony 5 do dzisiaj nie jestem w stanie tam odnaleźć. Niby widać,
jak firmy ze wschodu powoli otwierają się
na zachodnich słuchaczy, czego dowodem

z czasem zaczęto organizować koncerty zupełnie innego formatu (vide The Legend of
Zelda: Symphony of the Goddesses), ale to
nadal niewiele w porównaniu z Japonią.

Niemniej jednak trzeba przyznać, że technologia zdecydowanie sprzyja promowaniu
muzyki do gier. Jednak istotny jest również
czynnik ludzki – ktoś (albo coś), kto poprowadzi za rękę i pokaże, że muzyka do gier
może być traktowana jak sztuka. Oczywiście można to zrobić za pomocą filmików
na YouTube czy paru podcastów, jednak
najlepszym i najskuteczniejszym sposobem na pokazanie panom pod krawatami,
że muzyka z gier może stać na równi chociażby z muzyką filmową, są koncerty. Skoro mamy Festiwal Muzyki Filmowej, to dlaczego nie miałoby się to udać z Festiwalem
Muzyki Gamingowej?

W przypadku Europy można powiedzieć,
że podobnie jak w USA koncerty nie odbywają się tak często (a początki były bardzo nieśmiałe, zatem mamy do czynienia
z progresem), ale za to pełnoprawna orkiestra symfoniczna zdecydowanie bardziej
przypasowała publice niż dziwne romanse
orkiestry z zespołami rockowymi. Obecnie
niemal w każdym europejskim kraju ma
miejsce jakiś koncert z muzyką z gier, a nie
tak dawno do tego grona dołączyła również
Polska. Najpierw były to niewielkie, wręcz
kameralne występy, potem publika się rozrosła, aż w końcu udało się stworzyć festiwal z prawdziwego zdarzenia.

Na polu organizowania wydarzeń kulturalnych z wykorzystaniem muzyki do gier Japonia nie ma sobie równych: raz odbędzie
się wielki koncert w Tokio, a innym razem
trwająca nawet kilka miesięcy cała trasa po
największych miastach. Zwykle odbywają
się one przy okazji okrągłych rocznic powstania konkretnych gier, ale bywa też, że
koncert jest organizowany w okolicach premiery jakiejś świeżynki. Za tym wszystkim
stoją przede wszystkim ludzie: sami kompozytorzy, ale i osoby czy nawet instytucje
związane bezpośrednio z kulturą. O widownię nietrudno – bilety wyprzedają się niemal
tnatychmiast. W kraju, gdzie gry pokroju
Final Fantasy czy Kingdom Hearts są traktowane niczym świętość, to nawet nie dziwi.

Game Music Festival okazał się dużym sukcesem, czego dowodem była ubiegłoroczna druga edycja. Jednak już przy pierwszej
edycji zobaczyliśmy, na jakim poziomie
znajduje się Polska pod kątem świadomości, czym jest muzyka z gier. Szczegóły pominę, ale uwierzcie nam, że przekonanie
do tego pomysłu dużych ośrodków kultury,
mediów czy instytucji wspierających podobne inicjatywy było nie lada wyzwaniem.
Na szczęście fani gier z Polski i zza granicy nie zawiedli i zleciało się do Wrocławia
tylu, że cały budynek Narodowego Forum
Muzyki pękał w szwach. Przy okazji drugiej edycji GMF o muzyce do gier zaczęto
w końcu mówić w mainstreamowych mediach. Jeszcze raz dziękujemy!

A jak to wygląda na Zachodzie? Cóż, początki nie wyglądały obiecująco. W Stanach
Zjednoczonych szczególnie popularne były
(i są do dzisiaj) koncerty pokroju Video Games Live, czyli dużo świateł, raczej głośna
muzyka i raczej te najpopularniejsze gry/
kawałki. Za ich organizację odpowiadają zwykle pasjonaci, którzy chcą połączyć
swoje hobby z czymś większym. Niby dobra
rozrywka i nawet sporo osób bierze w niej
udział, ale sam miałbym duże wątpliwości, czy dać temu jakiekolwiek fundusze na
zorganizowanie kolejnej edycji. Oczywiście
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są bogate biblioteki soundtracków udostępnione przez Square Enix czy Capcom,
ale wciąż podchodzą do tego tematu po
macoszemu.

©Matt Makes Games Inc.
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Muzyka do gier jest taką
samą formą sztuki, co muzyka
filmowa.

wane w celu popularyzacji muzyki do gier
a tymi, które miały miejsce jeszcze dekadę
temu jest ogromna przepaść , to tym bardziej uważam, że trzeba na bieżąco zadbać
o to, aby chociaż utrzymać ten sam poziom
przez kolejne lata.
Tylko dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu w budowaniu i utrzymywaniu w świadomości ludzi to, że muzyka do
gier jest taką samą formą sztuki, co muzyka filmowa możemy doprowadzić do
tego, że dzieła Hansa Zimmera i Austina
Wintory’ego razem znajdą się na listach
przebojów największych stacji radiowych.
No chyba że za 10 lat nie będzie już stacji
radiowych.
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Także to, o czym pisał Maciej, jest stuprocentową prawdą. Po 10 latach gracze mają
znacznie większy wybór i możliwości, jeśli
chodzi o słuchanie muzyki do gier. Ta z kolei
stała się czymś powszechnym, a nawet został zauważony przez ludzi nieobeznanych
z grami. Niemniej jednak sądzę, że to wciąż
dopiero początek drogi. Bo choć pomiędzy
tymi działaniami, które są dzisiaj podejmo-

The Last Guardian
Vinyl Soundtrack

Paweł Dembowski

15% rabatu

na hasło gamemusic na wszystkie
(NIEPRZECENIONE) tytuły w sklepie WINYLOWA
hasło ważne 1.05-17.05.

©Matt Makes Games Inc.
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Kup teraz!
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Kingdom
Hearts –
muzyczna
bajka
CZ. 2

Tych którzy uważają, że fabuła Kingdom Hearts jest mocno skomplikowana,
a Kingdom Hearts II zrobiło wszystko, żebyśmy czuli się jeszcze bardziej zmieszani, uspokajam – Square Enix przychodzi
z pomocą, aby utrudnić nam życie.
Do dzisiaj trudno mi zrozumieć, czym kierowało
się Square Enix tworząc tak dużo sequeli, prequeli i spin-offów serii, poza wprowadzeniem chaosu
i zamętu w naszych głowach. Zwłaszcza że Kingdom Hearts, w przeciwieństwie do Final Fantasy
czy Dragon Quest, ma zamkniętą strukturę, przez
co nie ma specjalnie pola do nadmiernego eksperymentowania w kolejnych odsłonach czy to
w kwestii gameplayu, czy fabuły.
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Kingdom Hearts, w przeciwieństwie do Final Fantasy czy
Dragon Quest, ma zamkniętą
strukturę
Wydany na GameBoya Advance i będący
pomostem między pierwszą a drugą częścią Kingdom Hearts, Chain of Memories,

jest chyba najlepszym przykładem tego,
o czym pisałem wcześniej – jeśli do tej pory
Kingdom Hearts było ci obce, bo nie miałeś
w domu PS2, spokojnie możesz sobie sprawić tańsze GBA i otrzymasz Kingdom Hearts w pigułce.
I to dosłownie, bowiem zdecydowaną większość utworów w Chain of Memories stanowi muzyka autorstwa Yoko Shimomury
z pierwszej części Kingdom Hearts, wliczając w to motyw Simple And Clean z wokalem Hikaru Utady. I choć GBA musiało borykać się z ograniczeniami, jakie niosły za
sobą kardridże, muzyka w Chain of Memories odgrywana była bez większego spadku jakości. Tym jednak, którym zależy na
wysokiej jakości, polecić mogę remake gry
na konsolę PS2, Kingdom Hearts Re:Chain
of Memories, w którym zmieniono niemal
wszystko, włącznie z soundtrackiem.
Recykling muzyki z Kingdom Hearts I oraz
z Kingdom Hearts II dało się zauważyć
również w Kingdom Hearts 358/2 Days na
dwuekranowe Nintendo DS. Recenzenci
zwrócili na to uwagę i uznali za jedną z wad
gry, ale dzięki nowemu nośnikowi utwory
w grze miały jakość porównywalną ze swoimi odpowiednikami na PS2.

©SquareEnix

Z kolei Kingdom Hearts Birth by Sleep na
PlayStation Portable jest pierwszą odsłoną serii, w której za muzykę oprócz Shimomury odpowiadali Tsuyoshi Sekito (m.in.
The Last Remnant i film Final Fantasy VII
Advent Children) oraz Takeharu Ishimoto
(m.in. The World Ends with You i Crisis Core:
Final Fantasy VII). Zespół w tym samym
składzie pracował również przy Kingdom
Hearts 3D: Dream Drop Distance na Nintendo 3DS. W obu przypadkach wszyscy
autorzy z osobna mieli swój wkład w tworzeniu soundtracków.
Dzięki temu usłyszeć można było znane
kawałki, a także – nareszcie! – wiele unikal-

©SquareEnix
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Jednak mimo to uważam, że dzięki obecności tych gier na rynku sprawiła, że z serią
mogło zapoznać się szersze grono graczy.
Więc nawet ci, którzy z różnych powodów
nie mieli dostępu do pierwszej i drugiej
części Kingdom Hearts na PlayStation 2,
zawsze mogli sięgnąć po platformy przenośne i cieszyć się grami w każdym miejscu
na ziemi. No i przede wszystkim zapoznać
się z ich muzyką.

Większość utworów w Chain
of Memories stanowi muzyka
autorstwa Yoko Shimomury.

©SquareEnix

Recykling muzyki z Kingdom
Hearts I oraz z Kingdom Hearts
II dało się zauważyć również
w Kingdom Hearts 358/2 Days.
nych utworów i to w pełni zorkiestrowanych. Soundtracki z obu tych gier pojawiły
się na jednym albumie (Kingdom Hearts
Birth by Sleep & 358/2 Days Original Soundtrack) i często go polecam tym fanom
Kingdom Hearts, którzy mają już po dziurki
w nosie Simple And Clean i szukają różnorodności (choć od Dearly Beloved już nie da
się uciec).

wałem z nadrabiania zaległości, było zmęczenie kolejnymi odnogami serii. Po Dream
Drop Distance czekałem już tylko na Kingdom Hearts III, którego premierę przekładano niemal co roku.
Paweł Dembowski

W zestawieniu celowo pomijam Kingdom
Hearts Coded i Kingdom Hearts χ. Biję się
z tego powodu w pierś, ale nie dane było mi
się z nimi zapoznać. W przypadku χ główną przeszkodą było to, że gra ukazała się
jedynie na telefonach i w przeglądarkach.
Z kolei Coded pierwotnie ukazał się w 2008
roku w Japonii na telefony, a dopiero trzy
lata później w Ameryce i Europie na Nintendo DS, pod koniec żywota konsolki. Jednak
głównym powodem, dla którego zrezygno-
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Souls‐
borne:
suplement
Seria Dark Souls odeszła wreszcie na
zasłużoną emeryturę, Bloodborne
uwiodło nas lovecraftowskim mrokiem i odeszło w limbo, ale wciąż
mamy nadzieję na kontynuację. Do
tego czasu światło dzienne ujrzały
inne tytuły, naśladujące prekursorów nurtu, jak Lords of the Fallen
czy Nioh oraz kilka innych, z mniejszym lub większym sukcesem.
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Mam nadzieję, że twórcy kolejnych souls-like’ów przestaną kopiować ciszę z Dark
Souls i zaczną stawiać na bogatsze umuzycznienie, wystrzegając się przy tym błędów swoich kolegów po fachu. Code Vein,
ku mojemu rozczarowaniu, zdaje się iść
na łatwiznę, racząc graczy bezmuzycznym gameplayem. Oby przełożyło się to
na ciekawe tematy muzyczne dla bossów.
Spotkałem się z plotkami, jakoby ścieżka
dźwiękowa Code Vein miała stylistycznie
nawiązywać do NieR: Automata, a to rodzi
spore oczekiwania. Z kolei twórcy Remnant:
From the Ashes nie uraczyli nas żadnymi
podstawowymi informacjami, jak chociażby nazwiskiem kompozytora.

© Atey Majeed Ghailan

Code Vein, ku mojemu rozczarowaniu, zdaje się iść na łatwiznę.
© Team Ninja

W minionym roku ukazała się Code Vein,
nazywana “anime Dark Souls” oraz Remnant: From the Ashes, określany mianem
“Dark Souls with guns”. Nurt się rozwija
(choć trwają spory, czy dana gra rzeczywiście jest souls-likiem), ale FromSoftware
nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
Japończycy kolejny raz podbili serca graczy, udowadniając, że wciąż stać ich na
świeże, a przede wszystkim dobre pomysły.
Mowa o Sekiro (o muzyce), którego rodowód przeczy przypisywanej mu przynależności do gatunku souls-like. Sekiro czerpie
od swoich poprzedników i jest to niezaprzeczalny fakt, ale korzeni gry należy się
doszukiwać w serii Tenchu. Nie zmienia
to jednak faktu, że tytuł ten będzie miał
prawdopodobnie spory wpływ na gatunek, do którego de facto nie należy.

Nioh było pierwsze i robiło
wrażenie bogactwem swoich
brzmień (…), ale twórcy Sekiro
poszli o krok dalej.
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Sekiro zrywa z wszechobecną ciszą znaną z serii Dark Souls, co jest miłym, ale nie
nowym urozmaiceniem. Nioh było pierwsze i robiło wrażenie bogactwem swoich
brzmień, ba, robi nadal, ale twórcy Sekiro
poszli o krok dalej. Każda lokacja otrzymała własny utwór, czy to eksploracyjny, czy
towarzyszący walce z podstawowym przeciwnikiem. Mało tego, w grze są tematy
odpowiedzialne za konkretne sytuacje, np.
gdy szuka nas podejrzliwy przeciwnik lub
gdy spotykamy wielkiego węża.
Postawiono większy niż dotychczas nacisk
na aspekty eksploracyjne i skradankowe.
Niestety ucierpiały na tym starcia z bossami, rzadko kiedy zachwycając i zapadając
w pamięć. Nioh pod tym względem jest
daleko za Sekiro, ponieważ większość bossów nawet nie ma własnego, oryginalnego
tematu muzycznego. Moja przyjemność
z gry zmalała, gdy przy kolejnym z monumentalnych przeciwników usłyszałem
znajomy utwór. Zarówno twórcy Nioh, jak
i twórcy Sekiro zbyt lekko podeszli do jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego aspektu ich gier.

Czy szykuje się muzyczna rewolucja w świecie souls-like’ów? W skrytości serca liczę, że
tak, mając jednocześnie nadzieję na to, że
twórcy tych gier znajdą złoty środek na bolączki takich tytułów jak Sekiro czy Nioh.
DANIEL WÓJCIK

© From Software

© Team Ninja
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NieR:
Orchestra
Concert
re: 12018

spotkajmy się
w przyszłości
na równie udanych
koncertach

„Dzisiaj za oknem padał śnieg” – przypomniałem sobie siedząc
przy biurku, podczas gdy ze słuchawek sączyły się właśnie
przejmujące dźwięki „Snow in Summer” z początku pierwszego Niera. „A mamy przecież koniec marca, wczoraj było
17 stopni” – pomyślałem. Od razu zdałem sobie sprawę, że
trwająca właśnie pandemia również pasuje do prologu gry.
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Zmarkotniałem pogrążony w zadumie.
„Ta muzyka zawsze tak na mnie działa” –
stwierdziłem i po chwili wróciłem myślami
do czasów, gdy swobodne podróżowanie
i spotykanie się z setkami ludzi o wspólnych
zainteresowaniach wydawało się czymś
zupełnie normalnym. Było to raptem dwa
miesiące temu, 2 lutego. Razem z przyjaciółmi udaliśmy się wtedy do Royal Festival Hall nad Tamizą w Londynie, aby wziąć
udział w NieR: Orchestra Concert re: 12018.
Już wtedy wiedzieliśmy, że zaraza prędzej
czy później dotrze zapewne wszędzie, ale

nie było jeszcze potrzeby zaprzątania sobie
tym głowy. Dotarliśmy na miejsce i mimo
szarych chmur na niebie dobre humory
nam dopisywały. Olbrzymia kolejka fanów
Niera z różnych części świata czekała na
możliwość kupienia gadżetów w sklepiku,
wśród nich wielu cosplayerów. My zaś powoli zaczęliśmy zmierzać w stronę naszych
miejsc na balkonie.

tym bardziej byłem zachwycony, że położono na nie tak duży nacisk. Swoim głosem
zaszczyciła nas również Emi Evans, śpiewając m.in. przepiękne „Kaine” czy „Weight
of the World”. Co ciekawe, używała języka,
który sama opracowała na potrzeby serii,
bazując na dorobku różnych kultur. Jeżeli
jakaś piosenka istniała w wersji angielskiej,
napisy pojawiały się na ekranie.

Gdy przyszła pora na bis, orkiestra zagrała motyw, którego brak w pierwszej połowie wydawał się wręcz zaskakujący. Mowa
o pełnym patosu „The Dark Colossus Destroys All”, obecnym w obu grach serii. Trudno było wyobrazić sobie lepszy finał.

Trasa koncertowa bazowała na występie,
który pierwotnie odbył się w Japonii w 2018
roku (stąd dziwna nazwa). Całe szczęście dowiedziałem się o tym po fakcie, dzięki czemu
miałem więcej niespodzianek. Całość była
podzielona na dwie części, poświęcone odpowiednio NieR Replicant z 2010 i NieR: Automata z 2017. Orkiestra pod batutą Arniego Rotha,
przy akompaniamencie chóru, zaczęła, jakże
trafnie od wspomnianego „Snow in Summer”.
Momentalnie przeniosłem się z powrotem
w ten melancholijny, przygnębiający świat,
jaki Yoko Taro wykreował w swoich grach.

Wspomniałem, że świat Niera jest przygnębiający, ale paleta emocji, jakie towarzyszyły mi w trakcie całego występu, była o wiele
bogatsza. Pogodny duch „Hills of Radiant
Wind”, melancholijne „Grandma” czy genialnie zrealizowany „Shadowlord”, zaczynający się tajemniczo i złowieszczo, a następnie przechodzący w dynamiczny taniec
śmierci, od którego krew wrzała, a ciarki
przechodziły po plecach.

Dziś cieszę się, że koncert nie był zaplanowany miesiąc później. Ze względu na
pandemię być może nie mógłby odbyć
się wcale, a tak dostarczył mi wielu miłych
wspomnień w sam raz na czas izolacji. Ta
piękna muzyka, cudowna atmosfera, wzruszeni do łez fani, a nawet głos Emila, gdy
już wszyscy kierowali się do wyjścia, oznajmiający, że „Ktoś na szczycie łańcucha pokarmowego w Square Enix kazał mu przekazać, żebyśmy nie zapomnieli o sklepiku
z pamiątkami”.

Ten melancholijny,
przygnębiający świat.
Bardzo ucieszyło mnie, że ekran nad sceną został potraktowany jako uzupełnienie,
a nie odwrócenie uwagi od muzyków. Leniwie sunęły po nim obrazy pustych miast
i zielonych pól z pozostałościami ludzkiej
cywilizacji majaczącymi w oddali. Nie znaczy to, że nie pojawiały się tam fragmenty
animowanych przerywników z obu gier, ale
odniosłem wrażenie, że zachowano je dla
tych najważniejszych fabularnie wydarzeń.
A trzeba przyznać, że opowiadaną przez serię historię potraktowano jako bardzo istotny
element doświadczenia, czyniąc z koncertu narracyjną podróż przez oba Niery. Nierozerwalną jej częścią były naturalnie znane wszystkim fanom postacie. Co jakiś czas
w przerwach między melodiami mogliśmy
usłyszeć wspomnienia Emila z poszukiwania lekarstwa na trawiącą ludzkość chorobę,
a w drugiej części koncertu przemyślenia 2B
z pochłoniętej wieczną wojną Ziemi.

© Kevin Leighton
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Kompozycje Keiichiego Okabe do obu gier
są wręcz przesiąknięte chórami, dlatego

Tego samego poziomu ekscytacji dostarczył
utwór „A Beautiful Song” z Automaty, poprzedzony, podobnie jak w grze, motywem
przewodnim parku rozrywki („Amusement
Park”), jakby wyrwanym z niepokojącej,
niezwykłej baśni. Zdarzało mi się niejednokrotnie zapominać, gdzie jestem i po prostu
dać się porwać muzyce. Momentami żałowałem, że nie zrezygnowano z fabularnych
przerywników i nie znaleziono sposobu, aby
wykonać płynne przejścia między niektórymi utworami, bez przerw na brawa i powrót
do szarej rzeczywistości.
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Kompozycje Keiichiego Okabe
do obu gier są wręcz przesiąknięte chórami.

Posłuchaj więcej o koncercie
w 292 odcinku podcastu 2pady.pl.

Nier nie jest optymistyczną serią, a mimo
to i w nim można się dopatrzyć iskierki nadziei. Chwyćmy się tej myśli, przetrwajmy
ten trudny okres i spotkajmy się w przyszłości na równie udanych koncertach.
adam dębski

Nier nie jest optymistyczną
serią, a mimo to i w nim można
się dopatrzyć iskierki nadziei.
Warto zaznaczyć, że Keiichi Okabe i Yoko
Taro pojawili się obaj na scenie. Projektant
tradycyjnie miał na głowie kulistą maskę
Emila i ze znanym sobie poczuciem humoru zażartował z ponurej londyńskiej pogody.
Dowiedzieliśmy się także, że był w mieście
w przeszłości w ramach wymiany studentów. Emi Evans natomiast rozgrzała nam
serca opowiadając, że choć na co dzień pracuje w Japonii, pochodzi właśnie z Londynu, dzięki czemu na widowni mogła zjawić
się jej rodzina i przyjaciele.
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Gdy
muzyka
splata się
z fabułą
Olivier Deriviere napisał kiedyś na Twitterze: „Pisałem muzykę do gier opowiadających o niewolnictwie, dystopijnej
przyszłości, rozpadających się rodzinach, kolonializmie, rasizmie, problemach psychologicznych i innych trudnych tematach. Nikt mi nie wmówi, że gry to głupia gałąź kultury.”.
Dlaczego gry wideo przez sporą część społeczeństwa wciąż
nie są traktowane poważnie? Długo by o tym pisać, to temat
na całkiem obszerny artykuł. Prawdopodobnie dlatego, że
ktoś, komu świat gier jest obcy, będzie je kojarzył przeważnie ze strzelaninami bądź prymitywnymi grami powstałymi
kilkadziesiąt lat temu. Ot, głupia rozrywka dla małolatów.
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Jeff Russo stworzył refleksyjny, klimatyczny
soundtrack, oszczędny, jednak idealnie pasujący do rodzinnych wspomnień. Muzyka
ta idealnie odzwierciedla samotność, przemijanie, zadumę. Jest doskonałym uzupełnieniem narracji. Skoncentrowana na ciepłym brzmieniu fortepianu i instrumentów
smyczkowych tworzy efemeryczny akompaniament niebanalnej opowieści o kruchości życia, współistnieniu pokoleń i wartości
wspomnień.
Everybody’s Gone to the Rapture
Produkcja The Chinese Room to kolejne
piękne, niezależne dzieło. Akcja gry toczy się
w małym miasteczku w Wielkiej Brytanii, położonym wśród malowniczych pól i łąk. To
rolnicza okolica, choć jest też i ośrodek wypoczynkowy. Mieszkańcy zajmują się swoimi
sprawami, wiodąc spokojne życie. Nad miasteczkiem góruje obserwatorium astronomiczne, w którym przeprowadza się tajemnicze eksperymenty. Wkrótce jeden z nich
zakończy się katastrofą, a ludzie w miasteczku zaczną znikać...

©Konami Digital Entertainment
Tymczasem współczesne gry fabularnie dorównują już filmom, a ich ścieżki dźwiękowe
nagrywane są przy udziale światowej sławy
orkiestr symfonicznych i wybitnych muzyków oraz są wydawane na audiofilskich płytach winylowych. Są to – nie boję się użyć
tego sformułowania – dzieła sztuki, powstałe
przy użyciu ogromnych nakładów finansowych i pracy setek osób. W niniejszym tekście przedstawię gry, które zrobiły na mnie
wrażenie zarówno ze strony fabularnej, jak
i muzycznej. Bo dobra gra to dla mnie (i chyba nie tylko dla mnie) idealne połączenie historii z soundtrackiem czy audio w ogóle.
What Remains of Edith Finch
Ta wydana w 2017 roku gra autorstwa niezależnego studia Giant Sparrow zdobyła nagrodę BAFTA dla najlepszej gry tegoż roku
i jest prawdziwą perełką, jeśli chodzi o narrację i sam projekt. Siedemnastoletnia Edith
Finch spełnia ostatnią wolę swojej zmarłej
matki i udaje się do opuszczonego rodzinnego domu, aby zgłębić historię swojej rodziny
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Siedemnastoletnia Edith Finch
spełnia ostatnią wolę swojej
zmarłej matki.
oraz ciążącej nad nią klątwy. Członkowie rodu
przedwcześnie umierają, przeważnie jako
dzieci. Matka Edith chciała uchronić córkę
przed wpływem fatum, jednak przed śmiercią ofiarowała jej klucz do poznania tajemniczej i intrygującej rodzinnej historii.
What Remains of Edith Finch oswaja gracza ze śmiercią bliskich. Robi to z wdziękiem
i finezją, niejednokrotnie chwytając odbiorcę za serce. Nawet w tak śliskim i trudnym
dla wszelkich twórców temacie jak śmierć
dziecka radzi sobie umiejętnie, nie ukazując
jej w sposób dosłowny. Utonięcie rocznego
chłopca, samobójstwo młodego mężczyzny
znajdującego ukojenie w świecie wymyślonej
przez siebie gry, śmierć człowieka po wyjściu
na powierzchnię z kilkudziesięcioletniego
ukrycia – to wszystko przedstawiono w for-

Wsłuchując się w dialogi mieszkańców niespiesznie eksplorując otoczenie, poznajemy
zależności, animozje i problemy niewielkiej
społeczności. Niechęć wobec obcych, umiłowanie tradycji i konserwatyzm zahaczające
o zaściankowość, lokalne plotki, romanse i rodzinne tragedie, niespełnione marzenia – gra
skupia jak w soczewce wszelkie cechy ludzkiego charakteru. Ukazuje też, jak człowiek
zachowuje się w obliczu nieuniknionego i ile
trzeba poświęcić w celu ocalenia innych.
Poruszający i emocjonalny soundtrack
Jessiki Curry to jeden z moich soundtracków wszech czasów. Liryczne kompozycje na chór i orkiestrę opatrzone pięknymi
tekstami z solowymi partiami wokalnymi
przenoszą nas w świat sielskiej brytyjskiej
wsi, rozświetlonych słońcem pól i cienistych lasów. Do idyllicznego krajobrazu po
apokalipsie. Muzyka ta sama z siebie snuje
opowieść. Opowieść o świecie i ludziach,
których już nie ma.

A Plague Tale: Innocence
Ta wydana w ubiegłym roku produkcja autorstwa Asobo Studio jest jedną z najciekawszych propozycji 2019 roku. W spustoszonej
przez wojnę i zarazę średniowiecznej Francji
brat i siostra walczą o przetrwanie, uciekając
przed Inkwizycją i wszechobecnymi hordami
szczurów. Dziewczyna z czasem odczuje miłość do młodszego braciszka i nie zawaha się
zrobić wszystkiego, by go uratować i pokonać trapiącą go chorobę.
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mie pięknej, metaforycznej opowieści z równie piękną oprawą muzyczną.

Fabuła tej gry nie jest szczególnie odkrywcza,
jednak to, co urzeka najbardziej, to mistrzowsko napisane dialogi. Każda interakcja między bohaterami nie generuje ani jednej nie-

W większości gier dialogi poboczne istnieją tylko po to,
żeby wypełnić nimi strukturę
audio.

©Naughty Dog

©Konami Digital Entertainment
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Ścieżka dźwiękowa do tej gry to jeden
z najciekawszych soundtracków Oliviera
Deriviere’a. Muzyka doskonale współgra
z gameplayem i emocjami bohaterów. Wielowarstwowe, szorstkie, dysonansowe partie
wiolonczeli, które słyszymy podczas ucieczek i walk, idealnie wprowadzają gracza

©Naughty Dog

©2K Games

Gustavo Santaolalla, zdobywca
Oscara za ścieżkę dźwiękową do
filmu Tajemnica Brokeback Mountain, stworzył minimalistyczną
„muzykę drogi”.
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potrzebnej kwestii. W większości gier dialogi
poboczne istnieją tylko po to, żeby wypełnić
nimi strukturę audio czy dodać klimatu światu gry, tutaj nawet z pozoru nieznaczące kwestie mają znaczenie.

w mroczny klimat. Z drugiej strony liryczne,
wzruszające partie, w których do wiolonczeli dołączają instrumenty z epoki i różne
rodzaje gitar sprawiają, że współodczuwamy z bohaterami. To kawał wspaniałej muzyki, stanowiący piękny akompaniament
dla wkraczania z tytułowej niewinności
w dorosłość.
F.E.A.R. (First Encounter Assault
Recon)
F.E.A.R. to strzelanka w konwencji horroru
z ciekawie przedstawioną historią. Elitarny oddział Delta Force, stworzony do walki z zagrożeniem paranormalnym, zostaje
wysłany do tajemniczej placówki w celu
pojmania groźnego zabójcy. To prototyp
dowódcy, który potrafi kontrolować armię żołnierzy-klonów siłą umysłu. Właśnie
wywołał powstanie i wraz z podległymi
mu żołnierzami poluje na naukowców tejże placówki. Jego celem jest dziewczynka
o imieniu Alma, na której przeprowadzali
oni okrutne eksperymenty.
Kiedy w miarę postępu rozgrywki poznajemy kolejne elementy opowieści, wychodzą
na jaw szokujące szczegóły. Na przykład to,
że Almę zamknął w placówce jej własny ojciec, główny naukowiec projektu. Spędziła
tam wiele lat, zmuszana do rodzenia prototypów dowódców, zanim zostawiono ją na
pewną śmierć. Interesująca fabuła, dynamiczna rozgrywka i wciągający świat sprawiają, że po piętnastu latach od premiery
nadal miło się w to gra.
Jednak to muzyka tworzy klimat tego tytułu. Nathan Grigg stworzył mroczne, elektroniczne dźwiękowe krajobrazy, świetnie pasujące do rozgrywki. Przemierzając ciasne
korytarze, pomieszczenia techniczne, laboratoria i opustoszałe biura przy akompaniamencie tego soundtracku, czujemy ciągłe
napięcie i niepokój. Soundtrack do F.E.A.R.
miał być jak najbardziej minimalistyczny,
stąd stanowi idealną muzykę tła. Trzymające w napięciu syntezatorowe pętle ustępują pola bardziej rozbudowanym kompozycjom towarzyszącym scenom walk. Ten
OST to już klasyka jeśli chodzi o klimatyczną elektroniczną muzykę do horroru.

©Naughty Dog
BioShock Infinite
Ta wydana w 2013 roku ostatnia część kultowej serii BioShock ma najbardziej rozbudowaną fabułę. Prywatny detektyw, a zarazem
hazardzista i alkoholik, otrzymuje zlecenie
od tajemniczych zleceniodawców. Ma on
udać się do podniebnego miasta Kolumbia, by odnaleźć tam pewną młodą kobietę i sprowadzić ją do Nowego Jorku. Jeśli to
zrobi, spłaci swój karciany dług. Po przybyciu na miejsce sytuacja jednak się komplikuje, a główny bohater (i gracz) zaczyna rozumieć, że nie o taki dług chodziło.
Ukazując nam steampunkowe powietrzne
miasto, gra obrazuje też ciemne strony amerykańskiej historii, jak masakra Indian nad Wounded Knee, tłumienie strajków robotniczych
przez Agencję Pinkertona czy niewolnictwo.
Obnaża rasizm, ksenofobię, nierówności społeczne, źle pojmowany patriotyzm. Odnosi się
również do teorii światów równoległych i podróży między wymiarami. Wieloznaczność
i dojrzałość fabuły, zaskakujące zwroty akcji,

świetnie napisane postacie i dialogi czynią
z tej gry niezapomnianą, immersyjną produkcję, dostarczającą wielu wzruszeń.
Garry Schyman niejako przyczynia się do tychże wzruszeń. Kompozytor ten jest autorem
ścieżek dźwiękowych do wszystkich części
BioShock, tutaj jednak idealnie oddał nastrój
i klimat efemerycznego miasta nad chmurami. Z kolei dysonansowe i dynamiczne tematy
walk i ucieczek świetnie spełniają swoje zadanie, zaś utwór, który towarzyszy nam po zaskakującym zakończeniu, jest jednym z tych
najbardziej wzruszających. Do tego intrygujące wersje przebojów z... przyszłości, gdyż akcja
gry toczy się w roku 1912, ukazują pomysłowość pozostałych kompozytorów.
The Last of Us
Kolejna udana produkcja, która odniosła
ogromny sukces. Stany Zjednoczone pustoszy epidemia zamieniająca ludzi w zombie.
Przemytnik broni i leków Joel próbuje przeżyć, jednocześnie tłumiąc w sobie rozpacz po
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Gra ta jest niezwykle filmowa, zresztą już powstaje serial oparty na wydarzeniach z niej.
Sugestywna i przygnębiająca wizja Ameryki po apokalipsie robi niesamowite wrażenie.
Dobrze napisane, żywe i często bardzo zabawne dialogi między parą głównych bohaterów
jeszcze bardziej ożywiają tę historię. Joel jest
zamknięty w sobie i nie okazuje uczuć, z początku obecność dziewczynki go drażni, jednak, podobnie jak w A Plague Tale: Innocence,
między bohaterami wytworzy się więź.
Gustavo Santaolalla, zdobywca Oscara za
ścieżkę dźwiękową do filmu Tajemnica Brokeback Mountain, stworzył minimalistyczną
„muzykę drogi”, towarzyszącą podróży Joela
i Ellie. Mimo iż jest on kompozytorem filmowym, jego muzyka doskonale pasuje do tej
produkcji, gdyż, jak już wspomniałam, gra
jest bardzo realistyczna. Nostalgiczne, urzekające akustyczne ballady skomponowane
w przeważającej części na gitarę, przeplatane z trzymającymi w napięciu kompozycjami
z użyciem bębnów, stanowią idealną muzykę
tła, uzupełniającą się z krajobrazem pustkowi
i opuszczonych miast. Akompaniują one walce o przetrwanie tych, co pozostali przy życiu.
Silent Hill 2
Druga odsłona serii gier, które stały się klasyką psychologicznego horroru, ma moim zdaniem najdojrzalszą fabułę. Główny bohater
James Sunderland otrzymuje pewnego dnia
list od swojej żony. Namawia go w nim, żeby
przyjechał spotkać się z nią w miasteczku Silent Hill, ich ulubionym miejscu. Sęk w tym,
że jego żona od kilku lat nie żyje...
Ta wyjątkowo smutna i jednocześnie przerażająca gra porusza wiele ważnych tematów,
takich jak poczucie winy, wykorzystywanie
seksualne, przemoc, społeczne odrzucenie
czy wreszcie wyparcie popełnionej zbrodni. Każda z postaci jest tragiczna, każda nie-
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sie bagaż ciężkich doświadczeń. Osią tego
wszystkiego jest James, który wypierając
fakt, iż zabił swoją żonę, stworzył świat pełen
odrażających stworzeń, będących manifestacją jego poczucia winy, smutku i odrzucenia.
Cytat: Warto wziąć pod uwagę, że gry wideo
to nie tylko typowo rozrywkowe strzelaniny.
Akira Yamaoka po bezkompromisowym soundtracku do pierwszej części gry, tym razem sprawił, że jego mroczne, postindustrialne syntezatorowe brzmienia ustąpiły trochę
miejsca klimatycznym, gitarowo-fortepianowym utworom. Utwory te pięknie oddają
ciężar opowieści i tragizm bohaterów. Jeden
z nich towarzyszy najbardziej przejmującej
scenie, w której James po raz ostatni spotyka
Angelę, ofiarę przemocy fizycznej i seksualnej ze strony własnego ojca. Pomieszczenie
wypełnia ogień, który istnieje tylko w wyobraźni bohaterów, a Angela mówi, że poczucie bycia w ogniu towarzyszy jej ciągle, przez
całe życie.
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tragedii. Dwadzieścia lat wcześniej, kiedy
epidemia się rozpoczęła, stracił ukochaną
córkę. Teraz człowiek, od którego miał odebrać broń, nawalił i oddał ładunek pewnej
organizacji, której szefowa ma dla Joela zadanie. Musi przemycić w określone miejsce
czternastoletnią dziewczynkę.

Bloodborne
Original Soundtrack

I tym smutnym akcentem pragnę zakończyć
naszą podróż po świecie, w którym muzyka
splata się z interesującą historią. To tylko kilka z wielu gier z tego świata, które zrobiły na
mnie największe wrażenie i wywołały mnóstwo emocji. Warto wziąć pod uwagę, że gry
wideo to nie tylko typowo rozrywkowe strzelaniny i że zawsze można znaleźć produkcję,
która daje do myślenia. Jednak jeśli sam jesteś fanem gier, to chyba dla ciebie oczywiste.
Izabela Besztocha

15% rabatu

na hasło gamemusic na wszystkie
(NIEPRZECENIONE) tytuły w sklepie WINYLOWA
hasło ważne 1.05-17.05.

Kup teraz!
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Muzyczne
światy
Machinarium
i Samorost 3

Nie mogłem się zdecydować czy zacząć od nagród, czy komentarzy pod
jego muzyką. W oczach krytyków byłyby to więc 4 nagrody Angel Awards
(czeski odpowiednik Grammy), nagroda za najlepszy soundtrack do gry
według PC Gamer, Classic Music Award i kilka innych. Ale to nie jest tekst
o liczbach, mimo że pewną rolę odgrywa w nim Machinarium.

To tekst o emocjach. No więc żeby rzucić na stół garść emocji, mam tu komentarz znaleziony pod jego muzyką: „Tomáš
Dvořák musi być jakimś kosmitą, który przyleciał z kosmosu specjalnie po to,
żeby podzielić się z nami tymi niesamowitymi melodiami”.
Ale zacznijmy od początku.
Jeśli faktycznie przyleciał z kosmosu, to
było to w walentynki 1978 roku. Miejsce
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lądowania: stolica Czech. W dzieciństwie
uczył się gry na klarnecie, który z czasem stał się głównym instrumentem jego
kompozycji. Mimo to, jak sam dziś zaznacza, jest muzykiem w połowie z wykształcenia, w połowie z samouctwa, bo studia
wybrał ze sztuki wizualnej. Pierwsze kompozycje nagrał w 1996, kiedy to zainteresował się muzyką elektroniczną. Od tego
momentu zaczął balansować na granicy
elektroniki i akustyki.
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Tak to się wszystko zaczęło. Dvořák i Amanita stali dopiero w progu swoich przyszłych
projektów, ale w 2008 połączyli siły, żeby
w rok wybudować Machinarium. Minimalnie większy skład i wciąż dwóch Tomášów
Dvořáków na pokładzie – w tym jeden zawijający dźwięki w sample, a drugi (Floex)
korzystający z nich do wzbogacenia muzyki robotów z gry o metaliczne motywy.
Słychać było eksperymenty z syntezatorem
Roland SH01 i melodyjne pianino. Całość
podsumowano nagrodą za najlepszy soundtrack z gry przyznaną przez magazyn
PC Gamer. W 2011, dziesięć lat po debiucie,
przyszedł czas na drugi album Floexa – Zorya. Na okładce symbol Zorzy – słowiańskiej
bogini nocy. I taka właśnie jest ta płyta: dynamiczna muzyka do słuchania nocą. Kameralna klasyka i współczesna elektronika.
Melodyjna – jak wszystko od Dvořáka.

©Amanita Design
Tak docieramy do jego debiutu – Albumu
Pocustone z 2001. Co my tu mamy? Trochę nu-jazzu i sporo syntezatorów. Wszystko zszyte melodyjnym klarnetem, który
brzmi jak powietrze w cieniu letniego dnia
– chropowato, ale ciepło. Tomáš – a w tym
wydaniu Floex, jako zlepek słów float (płynąć) i experimental (eksperymentalny) –
od razu został dostrzeżony przez słuchaczy.
Odebrał swoją pierwszą nagrodę Angel
Awards i zgarnął nominację do European
Qwartz Awards.
W międzyczasie rozwijał swoje projekty audiowizualne – RGB czy Live Score – i grał
koncerty. Po występie na Big Chill Festival podszedł do niego fan i podziękował za
świetne show. Floex z wdzięcznością wręczył mu Pocustone. Jak się później okazało, był to przyjaciel Joego Achesona, lidera
zespołu Hidden Orchestra – a ten zachwycił się albumem. Tak zaczęła się ich wieloletnia znajomość, przeplatana małymi
kolaboracjami.

Małe studio, mała gra, ale spory
rozgłos.
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Pocustone pojawiło się też na playliście Jakuba Dvorsky’ego z Amanita Design, który
na studiach stworzył pierwszą część Samorosta. Pewnego dnia znajomy zagadnął o nią
Tomáša: „Nie wiedziałem, że brałeś udział
w tym projekcie” – powiedział. W napisach
końcowych pojawiał się Tomáš Dvořák. Tyle
tylko, że… inny – sound designer Amanity
o tym samym imieniu i nazwisku. Było lato
2005. Właśnie rosła druga część Samorosta,
kiedy Jakub Dvorsky zaproponował współpracę drugiemu Tomášowi – temu od Pocustone. W ten sposób skład zespołu Amanity urósł do czterech osób. W tym dwóch
Tomášów Dvořáków, ale jednego głównego
kompozytora – właśnie Floexa.
Tomáš eksperymentował: w Budapeszcie
korzystał z tradycyjnych węgierskich cymbałów, w Pradze grał na metalowym grzejniku, na flecie pod wodą i na napełnionych
naczyniach rozstawionych w pokoju. Trzy
miesiące później muzyka była gotowa,
a gra pojawiła się w kolejne wakacje. Małe
studio, mała gra, ale spory rozgłos. „W tamtym czasie wiązało się z tym trochę technicznych wyzwań. Nie mogłem stworzyć
zbyt dużo muzyki, musiałem opierać się na

„Jako klarnecista bardziej skupiasz się na
melodiach, bo to instrument mono – nie da
się na nim zagrać harmonii. To kształtuje
sposób, w jaki myślę o muzyce, zwłaszcza
na początku. Wszystkie moje prace są bardzo melodyjne”. I tak docieramy do pierwszych grafik koncepcyjnych kosmicznej baśni. Szpiczastych, zielonych wzgórz. Gnoma
w białej czapce z pomponem. W Samorost
3 muzyka dosłownie zrosła się z grą. Magiczny flet spadł z nieba przed dom głównego bohatera. Z kolei wizualne pomysły
Amanity zainspirowały Tomáša do bardziej
organicznego podejścia i kolejnych eksperymentów oraz poszukiwań – grał na
przykład lizakiem na strunach. Wyrosła
z tego mała, melodyjna muzyka w wielkim
baśniowym kosmosie. Chyba najbardziej
„klarnetowa” jak do tej pory.

Dokąd jeszcze zabierze nas
Tomáš Dvořák?

tkała się z muzyką klasyczną. Ale co z orkiestrą, która nagrałaby materiał? Właśnie wtedy na pewnym koncercie w Pradze Tomáš
poznał kogoś z Orkiestry Symfonicznej Czeskiego Radia, kto zaproponował mu współpracę. I tak się stało. Album pojawił się w 2018
i zgarnął kilka nagród oraz nominacji. Dokąd
jeszcze zabierze nas Tomáš Dvořák? Na pewno w eksperymenty z dźwiękiem owinięte
świetnymi melodiami i zawiązane na złoty
supeł kameralnym klarnetem.
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loopach nie dłuższych niż jedna minuta –
więc to było bardzo łatwe”.

©Amanita Design

©Wikipedia
Maciej Baska

W międzyczasie na pewnym berlińskim festiwalu poznał Toma Hodge’a – również klarnecistę i muzyka elektronicznego. Od słowa
do słowa zaczął powstawać album A Portrait
Of John Doe. W zamyśle – elektronika spo-
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GameBoy

twój stary / nowy
podręczny instrument
Gameboy zasługuje na swoje miejsce wśród takich instrumentów jak
gitara Gibsona czy skrzypce Stradivariusa oraz syntezatora Moog Model D, jeśli uznać wpływ na muzykę
światową. Nie wierzycie? A gdybym Wam powiedział, że Gameboy
to, jak na swoje sprzętowe ograniczenia, potężny instrument muzyczny? Udowodnię.

W 1989 roku Nintendo wypuściło na rynek Gameboya w startowej cenie 100 dolarów. Małe i lekkie urządzenie oferowało
ładną grafikę na 2,5 calowym monochromatycznym ekranie w rozdzielczości
160x144 piksele i szybko zyskało popularność zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych – około miliona jednostek zostało
sprzedanych w samym pierwszym roku.
Zestaw z grą posiadał prostego, ale uzależniającego Tetrisa (tytuł zaprojektowany przez rosyjskiego studenta Aleksieja
Pażytnowa), który był jednym z głównych
powodów sukcesu konsoli. Gameboy posiadał czterokanałowy dźwięk stereo,
trzy kanały napędzał programowalny generator dźwięku (PSG – Programmable
Sound Generator), natomiast czwarty ka-
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sor, ostry ekran TFT zdolny jednocześnie
wyświetlać 52 kolory z możliwych 32 000,
jednak brakowało mu podświetlenia, co
było najczęściej podkreślaną przez użytkowników wadą. Niemniej jednak kolorowa
iteracja konsoli odniosła ogromny sukces,
również dzięki temu, że Nintendo zadbało
o wsteczną kompatybilność z poprzednimi odmianami Gameboya. Mimo zmian
w jakości grafiki, możliwości dźwiękowe
pozostały w głównej mierze niezmienione
od 1989 roku – zmienił to dopiero wydany
w 2001 roku Gameboy Advance. Oprócz 4
kanałów PSG, specjalny procesor pozwalał
na 32-cyfrowe głosy miksowane do 2 kanałów stereo w czasie rzeczywistym. Mimo zupełnie nowego projektu Gameboy Advance
również jest w pełni kompatybilny wstecznie dzięki zintegrowanemu chipowi, który
jest kalką całego Gameboya Color.

Chiptune nie tylko wykreował takich artystów jak Trash80, dubmood, Zabutom czy
she, ale też nowe pokolenie muzyków jak
Chipzel, Danny Baranowsky, Disasterpeace
oraz Toby Fox. Oczywiście nie wymieniam
ich przypadkowo – każde z nich napisało
muzykę do gier, a sama Chipzel jest bardzo aktywną kompozytorką klubową, która
często gra live z Gameboya. Że się nie da?
Nic bardziej mylnego. Square Sounds Festival odbył się 21 i 22 lutego 2020 w Melbourne, a podobnych imprez nie brakuje i każdy, kto tworzy na konsolce Nintendo, może
się zgłaszać, by zagrać. Najlepszym narzędziem do tego będzie mocno przerobiony
Gameboy, chociaż dużo modyfikacji nie potrzeba. Podstawą jest kartridż ze slotem na
karty micro SD, żeby na niej zamontować
program Johana Kotlinskiego – LSDJ. Jeżeli
przyrównać LSDJ-a do dowolnego znanego
softu audio, byłby to ekwiwalent Abletona
Live. Mówię absolutnie poważnie. Sposób
w jaki programujemy muzykę różni się diametralnie, LSDJ jest trackerem, więc nuty
zapisuje się w zupełnie inny sposób, ale
możliwość synchronicznego odpalania fraz
na żywo i modyfikowania aranżacji w locie
bezpośrednio kojarzy się z abletonowym.

Warto wspomnieć, że po ponad 25 latach
brzmienie konsol Nintendo takich jak NES,

Również ważnym jest fakt, że Johan Kotlinski od premiery 22 stycznia 2001 po dziś
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Jest coś magicznego w obcowaniu z Gameboyem jak i jego
brudnawym brzmieniem.
nał oferował czterobitowy cyfrowy dźwięk.
Możliwe było również przepuszczenie zewnętrznego sygnału audio, co teoretycznie umożliwiałoby zastosowanie bardziej
wyszukanego chipa audio w kartridżu do
transmisji wyjścia audio w głąb urządzenia.
Tak miało być z przystawką odtwarzacza
mp3 do Gameboya.
Oryginalna wersja konsoli została przeprojektowana i nowa wersja ukazała się
w 1996 roku jako Gameboy Pocket, który
był urządzeniem mniejszym, z ostrzejszym
ekranem. Gdy zainteresowanie tym małym
urządzeniem zaczęło powoli maleć, Nintendo ponownie poprawiło swoje dzieło
i w 1998 roku dało światu Gameboya Color. Jednostka oferowała szybszy proce-
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Wystarczy posłuchać muzyki
elektronicznej, by nierzadko
usłyszeć klasyczne efekty
dźwiękowe rodem z konsol
Nintendo.
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czy właśnie Gameboy, wykreowało nowy
nurt w muzyce. Chiptune to gatunek wywodzący się z wykorzystania do granic
możliwości dość topornych chipów audio,
a fakt, iż całe pokolenia graczy znają dobrze te dźwięki sprawia, że nawet dzisiaj
scena muzyki elektronicznej chętnie sięga
do źródeł, czy to korzystając ze specjalnego oprogramowania uruchamianego w samej konsoli, czy to również emulacji. Dwa
najpopularniejsze programy umożliwiające
nie tylko komponowanie muzyki, ale również granie jej na żywo, to Nanoloop i LSDJ.
Obie platformy są rozwijane po dziś dzień,
a nowe funkcje przesuwają możliwości konsoli, pozwalając na kreowanie coraz bardziej
skomplikowanych procesów audio, co jest
imponujące, zważywszy że konsola nie była
zaawansowanym sprzętem już w roku premiery, a więc ponad 30 lat temu.
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wywiady
Uważam, że wymyślanie melodii
nie jest wąskim gardłem.

‒Jan Valta
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Chiptune to gatunek wywodzący się z wykorzystania do granic
możliwości dość topornych chipów audio.
dzień rozwija oprogramowanie i wyciąga
coraz więcej możliwości ze stareńkiego chipu audio. Ostatnia aktualizacja nosi numer
8.3.5 i wyszła 1 kwietnia 2020! Ale to nie
wszystko, bo oprócz wykorzystywania kilku
przycisków konsolki, możemy podłączyć do
niej klawiaturę MIDI, albo nawet… klawiaturę PS/2 (sic!). Jedno uzyskujemy korzystając
z urządzenia Arduinoboy, a drugie przerabiając wtyczkę starej klawiatury komputerowej na pasującą do portu Link. To zresztą
też tylko jedne z wielu modyfikacji. Pro audio mod podciągający bas i wypuszczający
z konsoli dwa porty RCA (chinch), backlit
mod pozwalający wymienić ekran na nowoczesny LED z podświetleniem, czy wreszcie
mój ulubiony – battery mod, pozwalający
zamontować akumulator i ładowarkę USB-C do 20-paroletniej konsoli. Większość
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instruktaży można łatwo znaleźć w necie
i mając kilka narzędzi, lutownicę i dozę samozaparcia możemy stworzyć istną maszynę sonicznej zagłady.
Samo brzmienie się nie przedawni, oj nie
ma na to szans. Wystarczy posłuchać muzyki elektronicznej, by nierzadko usłyszeć
klasyczne efekty dźwiękowe rodem z konsol Nintendo. I jasne, wszystko to możemy
uzyskać za zerową niemalże inwestycję,
bo pomijając jednorazowy zakup licencji
LSDJ, wystarczy pobrać emulator i bawić
się w kompozycję, ale jednak nic nie przebije prawdziwej konsoli. Jest coś magicznego w obcowaniu z Gameboyem jak i jego
brudnawym brzmieniem.
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Nathan
McCree
Gdy byłem młody, chciałem
zostać gwiazdą rocka

Wielu z Was na pewno ma świadomość tego, że cztery lata temu seria
Tomb Raider obchodziła swoją okrągłą
20. rocznicę. W związku z tym Square
Enix wspólnie z Nathanem McCree,
autorem muzyki do trzech pierwszych
odsłon przygód niezłomnej Lary Croft,
postanowiło przygotować specjalny
koncert poświęcony znanej wszystkim graczom bohaterce.

130
© Nathan McCree

Ponadto wydarzenie zostało nagrane i wydane zarówno w formie audio
jak również w formacie wideo. Postanowiliśmy zatem porozmawiać z samym kompozytorem o jego dorobku
muzycznym i wypytać, jak wspomina
proces powstawania muzyki do pierwszych części przygód Lary Croft oraz
jakie ma plany związane z serią Tomb
Raider.
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W jaki sposób trafiłeś do zespołu Core Design oraz czym była dla ciebie praca w zespole tak uzdolnionych deweloperów?
Gdy byłem młody, chciałem zostać gwiazdą rocka, mieć zespół i ruszyć w trasę koncertową przez cały świat, ale mój ojciec
nie podzielał moich planów i uparł się, żebym poszedł na studia zdobyć stopień naukowy. Więc tak właśnie zrobiłem. Mam
stopień naukowy, ale nie z muzyki, a z informatyki i programowania. Mój ojciec uważał,
że to dobry pomysł, aby wykwalifikować
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Gdy byłem młody, chciałem zostać gwiazdą rocka, mieć zespół
i ruszyć w trasę koncertową przez
cały świat, ale mój ojciec nie podzielał moich planów

się w czymś, po czym można łatwo znaleźć pracę i co pozwoliłoby zarobić na moją
miłość do muzyki! Okazało się, że to była
dobra decyzja. Moja pierwsza praca zaraz
po ukończeniu studiów to praca dla Core
Design, firmy z Derby robiącej gry komputerowe – to studio deweloperskie, które
stworzyło Tomb Raider.
Moim pierwszym zadaniem było zaprogramować sekwencer dla SEGA MegaDrive. Skończyłem projekt przed czasem,
więc napisałem trochę muzyki przy użyciu
oprogramowania, aby zademonstrować,
jak ten software działa. Mojemu szefowi, Jeremy’emu Heath-Smithowi, muzyka
spodobała się tak bardzo, że zaproponował
mi, żebym napisał muzykę do ich następnej
gry – Asterix and the Great Rescue. Oczywiście zgodziłem się i tym samym zmieniłem
pracę z dnia na dzień. Zostałem firmowym
kompozytorem i projektantem dźwięku dla
Core Design. Od tamtej pory nigdy więcej
nie programowałem.
Pracowałeś w Core Design, w czasach
kiedy studio odnosiło same sukcesy. Jak
wspominasz tamten okres?
Gdy zaczynałem w Core Design, firma nie odnosiła wielu sukcesów, ale miała trochę niezłej technologii, a my wszyscy byliśmy młodzi
i bardzo kreatywni. Pamiętam, że mieliśmy
dobrze zżyty zespół, około 20 kolesi (tuż
po dwudziestce) – czuliśmy się niepokonani!
I tak dużo się śmialiśmy. Trzy lata, które doprowadziły do powstania Tomb Raidera, były
najlepszymi latami, które spędziłem w Core
Design. Gdy Tomb Raider odniósł sukces, studio się zmieniło. Stosunki się zmieniły. Firma
się rozrosła, większość oryginalnego zespołu,
wraz z atmosferą się rozeszła. Nacisk wydawcy, żeby co roku wypuszczać kolejny sequel
Tomb Raidera przerósł możliwości studia
i po sześciu chwalebnych, lecz bardzo stresujących latach, studio nie dało rady dostarczyć i projekt został przeniesiony do Stanów.
Wspomnienia, które mi pozostały, to czasy
sprzed Tomb Raidera, kiedy pracowaliśmy
dla firmy Core Design a nie dla wydawcy.
Nasz szef był zadowolony, my byliśmy zadowoleni. I, cholerka, aleśmy balowali!
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Pisząc muzykę do pierwszej odsłony Tomb Raider pozwoliłeś sobie może
na eksperymenty w postaci użycia niekonwencjonalnych metod pisania utworów, jeżeli tak, to jakie to były?
Jestem wyszkolonym klawiszowcem. Używając technologii MIDI i syntezatorów lub
banków sampli można wybrać dowolny
dźwięk jakiegokolwiek instrumentu i zagrać go na klawiszach. Gdy piszę muzykę dla
jakichkolwiek instrumentów orkiestrowych,
bywa, że schematy, które napiszę używając klawiszy, nie są takie proste do zagrania na konkretnych instrumentach. Różny
jest zakres częstotliwości, w których mogą
grać, a muzyk musi oddychać lub nie. Jest
wiele rzeczy, które trzeba brać pod uwagę.
Ale wydaje mi się, że pisanie dla 80 różnych

instrumentów używając jedynie klawiszy
może być nieco niekonwencjonalne.

Tomb Raider: Live In Concert to
wykonanie The Tomb Raider Suite
na żywo, wzbogacone o dodatkowy materiał przygotowany specjalnie na to widowisko.
Co twoim zdaniem jest unikatowego
w muzyce do Tomb Raider, by po dzień
dzisiejszy ma nadal tak wielu miłośników?
Szczerze mówiąc – nie jestem pewien. Myślę, że najprawdopodobniej jest to prostota.
Niektóre z najbardziej wpadających w ucho
i najsławniejszych kawałków są bardzo proste. Z prostotą idzie w parze powtarzalność.
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Mimo upływu wielu lat twoja popularność nie słabnie, a wręcz przeciwnie,
wokół twojej osoby zbudował się ogromnych rozmiarów kolektyw, który bardzo
sobie ceni twoje prace. Jak myślisz z czego to wynika i jaki ma to wpływ na twoje aktualne prace?

Gdyby była taka okazja napisania muzyki do nowej odsłony Tomb Raider,
to czy przyjąłbyś ofertę?

Jestem wdzięczny fanom serii Tomb Raider
(i fanom innych moich projektów) za ich
wsparcie przez ostatnie 20 lat. To naprawdę wspaniałe. Ostatnio bardzo się skupiłem
na interakcji z moimi fanami poprzez media
społecznościowe i myślę, że oni to doceniają. Sądzę, że gdy osiągniesz pewien poziom
sukcesu, musisz coś dać społeczności w zamian. Kiedy mam odrobinę wolnego czasu,
oddaję ten czas fanom. W końcu też jestem
tylko człowiekiem starającym się wykonywać jak najlepsza pracę. Pod tym względem nie różnię się od innych. Więc nie,
to nie ma wpływu na moją obecną pracę.
Każdy nowy projekt traktuję w ten sam
sposób. Poświęcam mu całą swoją uwagę
i staram się jak mogę za każdym razem.

Temat przewodni do Tomb Raider przez wielu graczy uznawany jest za jeden z najważniejszych w historii gier wideo. Czy mógłbyś
nam opowiedzieć historię jego powstania?
Pamiętam, jak pewnego dnia pracowałem
w Core Design, a drzwi mojego studia się
otworzyły i wszedł Toby Gard. Usiadł i powiedział „dobra, zrobimy Tomb Raidera”.
Nie miałem za wiele pojęcia o projekcie –
widziałem tylko kilka szkiców Lary Croft
na biurku Toby’ego kilka miesięcy wcześniej. Toby opowiedział mi o pomysłach
i bardziej szczegółowo omówiliśmy postać
Lary – skąd pochodzi, jej dorastanie, co lubi
,a czego nie, w jaki sposób mówi, jej nastawienie. I po wielu rozmowach zdecydowaliśmy, że klasyczna muzyka angielska będzie najlepiej pasować do Lary Croft i dla
całej gry. Toby wpadł na świetny pomysł,
żeby stworzyć pewien rodzaj interaktywnego filmu i chciał, żeby muzyka brzmiała jak
ścieżka dźwiękowa z filmu. No więc uzbrojony w całą tę wiedzę rozpocząłem pisać
Tomb Raider Theme.

Jak twoim zdaniem sprawdzają się twórcy muzyki do ostatnich gier z serii Tomb
Raider?
Rozumiem, że mowa o „rebootach” – Tomb
Raider 2013 oraz Rise of the Tomb Raider. Je-
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Tak, prawdopodobnie bym się zgodził. Myślę, że fani oczekiwaliby tego ode mnie, a ja
nie byłbym w stanie ich zawieść.

Wtedy większość gier, w które grałem, była
wypełniona pompatyczną muzyką bitewną albo utworami dance/techno i czułem,
że jest nisza na rynku dla bardziej emocjonalnej muzyki. W końcu dzieciaki uwielbiają filmy, a w nich jest pełno muzyki pobudzającej pewne emocje. Więc pomyślałem
sobie, czemu by nie przenieść trochę tego
do branży gier. Chciałem ująć charakter
Lary i emocje, jej samotność, momenty
smutku, jej determinację i przede wszystkim jej piękno. I to był właśnie ten aspekt
jej postaci, na którym się skupiałem, pisząc
jej motyw. Chciałem, żeby to było proste
i piękne. Obój wydawał się odpowiednim
instrumentem do głównej melodii (jest
często używany w smutnych lub emocjonalnych momentach w muzyce klasycznej), a akompaniament w postaci powtarzającego się schematu na harfie w moim
odczuciu dodał element piękna postaci
Lary Croft. Proste „achy” z męskiej sekcji
chóru nadały odczucia doskonałości, podczas gdy smyczki i instrumenty dęte dodały tego ciepłego uczucia. Pamiętam jak
zacząłem pisać schemat na harfę, a reszta
utworu rozwinęła się od tego.
Muzyka do gier wideo coraz bardziej
przypomina muzykę filmową. Czy twoim
zdaniem jest to dobry kierunek?

muzykę wstępną do widowiska The Spice
Girls. Zaproponowałem, że może zamiast
wykorzystywać Tomb Raider Theme lepiej
by było, gdybym napisał coś konkretnie
pod widowisko w stylu Tomb Raidera. Uznał,
że to dobry pomysł, więc zaczęliśmy oma-
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stem pewien, że większość osób się ze mną
zgodzi, że to są zupełnie inne gry w porównaniu do oryginalnych gier z serii, które stworzyliśmy w latach 90. i na początku kolejnej
dekady. Są fragmenty, które imponują mi
w muzyce z nowych Tomb Raiderów i zdecydowanie interesuje mnie zaimplementowana technologia pozwalająca na proceduralne generowanie schematów rytmicznych.
Gdyby pytanie brzmiało: czy moim zdaniem
jest mocna tożsamość w muzyce z tych produktów, to odpowiedziałbym, że nie ma –
ale to tylko moja opinia i prawdopodobnie
jestem nieco stronniczy! Z tego, co widziałem w „let’s playach” na YouTube, wyglądają
na niesamowite gry i jestem pewien, że dostarczają masę rozrywki. Nie oszukujmy się,
sprzedały się w milionowych nakładach.
Więc coś musi być na rzeczy.

Jestem wdzięczny fanom serii Tomb Raider (i fanom innych
moich projektów) za ich wsparcie
przez ostatnie 20 lat.

Nie, niekoniecznie. Myślę, że to w bardzo
dużej mierze zależy od gatunku gry. Nie napisałbyś muzyki filmowej do jednorękiego bandyty czy gry o wyścigach Monster
Trucków. W grach, gdzie mamy do czynienia z fabułą, należy rozważyć muzykę typową dla filmów, ale nie powinniśmy wpaść
w pułapkę i próbować robić wszystkie gry
tak, żeby przypominały filmy. Gry są zupełnie innym medium i powinniśmy o tym pamiętać. Filmy nie są interaktywne, a gry tak!
Co uważasz za swój największy sukces muzyczny, niekoniecznie związany
z branżą muzyczną gier wideo?
To prawdopodobnie będzie muzyka wprowadzająca do The Spice Girls Christmas
Tour: Christmas In Spiceworld. Pamiętam
jak w 1999 roku reżyser oświetlenia, Peter Barnes, zadzwonił do mnie i zapytał,
czy mogą użyć Tomb Raider Theme jako
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Jeżeli ludzie mogą coś powtórzyć, zapamiętują to. Myślę, że Tomb Raider Theme jest
prosty i łatwy do zapamiętania. Ważnym
jest też, żeby melodia obrazowała osobę,
miejsce, rozmowę, czy cokolwiek innego ma
opisywać. W przypadku Lary Croft chciałem opisać jej proste piękno i doskonałość.
Na tym właśnie się skupiałem, gdy komponowałem melodię dla niej. Jeżeli jako kompozytor dobrze to ogarniesz, twoja melodia przyczepi się do produktu tak mocno,
że zawsze będą szły w parze. Na przykład
nie wyobrażam sobie filmu o Jamesie Bondzie bez James Bond Theme, tak jak nie da
się zagrać James Bond Theme bez pomyślenia o Jamesie Bondzie! I to się sprawdza
w wielu innych przypadkach: Szczęki, Indiana Jones, Gwiezdne Wojny, Superman,
można by długo wymieniać.
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Silent Hill

Original Video Game
Soundtrack
(White Version)
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I po wielu rozmowach zdecydowaliśmy, że klasyczna muzyka angielska będzie najlepiej pasować
do Lary Croft i dla całej gry.
wiać jak to wszystko się odbędzie. Krótko
mówiąc, chciał zaprojektować pokaz świetlny zsynchronizowany z muzyką. Muzyka
musiała więc podążać za scenariuszem.
Musiała zaczynać się bardzo delikatnie,
ale tajemniczo, potem rozwinąć się w piękno w stylu Tomb Raider i w końcu rozbudować się do
energetycznego punktu
kulminacyjnego wypełnionego dźwiękami
strzelających laserów i wybuchów. Oskryptowaliśmy projekt co do sekundy, było kilka
iteracji przechodzących tam i z powrotem,
aż w końcu mieliśmy doskonale przygotowany kawałek. Później Peter zaprogramował sekwencje świetlne, które były uruchamiane wedle zakodowanego czasu muzyki.
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Oczywiście zaproszono mnie jako gościa
VIP. Miałem miejsce w pierwszym rzędzie
na Earls Court Stadium. Była masa ludzi!
Kiedy światła opadły i rozbrzmiał mój kawałek Marshlander, 22 tysiące fanów Spice
Girls wyskoczyły z siedzeń i zaczęły krzyczeć – definitywnie było to niesamowite
uczucie – i pokaz świateł był fantastyczny!
Zupełnie mnie zwaliło z nóg!
MARIUSZ BORKOWSKI

15% rabatu

na hasło gamemusic na wszystkie
(NIEPRZECENIONE) tytuły w sklepie WINYLOWA
hasło ważne 1.05-17.05.

Kup teraz!
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Matt
Uelmen
o muzycznych początkach
serii Diablo
Pierwsza odsłona niezwykle popularnego cyklu gier Diablo, a następnie kontynuacja, na zawsze opętała umysły graczy na całym świecie. W związku z tym, jeżeli należycie do grona miłośników muzyki skomponowanej przez Matta Uelmana,
tym bardziej zachęcamy Was do zapoznania się z wywiadem, którego niedawno
udzielił nam kompozytor obu odsłon ze świata Sanktuarium.
Twoja kariera ruszyła z kopyta wraz z ukazaniem się pierwszego Diablo. Gra odniosła niebywały sukces, podobnie zresztą
jak druga część. Jak w ogóle trafiłeś do
firmy Blizzard?
Gdy poszukiwałem studiów deweloperskich
poświęconych grom na konsole w rejonie
San Francisco Bay Area, trafiłem na braci
Shaeferów oraz Davida Brevika. To były czasy, gdy Blizzard miał mniej więcej taki właśnie profil: młode, 10-20 osobowe zespoły,
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produkujące na konsole i robiące porty. Rozrastaliśmy się względnie przez tamte lata,
ale zespoły z Irvine zawsze były dwa razy
większe, a potem zostały wykupione przez
inną firmę, podobnie jak zrobili to wcześniej
założyciele Blizzarda (kupując Condor, czyli
późniejszy Blizzard North – przyp. red.).
Baczne ucho łatwo zarejestruje w twojej muzyce do Diablo i Torchlight liczne
nawiązania do twórczości znanych kompozytorów, jak np. Wagnera, Holsta, De-

© Wikipedia
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cham to studio. Z jakiegoś powodu czuję silny sentyment do Europy Środkowej
i to pomimo że jestem za głupi i leniwy
na nauczenie się języka niemieckiego lub
słowiańskiego.

Dziękuję. W każdym z tych przypadków byłem nieco oczywisty i trochę nieporadny,
ale poczułem okazję stworzenia przestrzeni
dydaktycznej poprzez Tristram oraz operę
Debussy’ego, która jest naprawdę bardzo
ważnym kamieniem milowym w zachodniej sztuce, a także częścią tej wielkiej tradycji gigantów, którzy napisali tylko jedną
operę. Był też materiał ze Strawińskim (Lord
– przyp. red.), którego nie planowałem publikować, ale to nie zależało ode mnie. Oczywiście kocham twórczość Strawińskiego,
ale jak można jej nie kochać? Politonalność
Święta wiosny jest naprawdę świetna i daje
frajdę. Kocham, gdy mam szansę korzystać
z klasyków, a ostatnio trochę się zainteresowałem Skriabinem. Patrząc wstecz, czuję nieco lenistwa w motywie z menu Torchlight, nie powinienem był opierać się na
Traviacie, ale to wspaniały moment w opowieści skupionej na psychologii bohaterów.
Uwielbiam ten charakter, ten ostatni blask
zanikającego piękna.

Czy podczas prac nad Diablo II i Lord of
Destruction istniała jakaś współpraca
między tobą a Jasonem Hayesem, odpowiedzialnym za muzykę w przerywnikach filmowych? Słychać wyraźne różnice między waszymi utworami w Lord
of Destruction: z jednej strony twoja
wagnerowska oprawa dla gameplayu,
a z drugiej jego miks bliskowschodnich
brzmień z dudami i elementami rocka
w cinematicach.

To były czasy, gdy Blizzard miał
mniej więcej taki właśnie profil,
10-20 osób, młode zespoły, produkujące na konsole i robiące porty.
Jak wspominasz sesję nagraniową z orkiestrą przy pracy nad Lord of Destruction? Zawsze jestem ciekawy uczuć, jakie
towarzyszą kompozytorom w sytuacji,
gdy pierwszy raz w ich życiu pojawia
się taka szansa. Z eksperymentalnych
brzmień dla każdego aktu i kultowej
12-strunowej gitary przeszedłeś na zupełnie inny rodzaj muzyki.
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bussy’ego czy Strawińskiego. Jak narodził się pomysł czerpania z ich dorobku?
Należysz do wyjątkowej grupy growych
kompozytorów, którzy zrobili to w umiejętny sposób.

To dobre pytanie! Zgadza się, niewiele bądź
nic nie stworzyłem na potrzeby przerywników filmowych Diablo II. Wszystko to było
działką Glenna Stafforda i Jasona Hayesa
oraz prawdopodobnie Dereka Deuke’a.
Mógłbyś opowiedzieć o swojej pracy
nad muzyką do Torchlight? Przyznaję,
że brzmieniowo przypomina mi Diablo,
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Sprawiła mi prawdziwą przyjemność, nawet jeżeli przysporzyła mi przy tym mnóstwo nerwów, a to dlatego, że niektóre
z moich utworów brzmiały naprawdę
strasznie pierwszego dnia. Mimo wszystko to było cudowne doświadczenie i ko-
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Z którego ze swoich utworów jesteś najbardziej dumny, który z nich określiłbyś
mianem swojego opus magnum? Czy są
też takie, z których z perspektywy czasu
nie jesteś zadowolony?

©Blizzard Entertainment
szczególnie utwór Town przywodzi na
myśl Tristram oraz Sisters.
W zasadzie to było pod kilkoma względami
podejście jak do bardziej „familijnej” wersji
Diablo, staraliśmy się jednak trzymać RPG-owych motywów, które są dość uniwersalne. W Torchlight wykorzystałem gitarę
z nylonowymi strunami oraz Gibsona, aby
wyróżnić grę na tle tamtej serii, aczkolwiek
nie mogłem się powstrzymać od wykorzystania mandoliny oraz 12-strunowej gitary
w Torchlight II. Takie brzmienie świetnie się
sprawdza przy zalesionych krajobrazach.
Ogólnie rzecz biorąc, muzyka była rozłożona w dość liniowy, tapetowy wręcz sposób, lokacja po lokacji, ale nie odbiega to
tak bardzo od założeń gatunku, nawet jeżeli
mój zespół uchwycił tego rodzaju grę z atmosferą dość wcześnie w historii gier. Proces twórczy był dziwny, ale zawsze taki jest.

Co w twojej karierze kompozytora muzyki
do gier stanowiło największe wyzwanie?
Niemożliwym jest oddzielić wyzwania prywatne od tych zawodowych, ponieważ są
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właściwie jednym i tym samym. Myślę, że
najtrudniejsze było dla mnie, by nie pozwolić
sobie na poczucie wypalenia, gdy dwadzieścia lat temu nastały dla Blizzarda ciężkie
czasy. Jeżeli potrafisz nie traktować zbyt personalnie rzeczy, nad którymi nie masz kontroli, będziesz w stanie przetrwać wydarzenia
tego typu oraz przełknąć ich gorzki smak,
a także nie zapomnisz o tym, co zachęciło cię
do rozpoczęcia kariery.

Oczywiście kocham twórczość
Strawińskiego, ale jak można jej
nie kochać?
Kompozytorzy muzyki do gier stają w swej
pracy przed wieloma różnymi ograniczeniami. W czasach, w których pracowałeś nad
Diablo i Diablo II, wynajęcie orkiestry było
luksusem, sampling zaś dopiero raczkował.
W jaki sposób udało ci się znaleźć złoty środek na panujące wówczas utrudnienia?
Cóż, trudno byłoby mi się skupić na mojej
pierwszej pracy z orkiestrą, gdyby ciążyła na
mnie większa presja, jak na przykład dzieci itd.
Miałem szczęście dostać kilka okazji do pracy

Myślę, że najbardziej jestem dumny z tych
lirycznych momentów, które stworzyłem
z Kirkiem Trevorem i Słowakami (Slovak National Symphony Orchestra – przyp. red.)
jakieś sześć lat temu. Niedawno to przesłuchałem i wyszedł im naprawdę świetny materiał. Czujesz się rozpieszczony, gdy
dociera do ciebie ta prawdziwa intonacja
muzyków, z kwintami błyszczącymi w sposób nieosiągalny nawet dla solidnych sampli. Jestem też naprawdę dumny z prostoty
motywu Tristram, nawet jeżeli obiektywnie
rzecz biorąc może być uznany za mój najbardziej leniwy i wtórny kawałek. Jestem
zadowolony, że uzyskał szersze uznanie poprzez gry. Myślę, że chciałbym przerobić temat muzyczny z menu pierwszego Torchlight. Po prostu za bardzo drążyłem wtedy
dziewiętnasty wiek.

(…) nie mogłem się powstrzymać
od wykorzystania tematów w wykonaniu mandoliny oraz 12-strunowej gitary w Torchlight II.
Załóżmy, że Blizzard Entertainment pracuje nad Diablo 4 i postanawia cię zatrudnić. Jaki kierunek byś obrał, szczególnie
że Diablo III i dodatek Reaper of Souls bardzo się różniły od swoich poprzedniczek?
Taki scenariusz byłby mało prawdopodobny. Myślę, że próbowałbym odtworzyć to, co
najlepiej się sprawdzało w mojej twórczości
z końca lat 90. Spróbowałbym zbudować
mocny rockowy kwartet z brzmieniem
w stylu braci Young, Gibsonem i Gretschem
na pierwszym planie oraz granym kostką
Precision Bassem na drugim, gdybym miał
zasoby do przeprowadzenia prób oraz sesji
nagraniowej z prawdziwą, profesjonalną ka-

pelą. Wtedy tworzyłbym wokół dubbowanych wersji tego co nagraliśmy.
Na 15-lecie serii Diablo została wydana
składanka z wybranymi utworami z gier,
wśród których znalazły się Hydra oraz
Lord, czyli muzyka koncepcyjna do Diablo III. Diablo III Overture oraz And the
Heavens Shall Tremble ewidentnie znalazły swój początek w utworze Hydra. Lord
zaś czerpie ze Strawińskiego oraz Holsta.
Moje pytanie brzmi: jak brzmiałaby twoja
muzyka do Diablo III, gdyby nie anulowano pierwotnego projektu gry?
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nad tego typu materiałem, zanim pojawiły się
takie odpowiedzialności. Właśnie to nieocenione doświadczenie pomogło mi dojrzeć.

©Blizzard Entertainment

Cóż, pierwotna idea nigdy nie została anulowana. Była wygaszona na około rok, gdy byłem w Irvine. Myślę, że Jay Wilson był i jest bardzo utalentowanym designerem, a jego wizja
bardziej robotronowej wersji gry była naturalną progresją z tego, co Dave stworzył wcześniej. Nie spekulowałbym nad alternatywną
historią, bo nigdy nie wiesz, jakie dziwne rzeczy mogłyby się wydarzyć. Gdy opuszczałem
Blizzard, nie przypuszczałem, że mój materiał
w stylu Strawińskiego zostanie wydany. Mimo
to, oczywiście, gdybym miał warunki do pisania muzyki symfonicznej przez następne kilka
lat, to prawdopodobnie krążyłbym wokół styli
przypominających erę Rosjan, którzy osiągnęli szczyt barwy i wyobraźni.
DANIEL WÓJCIK
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Jan Valta
i Adam
Sporka
zaimplementowaliśmy naszą
własną technologię stworzoną
do muzyki adaptacyjnej
Dawno, dawno temu w Czechach… Można by zacząć w ten sposób, ale Kingdom Come: Deliverance to nie baśń. To bardziej pocztówka ze średniowiecza, która potrzebuje równie realistycznych
dźwięków. Jak w naszych czasach zabrać się za tworzenie świeżej
XV-wiecznej muzyki? I jak połączyć utwory w grze tak, żeby nie
słychać było przejść między nimi?

Soundtrack do Kingdom Come: Deliverance wygrał między innymi nagrodę CEEGA
w kategorii muzycznej. Ale zacznijmy od
początku. Jak wyglądał początek waszej
współpracy? Pamiętacie pierwsze szkice
waszych utworów?
Jest pewna historia związana z samym początkiem naszej pracy. My (Adam i ja) chcieliśmy stworzyć demo muzyki adaptacyjnej
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i podrzucić je do Warhorse. Po kilku miesiącach pracy przyjaciel Adama, pracujący
w Warhorse, powiedział mu, że Daniel Vávra
(Creative Director projektu) ma już na oku
jakiegoś innego kompozytora. Więc odpuściliśmy. I dosłownie następnego dnia otrzymałem maila od Daniela, który zaproponował stanowisko kompozytora mnie – bo tym
człowiekiem, którego miał na oku byłem
właśnie ja. Naprawdę niezła niespodzianka.
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Oryginalna średniowieczna muzyka nie jest
za bardzo dostępna – tylko kilka prawdziwych partytur z tamtego okresu przetrwało
do naszych czasów i mają one w większości
przeznaczenie kościelne. Więc musieliśmy
to jakoś obejść.
Zacząłem od zestawu ogólnych zasad, którymi kierowaliśmy się przez cały soundtrack,
jak modalność (zamiast dzisiejszego molowo-durowego dualizmu); nieregularne formy czy frazy (dokładnie tak, jakby były prowadzone przez słowa utworu), starodawne
kadencje w harmoniach; właściwie brak
tercji w melodiach; wykorzystanie dawnych
instrumentów, brak wykorzystania pianina,
etc. Krótko mówiąc, używaliśmy tych elementów, które przypominały tamte czasy, a unikaliśmy tych, które brzmiały zbyt
nowocześnie.

©Warhorse Studios

Podczas naszego pierwszego spotkania powiedziałem Danielowi, że chciałbym pracować
z Adamem, bo jest zarówno doświadczonym
audio programmerem, jak i wykształconym
i utalentowanym muzykiem – a to jest bardzo,
bardzo rzadki zestaw umiejętności. Więc tak
to się wszystko zaczęło.
Pierwsze szkice utworów: to było latem 2014,
kiedy pracowałem nad Alpha Teaserem –
bardzo wczesnym utworze nagranym do
Kingdom Come: Deliverance. Stworzyłem
około pięciu różnych wersji, zanim chłopaki
w Warhorse byli zadowoleni, ale nigdy tego
nie żałowałem. Dało mi to świetną możliwość
zbudowania „wspólnego gruntu” w ogólnym
stylu muzyki do tej gry. Reszta poszła łatwo: 3
lata, około 5000 godzin wspólnej pracy mojej
i Adama – i skończyliśmy.
Ostatnia rzecz – główny motyw Kingdome
Come (możesz go usłyszeć, kiedy pierwszy
raz widzisz Skalitz za horyzontem) pojawił
się już w pierwszej wersji tego bardzo wczesnego utworu. Wtedy to był tylko skromny
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Oryginalna średniowieczna muzyka nie jest za bardzo dostępna.
– Jan Valta
motyw składający się z 6 dźwięków, który
uzupełniał inną melodię. Ale w jakiś sposób
czułem w nim potencjał i to mnie nigdy nie
opuściło.
Moje pierwsze szkice były w C++. Zanim
dołączyliśmy do deweloperów Kingdom
Come: Deliverance, zdecydowaliśmy z Janem, że usiądziemy wspólnie i zaimplementujemy naszą własną technologię
stworzoną do muzyki adaptacyjnej o nazwie Sequence Music Engine. Pod koniec
2014 udało mi się zintegrować nasz silnik
z bazą kodu Kingdom Come, bazującą na
CryEngine.
Średniowiecze w Kingdom Come jest pokazane tak realistycznie, że gra często
nazywana jest „symulatorem średniowiecza”. Główny bohater, Henry, jest celowo

Ale oczywiście inspirowaliśmy się tym, co
wszyscy odczuwamy jako „średniowieczna”
muzyka (która, tak naprawdę, jest bardziej
muzyką renesansu). Ponadto Adam skomponował całą mszę opartą na jego własnych chorałach gregoriańskich – i to również wymagało poszukiwań i słuchania.
Mój ojciec, Richard Sporka, był śpiewakiem
i przez długi czas członkiem Prague Madrigal Singers, jednej z najlepszych kameralnych grup w Czechosłowacji, występującej
z wczesno-europejską muzyką datowaną
na XV wiek. Jako dziecko regularnie chodziłem na ich koncerty. Ta gra była dla mnie
świetną okazją do ponownego połączenia
się ze światem, który on reprezentował.
Nasze średniowiecznie brzmiące utwory,
zagrane przez zespół Bakchus, były inspirowane muzyką, z którą sami by wystąpili.
Chorały gregoriańskie w naszej grze to również dzisiejsze kompozycje, ale napisałem
je po przesłuchaniu wielu przykładów muzyki z tamtych czasów.

Muzyka z filmów czy gier jest zawsze
bardzo mocno powiązana z obrazem
albo historią, ale czasami znajduje jednak
przestrzeń dla samej siebie albo miejsce
w popkulturze. Czy są jacyś artyści niezwiązani z gamedevem, którzy mają na
was wpływ?
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na peryferiach wielkich historycznych
wydarzeń, ale wszędzie słychać ich tło.
Tak jak prawdziwe odgłosy miejscowych
ptaków, życie miasteczek i natury. Jak to
było z muzyką? Inspirowaliście się oryginalnymi, średniowiecznymi pieśniami?

Byłoby ich wielu. Wywodzę się z muzyki klasycznej, więc dosłownie wychowałem się na twórczości Dvořáka, Mozarta,
Ravela, wymieniając tylko garstkę. Od zawsze jestem wielkim miłośnikiem soundtracków Johna Williamsa – to jest gość.
Do tego mamy kilku świetnych czeskich
kompozytorów filmowych z wcześniejszych dekad – tak jak w Polsce macie Woj-

Adam skomponował całą mszę
opartą na jego własnych chorałach gregoriańskich. – Jan Valta

©Warhorse Studios
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To może zabrzmieć głupio, ale co mi tam:
jestem dumnym członkiem fandomu My
Little Pony: Friendship is Magic, kreskówki,
która miała premierę w 2010 i zakończyła się w tym roku. Była sama w sobie zabawna, szczególnie pierwsze dwa sezony,
a fandom był niesamowitą społecznością
wielu kreatywnych ludzi, w tym muzyków
otwartych na współpracę i wzajemną konstruktywną krytykę. Właśnie tak poznałem
moich przyjaciół z Wasteland Wailers, grupę transatlantyckich songwriterów, którą
założyliśmy w 2013 roku.
Henry bierze udział w wielu znaczących
wydarzeniach, ale jednocześnie pozostaje w swoim kameralnym świecie. Muzyka
wkłada to wszystko w ramy nastroju. Czy
któryś z utworów jest dla was szczególnie ważny?

Bardzo lubię sekwencję początkową – to
było ekscytujące zapisywać nuty w partyturze i wyobrażać sobie, że to będzie otwarcie całej wielkiej, epickiej opowieści! Oprócz
tego ***SPOILER ALERT*** uwielbiam cutscenkę, w której ojciec Henry’ego odwiedza go we śnie. ***KONIEC SPOILERA***.
Poza tym, spora część muzyki eksploracyjnej, głównie związanej z naturą (pola,
rzeki, noce), jest mi szczególnie droga, jeśli
mogę tak powiedzieć o swojej własnej muzyce. W ostatnim DLC (A Woman’s Lot), są
dwa utwory wokalne, które też bardzo lubię
(i z pewnością nie tylko dlatego, że oba są
śpiewane przez moją żonę). I chylę czoła
przed Adamem za jego piosenki do podstawki gry! Są po prostu perfekcyjne.
Kiedy pierwszy raz usłyszałem twoją piosenkę do DLC, z trudem powstrzymałem
łzy. Jeden z najbardziej poruszających
utworów jakie słyszałem w ostatnich kilku latach. Odnosząc się do mojej własnej

Uważam, że wymyślanie melodii
nie jest wąskim gardłem.
– Jan Valta

części OST, myślę, że wrócę jeszcze raz do
chorału gregoriańskiego: nagranie samo
w sobie miało miejsce w kościele w Čáslav,
w Czechach, gdzie odbyło się wiele wesołych, jak i przykrych uroczystości dla mojej
rodziny. Czy wspomnieliśmy o tym, że Jan
i ja jesteśmy kuzynami? Nie? Jesteśmy!
(BTW, mieliśmy sporo szczęścia, bo kiedy
nagrywaliśmy te chorały, zorientowałem
się, że uda nam się to jedynie dokładnie
tego dnia, tak żeby wrócić później do Pragi. Čáslav jest ważną bazą lotniczą NATO,
a akurat tego dnia nie mieli lotów treningowych. W innym przypadku nasze mikrofony
z pewnością by ich zgarnęły).
Niektórzy muzycy wolą moment tworzenia, kiedy jeszcze nie wiedzą, dokąd zaprowadzi ich melodia. Inni z kolei wolą,
kiedy ich muzyka wychodzi na scenę
i ożywa. Gdzie wy czujecie się bardziej
komfortowo?
W czasie tworzenia soundtracków etap nagrywania jest, moim zdaniem, relatywnie
prosty: wszystko jest rozstawione, przygotowane w kompozycjach i partyturach; nie
ma już żadnych wątpliwości, a jedyną rzeczą, którą trzeba zrobić, jest dyrygowanie
grupą fantastycznych muzyków, którzy ożywiają twoją muzykę (i z mojego doświadczenia wiem, że zawsze bardzo pomagają).
Prawdziwa praca leży w etapie przygotowania – bo w muzyce przygotowanie oznacza komponowanie samo w sobie, co jest
bardzo złożoną czynnością. I jeśli tworzysz
soundtrack do gry, to są dwie główne rzeczy, które sprawiają, że jest to o wiele trudniejsze: adaptacyjność, a później fakt, że
musisz dostarczyć ukończoną muzykę do
nieukończonej gry.

©Warhorse Studios
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Szczerze mówiąc, zrobiłem w moim życiu
już tak wiele różnych projektów związanych
z audio i muzyką, że trudno mi to uogólnić.
Ale uważam, że wymyślanie melodii nie jest
wąskim gardłem. Jest nim to, co dzieje się
wcześniej (musisz znaleźć coś, do czego
komponujesz) i to, co dzieje się później (musisz usiąść i stworzyć to). Jestem najszczęśliwszy, kiedy po prostu wiem, że moja muzyka zostanie wykorzystana i ludzie chętnie
będą jej słuchali.
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ciecha Kilara (który jest fantastyczny), my
mamy Luboša Fišera, Zdenka Liškę, etc.
Każdy z nich to kompozytor, którego pracę zawsze podziwiałem – i niespodziewanie, większość z nich podsunął mi Daniel
Vávra jako referencje, bo on również ich
podziwia.

©Warhorse Studios
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Maciej Baska

Ale nawet wtedy – ten etap również uwielbiam. Więc nie mogę powiedzieć, którą
z tych dwóch części uwielbiam bardziej.
Właściwie jedyną rzeczą, która potrafi sprawić, że czuję się niekomfortowo, jest brak
czasu – ale to jest cena, jaką płacisz za wykonywanie tak wspaniałej pracy przy tak
ogromnych projektach.
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Michał
Korniewicz
Implementacja muzyki
do Last Oasis to bardzo
duże wyzwanie
Wyobraźcie sobie, że naszą planetę nawiedza kataklizm tak potężny, że niszczy księżyc i wstrzymuje ruch obrotowy Ziemi. W konsekwencji, jedna półkula zostaje spalona przez Słońce, druga natomiast pokrywa się lodem. Jedynymi
miejscami zdatnymi do życia są niewielkie obszary pomiędzy obiema półkulami,
które jednak stale się przemieszczają. Nagle ludzkość zostaje zmuszona do prowadzenia nomadycznego trybu życia, do walki nie tylko ze sobą ale także z bezwzględnym klimatem.

W taką postapokaliptyczną wizję Ziemi i jej
mieszkańców, wprowadza nas Last Oasis gra MMORPG polskiego studia Donkey Crew,
która dopiero co weszła w fazę early access
na platformie Steam. Ten niszowy i oryginalny setting świata gry, stawia przed twórcami
oprawy dźwiękowej nie lada wyzwanie.
Michał Korniewicz, sound designer oraz główny kompozytor muzyki, zdradza nam jak wygląda proces związany z tworzeniem oprawy
audio do najnowszej gry zespołu Donkey Crew.
W ekskluzywnym wywiadzie dla gamemusic.
pl rozmawiamy o kierunkach rozwoju muzyki
do Last Oasis, o doborze instrumentów ale także o problemach związanych z implementacją.
Utwór, który skomponowałeś do trailera
śmiało mógłbym określić jako tribalo-
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wo-orientalny. W podobnych klimatach
utrzymane są pozostałe utwory do gry,
które ostatnio udostępniłeś.
Tak, w świecie gry jest sporo przestrzeni co
wynika z settingu i historii. Podróż pomiędzy oazami, czyli obszarami gdzie skupiają
się gracze przebiega głównie przez obszary pustynne. W związku z tym, tworząc soundtrack chcieliśmy nawiązać klimatem do
kultury beduinów, może troszkę do Mongolii czy stepów. Jeżeli chodzi o skalę i harmonię, mocno zainspirowałem się melodiami
wschodnimi i w tym kierunku chcę dążyć.
Podobnie jak w świecie gry, w soundtracku może być trochę pusto i przestrzennie
ale jest to zabieg celowy. W tym wypadku
dobrze współgra to z projektami poziomów
i z mechaniką gry.

© Michał Korniewicz
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Do tej pory w powstawanie muzyki zaangażowanych jest 5 osób, ale mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej. Nie ma nic
przyjemniejszego niż współpraca z ludźmi
podczas procesu twórczego. Ważną rolę w
soundtracku odgrywają instrumenty strunowe. Początkowo muzykę komponowałem z wykorzystaniem udu i tambury, lecz
po znalezieniu świetnego instrumentalisty
- Mateusza Szemraja, ścieżki tambury przepisałem na afgańskiego rabaaba. Za grę na
skrzypcach, a w szczególności na skrzypcach barytonowych odpowiada z kolei Magda Urbańska. Trudną rzeczą było natomiast
znalezienie osoby która potrafi śpiewać gardłowo, z pomocą tutaj przyszedł mój znajomy Mateusz Polański, który - jak się okazało
- jakiś czas temu takiego śpiewu się nauczył.

Niszowy i oryginalny setting
świata gry, stawia przed twórcami oprawy dźwiękowej nie lada
wyzwanie.

Ciężką rzeczą było natomiast znalezienie
osoby która potrafi śpiewać gardłowo, z pomocą tutaj przyszedł mój znajomy Mateusz
Polański, który - jak się okazało - jakiś czas
temu takiego śpiewu się nauczył.
Ciekawi mnie jak podchodzisz do tematu
samej implementacji czy tworzenia interaktywności muzyki?
Implementacja muzyki do Last Oasis to bardzo duże wyzwanie. Pomijam oczywiście
utwory, które tworzyłem do menu czy do
sekcji w której kreujemy bohatera. Najtrudniejsza rzecz przychodzi później. Jako że Last
Oasis to gra typowo multiplayerowa, nie ma
tutaj wspierania narracji czy historii, bardzo
trudno jest więc określić co, gdzie i kiedy się
wydarzy. Wszystkie historie które będą się
działy, gracze będą tworzyć między sobą w
czasie rzeczywistym. Na szczęście jest parę
elementów dość łatwych, które ewidentnie
aż się proszą o podkreślenie muzyczne.
Jakie to elementy?
Jeden z elementów gameplayu polega na
tym, że nie można osiedlić się na wybranej

mapie, na wybranym serwerze i tam rozwijać
się w nieskończoność. Nasze serwery będą
wygasały. To jest właśnie ta symulacja, która
odzwierciedla ruchome obszary na ziemi na
których można w danym momencie przebywać. Zależy to od tego jak porusza się planeta
względem słońca. Tutaj pojawia się pierwsza
możliwość podkreślenia muzycznego, kiedy
wyjeżdżamy za granice mapy i rozpoczynamy podróż aby się przesiedlić. Kolejną rzeczą
do podkreślenia będą rejony w których będziemy mogli wymieniać surowce.
A jak podeszliście do tematu battle music?
Wiem, że z punktu widzenia implementacji jest to dość spore wyzwanie, zwłaszcza
jeżeli mówimy o grze mmo.

Schody zaczynają się natomiast
wtedy, gdy dochodzi do interakcji pomiędzy graczami.
Na początku produkcji odrzuciliśmy ten
temat, głównie ze względu na problemy
z interakcjami między graczami i ustaleniem granicy, kiedy taka muzyka powinna
się rozpoczynać a kiedy kończyć. Postawiliśmy wtedy głównie na reakcje voiceoverowe i udźwiękowienie. Jednakże w toku
ewolucji gry udało nam się wypracować
zaawansowany system muzyki adaptatywnej. Temat battle music nie wydawał
się już tak bardzo odległy.
Opowiesz coś więcej o tym systemie?

© Last Oasis

152

W zależności od tego jak dużą wartość przyjmuje parametr intensity, odtwarzana jest
muzyka na jednym z czterech poziomów
intensywności, zatem im więcej dzieje się
na ekranie, a także im mniejszy jest poziom
zdrowia gracza, tym muzyka przybiera na
sile. Wtedy do utworów dochodzą nie tylko
nowe instrumenty, ale także zmienia się ich
charakter. Przykładowo, na najwyższym poziomie intensywności, system wprowadza do
melodii troszkę więcej dysonansów. Tworząc
muzykę do Last Oasis zależało mi przede
wszystkim na tym, żeby oprócz klimatycznego brzmienia uzyskać odpowiednią reakcję
na to co dzieje się na ekranie.
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Będziesz angażował instrumentalistów?
A może już zaangażowałeś?

Podczas produkcji Last Oasis pojawił się nowy
komponent do silnika Unreal - TimeSynth.
Pozwolił on rozwiązać kilka problemów związanych m.in. z rytmiczną muzyką adaptatywną. TimeSynth to osobny silnik dźwiękowy,
który działa na próbkowaniu audio a nie na
odświeżaniu klatkowym, co z kolei umożliwia
bardziej precyzyjne sterowanie przejściami
przy projektowaniu muzyki horyzontalnej i
wertykalnej. Wróćmy jednak do Last Oasis i
problemów z wykrywaniem walki w systemie audio. Korzystając z TimeSynth, zdecydowaliśmy się razem z programistą audio
wprowadzić tzw. intensity system, w którym
rejestrowane są wszystkie interakcje jakie zachodzą z graczem w danym momencie.

© Last Oasis
Jakiś czas temu chwaliliście się też systemem chantów.
Tak! Gracze dostaną możliwość śpiewania
swoją postacią, wszystko będzie odbywało
się za pomocą numpadu. Pod odpowiednimi numerami zsamplowane zostały dźwięki
pentatoniki, ale także odpowiednie klawisze
na klawiaturze, umożliwią dowolne podwyższanie i obniżanie śpiewu. Będzie można
zatem zaśpiewać dowolną melodię, która
przyjdzie graczowi na myśl. Jest to zatem kolejny element interaktywności, który umożliwia bliższe obcowanie graczy z muzyką do
Last Oasis
Krzysiek Kowal
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