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słuchanie muzyki

ZOBACZ TAKŻE

Nie słyszę Cię 

Muzyka też uzależnia 

Muzyka straszniejsza przy

zamkniętych oczach 

Wszystkie piosenki brzmią tak samo. Hiszpanie
zbadali dlaczego

Lubimy te piosenki, które znamy. Wiadomo. Ale może nie mamy innego
wyjścia? Hiszpańscy naukowcy udowodnili, że współczesna muzyka jest do
siebie bardzo podobna i dużo głośniejsza niż kiedyś.

Każdemu zdarzyło się usłyszeć w radio piosenkę i
pomyśleć: "Brzmi znajomo. Skąd ja to znam?". I wcale nie
musimy jej znać, bo według badań przeprowadzonych przez
Hiszpańską Narodową Radę Badawczą, powstające teraz
utwory są dużo mniej zróżnicowane niż te sprzed pół
wieku. Hiszpanie doszli do takiego wniosku po
komputerowym przeanalizowaniu kilkuset tysięcy
piosenek z wielkiej bazy Million Songs Dataset. Najstarsze
utwory pochodziły z połowy lat 60., były też nowe przeboje.

Hiszpanie komputerowo zamienili dźwięki na
liczby i wykresy.

A z nich wyczytali, że uczucie muzycznego déja vu jest uzasadnione, bo liczba melodii,
sentencji akordów i używanych w aranżacjach instrumentów jest coraz mniejsza. Poza tym
muzycy powtarzają te dźwięki, które już kiedyś się sprawdziły.

O muzyce punkowej mówiło się, że to "dwa akordy, darcie mordy", ale tam było to
przedłużenie buntowniczej filozofii. Ale dlaczego w czasach tak wielkich możliwości
technicznych i tak łatwego dostępu do instrumentów muzycy tylko powielają utarte
schematy? - Chodzi o rolę, jaką dzisiaj spełnia muzyka: ma relaksować. Ludzie nie chcą
myśleć o tym, co artysta chce powiedzieć - tłumaczy Martin Haro, jeden z autorów
badania. - W latach 50. i 60. ważniejszy był przekaz, zaangażowanie polityczne. Kiedy
został wynaleziony syntezator, wiele zespołów takich jak Pink Floyd z nim
eksperymentowało, używali różnych dźwięków i akordów. Teraz chodzi o zabawę, rytm i
energię. Zespoły nie są już tak zainteresowane eksperymentami.
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Duży Format, Wysokie Obcasy, Magazyn Świąteczny dostępne w dniu premiery w internecie? TAK,
zarejestruj się już teraz w PIANO! Zajmuje to 10 sekund TUTAJ >>

Ocena: 37 głosów

najnowsze  popularne

cyniczne_oko przedwczoraj 0  

odpowiedz

snurfik 3 dni temu Oceniono 1 raz 1  

odpowiedz

ali3n7 5 dni temu Oceniono 18 razy -8  

1  odpowiedz

jacek.nie.placek 5 dni temu Oceniono 24 razy 22  

Hiszpanie doszli do jeszcze jednego wniosku - współczesna muzyka jest dużo głośniejsza. I
nie chodzi o to, że młodzież ku utrapieniu rodziców słucha techno na cały regulator. Jest
to efekt zupełnie innej technologii nagrywania i sprzętu w studiach, ale także walki o
przyciągnięcie uwagi słuchacza. Dlatego jeśli puścimy dwie piosenki na takich samych
ustawieniach naszego odtwarzacza, współczesna będzie dużo głośniejsza niż ta sprzed pół
wieku.

Naukowcy mają dla młodych muzyków przepis na sukces: stara piosenka może znów
brzmieć modnie, jeśli się ją podda obróbce. Wystarczy uprościć sekwencje akordów, użyć
nowoczesnych instrumentów i nagrać głośniej. Rada nie jest jednak zbyt odkrywcza - taki
zabieg to po prostu remix, stosowany przez dj'ów od dawna.
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Login:
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  Zapamiętaj

Musisz się zalogować, by dodać komentarz. Jeśli nie posiadasz konta zarejestruj się.

Wyślij

Komentarze (18)

Po pierwsze to ta "współczesna muzyka" nie jest dla mnie muzyką w ogóle. Hiphopowe GADANIE z
akompaniamentem perkusji łup-łup-łup powoduje odruch wyciszenia radia. Po drugie wbrew tweirdzeniu słucham
muzyki ZRÓŻNICOWANEJ. Zaspół Clannad, Bee Gees, The Country Family, Vangelis, Running Wild stoją
zgodnie obok siebie. Słuchanie jednokopytnej muzyki? Chyba hiszpanie bardzo sprymitywnieli pod względem
kulturowym.

W latach 60-tych i 70-tych byl inny klimat na swiecie, winyle, mono, instrumenty i wzmacniacze wykonane recznie
w usa a nie w chinach...Mam perkusje ludwig'a z lat 60tych, nic tak nie brzmi w dzisiejszych czasach...

Teraz musi byc wszystko pod mp3, ipody, car audio, boomboxy, subwoofery. 
Brzmienie instrumentow jest samplowane, muzyka "sterylna", "bezbledna", cieta co do setnych mikrosekundy w
obrobce cyfrowej.
Calosc sklada sie na odhumanizowany dzwiek ktory wlatuje jednym uchem i wylatuje drugim...
Nie wiem czy powstana jeszcze kiedykolwiek plyty takiego formatu jak "Dark Side Of The Moon", "Led Zeppelin IV"
czy "Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band"

Utwory są głośniejsze bo mastering jest lepszy. I wytrzymałość głośników została podniesiona. A co do reszty to
się zgodzę, dużo utworów używa tych samych akordów.

@ali3n7
Sprzęt jest lepszy, ale mastering GORSZY. 
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