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Foresthill
W-CE N
12-strunowa
gitara elektroakustyczna

Test tej gitary to ewidentne
pokłosie ubiegłorocznych
targów Music Media
w Krakowie, na których
byłem obecny przez całe
dwa dni. Kilka instrumentów
zwróciło moją uwagę,
a wśród nich właśnie ta
12-strunowa wersja gitary
T.Burton Foresthill

Michał Lewandowski
zdjęcia: www.saldat.pl

P

odczas ostatnich targów w Krakowie stoisko ﬁrmy Kisielewski prze¿y³o
prawdziw¹ metamorfozê. Rok wcześniej gitar strzegli ochroniarze,
a instrumenty otacza³a aura niedostêpności podkreślona linami
odgraniczaj¹cymi od ewentualnych chêtnych do ich przekroczenia.
Czy taka strategia by³a s³uszna? Chyba nie za bardzo, czego dowodzi absolutnie
przyjazna atmosfera panuj¹ca w ubieg³ym roku na stoisku, której przyczyny nale¿y
upatrywaæ w obecności kilku znakomitych gitarzystów, aktywnie prezentuj¹cych

INFORMACJE
DANE TECHNICZNE
płyta wierzchnia: lity świerk; boczki i płyta spodnia: mahoń;
ożyłkowanie: perłowy celuloid; mostek: palisander; szerokość gryfu
przy główce: 43.0mm; szerokość gryfu na 12 progu: 53.6mm;
wykończenie: lakier wysoki połysk; korektor: Mrtec HT-MC

DOSTARCZY£
Kisielewski s.c., Poznań, tel. 061-623-25-00, www.kisielewski.com.pl

CENA 1 210 zł
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D zięki dwutorowemu (piezo i mikrofon)

systemowi nagłośnienia Foresthill dysponuje bardzo
bogatą paletą brzmieniową. Jak na instrument
stworzony raczej do roli akompaniującej, potrafi
brzmieć zadziwiająco różnorodnie

gitary, oraz samego szefa ﬁrmy – pana
Kisielewskiego – który osobiście wita³ siê z ka¿dym
odwiedzaj¹cym. Mnie równie¿ uda³o siê zamieniæ
z nim kilka s³ów, czego efektem jest niniejszy test.
Gitara Foresthill W-CE N w wersji 12-strunowej
jest jedyn¹ tego typu gitar¹ w ofercie marki
T.Burton (marka ta od jakiegoś czasu sta³a siê
w³asności¹ ﬁrmy Kisielewski) i jedyn¹ 12-strunówk¹
pokazan¹ na targach w ogóle. Ja przynajmniej
innej nie znalaz³em – czy¿by to by³ instrument ju¿
zapomniany? Niemodny? Przyznaæ muszê, ¿e i ja nie
jestem wolny od stereotypowego patrzenia na ten
typ gitary: nie mogê bowiem uwolniæ siê od obrazu
Maryli Rodowicz graj¹cej „Kolorowe jarmarki”. Znam
jednak wiele numerów światowej s³awy, zagranych
na „dwunastce”, jak choæby „Wish You Were Here”
grupy Pink Floyd. Ale do rzeczy...

BUDOWA
12-strunowa wersja Foresthill W-CE N to gitara
o kszta³cie pud³a typu Western z pojedynczym
wyciêciem (cutaway). P³ytê wierzchni¹
zbudowano z litego drewna świerkowego, a boki
oraz p³ytê spodni¹ z mahoniu. G³êbokośæ pud³a
rezonansowego nie jest sta³a na ca³ej d³ugości. Sta³¹
g³êbokośæ pud³o utrzymuje w tylnej swej czêści, by
(pocz¹wszy od wg³êbienia na wysokości otworu
rezonansowego) p³ynnie zwê¿aæ siê w kierunku
mocowania gryfu. Proﬁlowanie p³yty spodniej
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Na główce
o kształcie
charakterystycznym
dla gitar 12-strunowych
zostały umieszczone
klucze w układzie 6+6.

to zadanie nie³atwe, z którego jednak T.Burton
wychodzi obronn¹ rêk¹. P³yta jest wymodelowana
precyzyjnie, a biegn¹ce przez środek eleganckie
o¿y³kowanie podkreśla dobr¹ jakośæ wykonania.
Ca³ośæ sprawia wra¿enie naprawdê solidnej
lutniczej roboty. Wszystkie krawêdzie posiadaj¹
o¿y³kowanie z per³owego celuloidu. Wyj¹tkiem jest
oczywiście krawêdź otworu rezonansowego, gdzie
pozostawiono naturalne s³oje drewna, pozwalaj¹c
tym samym na wizualn¹ weryﬁkacjê u¿ytego
materia³u.
Palisandrowy mostek wyposa¿ony jest, rzecz
jasna, w dwukrotnie wiêksz¹ liczbê ko³ków do
mocowania strun, ustawionych w dwóch rzêdach.
Czêśæ mostka odpowiedzialna za ustalenie
menzury wykonana zosta³a z tworzywa sztucznego
i faktycznie, poprzez odpowiednie wyfrezowania,
dokonano fabrycznie regulacji d³ugości strun dla
ka¿dej z sześciu par. Jakośæ u¿ytego materia³u
pozostawia jednak sporo do ¿yczenia, gdy¿
przypadkowo u³o¿ona i naci¹gniêta struna jest
w stanie samoistnie wy¿³obiæ sobie rowek, co
potem wygl¹da niezbyt elegancko. Jakośæ siode³ka
znajduj¹cego siê po drugiej stronie strun jest ju¿
znacznie lepsza, choæ na oko wykonane zosta³o ono
z tego samego materia³u. Zag³êbienia na struny s¹
wy¿³obione precyzyjnie i dodatkowo (po stronie
kluczy) rozfrezowane w kszta³cie w¹skiej delty, co
z pewności¹ zapobiega pobrzêkiwaniu lub t³umieniu
struny w siode³ku.
Gryf o proﬁlu typu „C” jest tylko nieco szerszy
od standardowego gryfu gitary akustycznej.
Na pierwszym progu szerokośæ wynosi 43mm,
podczas gdy na progu dwunastym ok. 54mm, czyli
o ok. 5mm szerzej ni¿ w gitarach 6-strunowych.
Domyślam siê, ¿e niektórzy Czytelnicy mog¹ w¹tpiæ
w to, czy taka szerokośæ jest wystarczaj¹ca dla
wygodnej gry na podwójnym zestawie strun. Nie
ma jednak obawy! – o czym w dalszej czêści tego
testu. Podstrunnica zosta³a wykonana z drewna
palisandrowego, a na ni¹ nabito z nale¿yt¹
dok³adności¹ 20 w¹skich progów. Nie ma
najmniejszego ryzyka zranieñ o wystaj¹ce progi,
które tkwi¹ w solidnym per³owym o¿y³kowaniu ze
sporym zapasem na zmniejszanie objêtości drewna.
Śrubê s³u¿¹c¹ do regulacji napiêcia gryfu
znajdziemy wewn¹trz pud³a rezonansowego.
Od razu zaznaczê, ¿e egzemplarz poddany
testom uczestniczy³ ju¿ w niejednej
prezentacji i znajdowa³ siê w wielu
warunkach atmosferycznych, a mimo
to – po rozpakowaniu instrumentu
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T.Burton Foresthill
to instrument wykonany
bardzo estetycznie,
z dbałością o szczegóły,
czego dowodem jest starannie
wykonany binding.

We wnętrzu pudła rezonansowego,
na tzw. „gęsiej szyjce”, znajduje się mikrofon elektretowy
wspomagający pracę przetwornika piezoelektrycznego.

Gitara została wyposażona w dwa gniazda
wyjściowe: TRS 1/4” oraz symetryczne XLR, dzięki
któremu możemy korzystać z zasilania fantom.

Układ przedwzmacniacza uzupełniony jest
mikserem, do którego docierają sygnały
pochodzące z przetwornika piezo oraz mikrofonu.
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– nie mia³em najmniejszych powodów
do ingerencji w krzywiznê gryfu, i tak
ju¿ pozosta³o przez stosunkowo d³ugi
okres trwania testu. Wniosek z tego
taki, ¿e gitara zosta³a zbudowana z porz¹dnego
drewna, a projektuj¹c instrument, zdawano sobie
sprawê, ¿e bêdzie on poddany dwukrotnie wiêkszym
si³om ni¿ w zwyk³ym akustyku.
G³ówka gitary jest d³u¿sza ni¿ jesteśmy do tego
przyzwyczajeni, co nie powinno nikogo dziwiæ,
wszak rezyduje na niej nie sześæ, a dwanaście
kluczy. Rozmieszczenie kluczy równie¿ mogê
śmia³o pochwaliæ – zarówno regulacje rêczne, jak
i nakrêcanie struny korbk¹ nie nastrêczaj¹ ¿adnych
problemów z obijaniem siê o s¹siednie klucze. Jakośæ
maszynek mog³aby byæ jednak lepsza, bo ta gitara
na nie zas³uguje. Ca³y instrument wykoñczony zosta³
starannie po³o¿onym lakierem o wysokim po³ysku
i gdyby nie drobne niedostatki w postaci plastikowego
mostka, mo¿na by śmia³o umieściæ Foresthill jakieś
dwie pó³ki jakościowe wy¿ej.
Elektronika u¿yta w Foresthill mo¿e nie
zdumiewa, ale z pewności¹ daje sporo do myślenia.
W instrumencie tej klasy cenowej nie spodziewa³bym
siê bowiem takich rozwi¹zañ. Zarówno w modelu 6jak i 12-strunowym mamy do czynienia z podwójnym
systemem nag³ośnienia gitary: piezoelektrycznym
i mikrofonowym. Oba alternatywne sygna³y zbiegaj¹
siê w czymś w rodzaju pok³adowego miksera. Gitara
posiada typowy przetwornik piezoelektryczny
zlokalizowany w mostku. Sygna³ z niego kierowany
jest do przedwzmacniacza marki Artec z aktywnym
systemem kontroli barwy dźwiêku. Dysponujemy
mo¿liwości¹ wp³ywania na barwê instrumentu za
pomoc¹ trzech suwaków korektora: BASS, MIDDLE
i PRESENCE. Regulacji dokonujemy w zakresie +/-12dB.
Dodatkowo Foresthill zosta³ wyposa¿ony w mikrofon
elektretowy, zamontowany wewn¹trz pud³a na tzw.
„gêsiej szyjce”. Mikrofon ten posiada w³asny tor
przedwzmacniacza w uk³adach Artec oraz mo¿liwośæ
regulacji barwy dźwiêku. Tor mikrofonu zawiera
suwak zwiêkszaj¹cy lub zmniejszaj¹cy domieszkê
sygna³u z mikrofonu, a tak¿e regulacjê SHARPNESS
odpowiedzialn¹ za barwê (ostrośæ) dźwiêku. Jakby
tego by³o ma³o, uk³ad Artec zwiera prze³¹cznik
odwracania fazy mog¹cy s³u¿yæ jako swoisty eliminator
sprzê¿eñ (powsta³ych na linii pud³o – wzmacniacz
– g³ośnik) lub jako kolejny element kreowania barwy
dźwiêku poprzez kancelacjê konkretnego zakresu
czêstotliwości. Suwaki korektora maj¹ wyraźnie
zaznaczony punkt spoczynkowy, jednak kulturze
ich pracy mo¿na co nieco zarzuciæ – poruszaj¹ siê
one zbyt lekko i z wyraźnym chrzêstem, co s³yszalne
jest przy w³¹czonym wewnêtrznym mikrofonie.
Ale to jeszcze nie koniec pozytywów: zastosowany
uk³ad Arteca umo¿liwia sprawn¹ wymianê baterii
poprzez klapkê dostêpn¹ z wierzchu. Nie trzeba
zatem odkrêcaæ ¿adnych śrub ani wyjmowaæ ca³ego
przedwzmacniacza z pud³a gitary, a o koñcu ¿ywota
baterii dowiadujemy siê dziêki czerwonej diodzie, która
nas o tym w porê poinformuje. Regulacjê g³ośności
oparto o potencjometr obrotowy.
Na koniec specjalnośæ zak³adu – Foresthill posiada
dwa gniazda wyjściowe: jedno zwyk³e TRS 1/4”
oznaczone jako Hi-Z, czyli takie jak w ka¿dej innej
gitarze o napêdzie elektrycznym, oraz drugie XLR,
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F oresthill to porządnie zbudowana gitara

przeznaczona do akompaniamentu,
o ciekawym, ciepłym brzmieniu, bogato
wyposażona w układy umożliwiające nagrania
i bezproblemową grę na scenie

Gitarę tego typu co testowana można stroić klasycznie,
czyli w E, jednak dopuszcza się (a nawet doradza)
obniżenie stroju o dwa lub trzy półtony. Przy niższym
stroju zyskujemy na dwóch sprawach: naciąg strun jest
łagodniejszy i po prostu łatwiej jest grać, a poza tym
możemy nastroić całą gitarę bez obawy o zerwanie strun.
Tu warto dać amatorom „dwunastek” radę: Zaopatrzcie
się w zapasowe ilości strun E1, H2, i G3, ponieważ te
struny pękają w gitarach tego typu najczęściej, ale nie
z powodu agresywnej gry, lecz z powodu strojenia ich do
wyższych wartości niż to pierwotnie zakładano. Zestaw
strun do gitary 12-strunowej to: para jednakowych E1,
para jednakowych H2, typowa struna G3 oraz nastrojona
trzy półtony wyżej struna E1 (prawda, że trochę boli?),
następnie typowa D4 z towarzyszeniem H2 nastrojonej
o oktawę wyżej do dźwięku D, dalej klasyczna A5 wraz
ze struną H2 opuszczoną o dwa półtony i na końcu
zwykła E6 plus E1 (dwie oktawy wyżej) lub G3 (może być
w owijce lub bez) obniżona o trzy półtony, dając
E o oktawę wyższe. Reasumując: E1 i H2 grają unisono,
podczas gdy G3, D4, A5 i E6 z towarzyszącą struną
grającą oktawę wyżej.

czyli symetryczne. Korzyści z zastosowania tego
po³¹czenia s¹ dwojakie. Po pierwsze, jakośæ sygna³u
zw³aszcza na scenie bêdzie lepsza (czyt. z mniejsz¹
ilości¹ zak³óceñ i szumów), szczególnie przy d³ugich
kablach, a po drugie: t¹ drog¹ mo¿emy dostarczyæ
gitarze napiêcie fantom dla mikrofonu oraz zasilanie
dla uk³adów Artec, a wiêc nie straszne nam zatem
widmo nieboszczki baterii podczas wystêpu.
Obecnośæ zasilania fantomowego podanego
z zewn¹trz (z miksera scenicznego czy studyjnego
lub z interfejsu audio b¹dź DI-boxa) sygnalizowana
jest świeceniem ¿ó³tej diody na panelu Artec.

GRAMY
Foresthill w ¿yciu muzyka objawi³ siê jako
instrument elektroakustyczny o intryguj¹cym
g³ośnym brzmieniu. Dokonuj¹c porównawczych
nagrañ gitary Yamaha APX-4 mikrofonami Peluso
i Oktava, Foresthill dawa³ przy tych samych

WYNIKI TESTU
WYGODA GRY
BRZMIENIE
WYKONANIE
JAKOŚÆ/CENA
WNIOSKI

dobrze brzmi¹ca gitara 12-strunowa,
umo¿liwiaj¹ca ³atwe nagrywanie bez
konieczności stosowania mikrofonów

ustawieniach elektrycznych i akustycznych
trzykrotnie g³ośniejszy dźwiêk. Trochê k³opotów
sprawia strojenie tej gitary, choæ raz nastrojona
nie rozstraja siê zbyt szybko. Mnie uda³o siê
zerwaæ kilka razy strunê E1 towarzysz¹c¹ G3,
w zwi¹zku z tym pierwotnie nastrojon¹ do E gitarê
przestroi³em dwa pó³tony ni¿ej, co jest sposobem
polecanym przez wiele źróde³ jako zabezpieczenie
przed zrywaniem strun podczas strojenia. Warto
dodaæ, ¿e gitara nastrojona w ten sposób brzmi
naprawdê niezwykle – barytonowo odzywaj¹ce siê
struny basowe uzupe³nione strumami graj¹cymi
oktawê wy¿ej brzmi¹ zupe³nie niegitarowo, trochê
jak s³owiañskie cymba³y, a mo¿e to tylko moja
wyobraźnia...?
Nastêpnie powróci³em do tradycyjnego
stroju. Dziêki dwutorowemu (piezo i mikrofon)
systemowi nag³ośnienia Foresthill dysponuje
bardzo bogat¹ palet¹ brzmieniow¹. Jak
na instrument stworzony raczej do roli
akompaniuj¹cej, potraﬁ brzmieæ zadziwiaj¹co
ró¿norodnie. W jego brzmieniu przewa¿aj¹ barwy
stonowane, aksamitne. Dopiero zdecydowane
operacje pok³adowym korektorem sprawiaj¹, ¿e
dźwiêki staj¹ siê bardziej agresywne.
Instrument ten doskonale nagrywa siê
tradycyjnymi metodami mikrofonowymi.
Wbudowany mikrofon oddaje w du¿ym stopniu
prawdziwe, dobrze zrównowa¿one brzmienie.
Pomimo du¿ej i ciê¿kiej g³ówki gitara jest dobrze
wywa¿ona, a po pieczo³owitym nastrojeniu
poprawnie stroi nawet na wysokich progach.
Jeśli chodzi o wygodê gry, mogê określiæ j¹ jako
zadowalaj¹c¹, zw³aszcza ¿e ostatnio mia³em
w rêkach kilka „dwunastek” o du¿o mniejszym
komforcie gry. Pary strun rozmieszczone s¹
optymalnie, nie ma wiêc wiêkszego k³opotu
z traﬁaniem w struny. Mam tu generaln¹ uwagê dla
amatorów tego typu instrumentu: æwiczcie d³onie,
bo jeśli myślicie, ¿e ¿aden gryf jest Wam niestraszny,
to po piêciu minutach z 12-strunow¹ gitar¹
z pewności¹ zmienicie zdanie...

PODSUMOWANIE
Foresthill to porz¹dnie zbudowana gitara
przeznaczona do akompaniamentu, o ciekawym,
ciep³ym brzmieniu, bogato wyposa¿ona w uk³ady
umo¿liwiaj¹ce nagrania i bezproblemow¹ grê na
scenie. Ogólna jakośæ wykonania na odpowiednim
poziomie oraz brak powa¿niejszych niedoróbek
daj¹ obraz instrumentu, który z chêci¹ widzia³bym
w swojej kolekcji. To interesuj¹cy instrument,
prowokuj¹cy nie tylko swoj¹ barw¹ i jakości¹
wykonania, ale równie¿ i cen¹.
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Notka o strojeniu

