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ją się na festiwalaĄ mają
swojeaudycjeradiowei magazyno wiele mówĘcym ty.
tule
z Chatkii Wtajem"Gadki
niczeni
twierdzą żeto dopiero
początelc- Jeślichodfi o odlqTwa.
ńe muzyki przeszlości'Polskajest
raczkując'łnlcajem' Nie widzimy cią.
głości
kulfuTowej,odciętonas od korzeń - uwazaWojciechl(rzak z lapeli ze wsi
Warszawą kóra nie bez vzygyrly zAtyn owa}ajedną ze swychpoprzednichpłyt
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dzie,to,co dziśdocierado wasz MIV, to ńc
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uznanoby mnie za wariata.A pżeciEzcala
U tych. kórzy pamiętająkultufę nama- muzykamajakiśpocząteLMa}Ell,stonesi,
szczoną świeckim błogoslawieństwem Presleybyli zauroczerrimuzaĘ deĘ MissiPRL, wszystko,co odwołujesię do folk- sipi. MarĘ - nadycją nyabinghi' bluesa.
loru, moźebudzić podejrzeńa. Pństwo
ErykahBadu - gospel.
- nomenomen- ludowewyrt^,1ało
bowiem
folklor z jego środowiska
nafuralnego,po- Bez paniki, my z Polski
zbawilo kontektu, przemielilow politycz- |opela Z€ Wsi wa$zawa jest w swojejojnych żamachi w}?luło w postaci cepe- uyźnie raczej zespołemkultowym (czy.
liowskichserweti ciupagz termometami. taj:wie|bion}'m
w wąskimgroniewrajem- K.p.l.
oraz świemego
sĘdinąd Mazłlvszawda. niczonych) niź populam1'rn.T}mczasem
Z. Wsi
czanego telewidzom i radiosfuchaczom mamydo czynieniazjednym z najbardziej
w trudrych do zniesienia dawkach.Kie- znanychna Zachodziereprezentantówpol- ,,lnflnity",
dy byliśmyod Europyoddzieleni- szla- skiejmuzyki rozrywkowej.
- Wszrystkozaczęłosię v/ 2003 roku,
banami' zasiekami,bra.kiempasą>onów,
języków...- chcieliśmy
jej kiedy tlli Balss' własciciel\ł}twómi Jarc'
nieznajomością
i sobieza wszelkącenęudowodnić'żeni- [jeden z najwa'żniejszych
gracry na rynczym się nie ńżnimy' Ze nam tsżsmakują ku world music - prz1p.red.],zakochalsię
EEEE
hamburgeryi cola.sluchamyrocka,nosi- w nasrym graniu i zdecydowalna wydamy dżinsy,uwielbiamy
wojn/. ńe p}yty.Wiosna Iudrr".Wie|eryz1kowal'
"Gwiezdne
Ze jesreśmy
Dzisiaj' bo muzykaz tej częściEuropy nikomu nic
ob1'rłatelarni
świata'
po kilku lauch czlonkostwaw Unii Euro- nie mówiłąalekolejneetapynaszejkariery
pejskiej,jesteśmyEuroPejczykamipełną nawetdla ńego byly z€skocfeniem. My.ślę'
gęb6 nikomunie musimyjuźniczegoudo- źeby|iśmypierwszympolskim zespołem
wadniaći corazmniejkomp|eków zostal<l |(tóry w tradyryjnej muz]ce nizin, transnarndo zaleczenia,więcchęmiepodkreśla- owej i prostej,zdołałuwypu}lić elementy
my swojąodrębność.
W obyczajach,kuch- uniwersa'lne- bez fa}szywejskomności
ni, modzie,aleńwnież w muzyce.
relacjonujeKrzĄ kóry w zespoleobsłuTlr na scenęwchodzi folk Pojmowa. gujegłównieskrzypce.zarazemnapomina żyw|olak
ny jat najszerzej- od ambimych,łączą. mnie,by pamiętaćo innych:
Ettł.dy<i'",
-Tleburde.T|.r&iz TWinHe Blońers
cych foll.corz muzyĘ współczesnąeks.
perymentówKwadrcfonikz,przez etie.
przetarli sdaki wiele lat przed nami
ny ambient Karpat Magicznych' góralski A co powiemyo Kroke.jednyn z najbardub PsioCreq az po huculskiebolubceOr- dziejrozpoznawanychfespołówz tej częścl
hestry śwMikolaja i biometalorły- sami śńata?Abstrahującod ich poczynariz Nitak to nazndi - czad Z}ruiolała.Popular- gelemKennedym,to przecieżpupile samegrup GolecuorkiestaaczyZakopowet go PeteraGabńela.co z Motion Ttio?
ność
to komercyjnywierzc}ołektej samejgóry
Muzyk ma rację,międzynarodowesŃlodołej' Iao Che teźzdarzalosię odwĄcesypo|skiejmuzy&iodwołującej
siędo luwaćdo dźwięlówo |rrdowejproweni€ncji. dowych korzeni to żadna nowość.NaFani polskiego folku regularnie spotyka- si jazzmani w latach /0. robili światową
o angielsku śpiewamy'po
niemieckugramy/Od folkloru do jazzu wszystkopożyeamy/ Polacy to gęsi'
swojegonie znająl Co na.
sze, to gówno, co cudze,
to srają" - to .GóralskA
muzyka" z wydanejpv ed
15 laty debiutanckiejpbty Homo Ttvist.
Jednak tekt Macieja Maleńczuka powoi-r
się dezalftualizuje.Polska mlodziez znów
po|skiepioseŃi i nieźlena tymwyśpiewa
chodzi. Dowodemwydane wlŃnie pĘty

karierę, bo do wynyślonejfa oceanem
srylistykidodali tęsknąslowiansĘ nutę' U jednych pobranieuala ona glŃniej
(Nam}słowski)'u innych ciszej (Komeda). ale wszysd<ichzjednoczylaw wyjątkowej polskiej szkolejazzu, tak odległej
od dźwiękowejcepelii, jak tylko się da.
Również czeslaw Niemen spodobal się
na Zachodzienie za sprawąwariacji na rematJamesaBrowną leczdlategozł byłinny.Dobrzr to rozumial,czegonajlepsrym
dowodemfirmowanaprzezniemieckioddziałCBS płyta.RussischeLieder'.z rosyjskimi pr4iśpiewkamiludow1mi o jodełkaĄ stepiei Bajkale.
od $ydania tamtegoalbumu minęło
niema]40lat,mimo toniewielesięzmieniło- berlińska wytwómia Eastb|okszykuje w}aśniepienvszą w swoirn katalogu skladaŃę z po|skimi wykonawcam,i'
z dumą anonsującpotwierdzonejuźna.
zwy: Ibpela fu Wsi Warszawa,PsioCrew,
iryiołak.. - Na zachodnim rynku ńe
ma kompilacji,która przedstawialaby
waszą fascynującąscenę.chcemy to zmienić.Uważamy'z€ to śwież€i nowoczesne
$anie, nadaje się zarówno na palkiety,
jak i do sluchaniaw domu - powiedzial
Armin Siebert,szef East"Przrkrojowi"
przytym'żefolk w czyb|ok7astrzegając
stej postaci niezbyt go ńtercsuje. _ Jest
zb}t tadycyjny' nie podoba się mlodyn
|udziom.Zabawa zacąjnasĘ kiedy muzykakorzenilączysięze wspdcz€sną muzyĘ Zachodu' na przyklad rockiem,ska,
reggaealboele]toniką.
Warsaw Village Band _ bo pod taĘ
nazwą znają ió na świecie- clługoĘli ucieleśnieniemzasady ,,cudzechwalicie,swegonie znaciei Tesamemedia,)
PRZIKRóJ | 5 Lu'rEco 2oo9 63

KUTTURA

(ż)
soBoLEwsK/FoRUM

FoT'KAYAX'worc|EcHwÓrToa|c

Pozującdo rodzinnej
fotogtafri'
potrafłz^chować
z'|wiol]1k
żmnąkrew
Ab na koncertacŁptoszępaństwa' to żywio|!

) kórym do otąbienia sukcesu
polskiego wykonawry na Zachodzie zwykle wystarcza doniesienie
o koncerciew klubie polonijnymdla
200 osób,pfl espałytak dońosłewydaĘeniajak nagrodadla najlepszego
debiutantaod BBc3 czytłystępformacjina festiwnluRoskilde.- Nigdy
nie zabiegaliśmy
o popularność.
Mamy swojądziałkę,na której działamy
konsekwentnieod lat, i to jest nasza
bajka.A teTaztochę po gombrowiczowskutrafiamyna rodzimy grult
. zallważaKnak I chyba rz*zywiściecośjest na rzeczy.FoĘ neomuzyfoĘ lcajowa muzykaświata,
ka etriczna - jak zwał,tak zwał_ coraz śmielejpocryna sobiepozagettem' Pomagajązagranicznesukce.
sy,owoceprztrosi poztt$tristyczna
placa u podstawi - co byćmożenai
ważniejsze_ donsta nowe pokolenie fanów,kóry'rn ludowość
nie kojar,y się z cepelĘoraf kiczem i którzy w fascynacjiwsiąnie widfą wiochy.- Kiedy'ś
wszystko,co zachodlie,
amerykńskie, stanowiłogłównyodnośnikdla artystów,tylko pop i lock
miĄ szanse'Dzisiaj,w dobie Internetu,niejesteśmyjuż
skazarrina gust
komercyjnych stacji telewizyjnydr
i radiowych.Moźemysłuchacdowolnejmuzykiz dowolrregopunktuglobu. Pojawilasięteźnowa fala muff'Mw folkowych zainteresowanych
polsĘ tradycją.To bardzobudujące
zjawisko - potwierdza Robeń wasilewsĘ kiedyśfilal folkockowego
Open FoU<,
dzisiaj gitarzystaZj'lviołaka.Debiutanckialbum tego ostatńego, choó firmorłany przez nie64
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wielką,niezależną
vytwómĘ' u}azał
sięz finansowymwsparciemUrzędu
Miasta StolecznegoWarszary onz
Ministe$twa Kulflrry i Dziedrictwa
Narcdowego.Jak to m oiliwe? czyżby w noc kupĄ wi$ rzucily utok
na kilku urzędników?
. To dzięki wygranejw konkur- o żeńskie
sie ,,MłodeWilki" organŁowanym demony
przez warszawskiklub stodoła.Mi- plzFody
ństerctwo Kultury byłopartneTem objav.iające się
pod postacią
tej imprezy. wyjŃńa muzyŁ
wsparcie f ministeńahych ury. pięknych
dz|ewcząt.
ż}.rlto nie byle co, szczególrriedla
omotać
debiutanta - pozwala zafioĄ.zomęzczy'znę'
waćkosztawłasnezespołui wydaw- obiecując mu to
cy (a co za ryrn idzią nagraćlepszy i ołvo,to dla
material- bo w dzisiejsrychczasach takiej wiły kaszka
nikt fortunyw debiutnie zainwestu- z n ekiem
je\ a przy t1mmożesłużyć
jako znak
jakości.Bo insgtucji rządowej,przy.
najrnniejw teorii,kiepskich artystów promowaćsięnie godzi.

Więceiniżarcheologia
Muzykowanie na ludową nutę
jest dla wielu z tych artystów

uzupełnieniemkaTiery naukowej lub wórcrym rozwinięciemcałkiem powaźnychnaukowych zainteTesowań'Dlatego polskie gnrpy
folkowe nader często pE}pominają lozśpiewaneurtiwe6}'tety,które
pod plaszczykiem rozrywki fundują namwyldadyz antropologii,etnograńi, histoń czy wręczarcheoĘii
(Nie wierzycie?Poproście
muzyków,
by pokaza'li'na czymgrają|)otazzarientowanegona histońęjęzykanurtu filologii polskiej.MarekStyczynski
z lGĘat Magicznych koleĘonuje

nie rylkod.ivięki sprzedvrieków.aleta.l.cże
instrumenty,z kórych je łydobyłano (możnaje obej.
rzećw nowosądeckiejgalerii stary Dom), oikie.
stra św Mikolaja próbuje ocalić od zapomnienia tradyryjnepieśniŁemków (choćbyna płycie
.Wsi
a członkowielbpeli Ze
"Lem-agination"),
Warszawa tropią po wioskach ludowych muzyka]ttów.Mieszczuchomplezenfująkulturę ludową w stołeczn}łn
Muzeum Et]:rogmficznym
w Iamachcyklu imprez,,Muzykaw muzeum''.Nie pró.
bujcieimjednak sugelować,żenaukowepodejście
do temafu mofe loępowaćwolnośća1tystyczną.
- To pżecieżw stu proJa ten błądpopełniłem.
centachautorskapbta! Inspirowaaaprzeszłościfu
ale czerpiącaze współczesnejmuzyki.Znajdziesz
tu i blues, i soul, i hip-hop - oburzasięWojciech
IGzak z lbpeli. Owszem,antropolog,aleprzy qm
ploducent muzyczny i wraz z wokalistĘ Mają
Kleszczwspdkompoz1tor,,Infinitll
- W odńżnieniu od innych twórców mam
świadomośó
swojejprzeszłości
i z niej czerpię,ale
mńe to komplemie ńe zamyka.Etap alcheolo.
gii muzycanejprzerobiłem,kiedy Ęem nastolatkiem.To iluzja. Nie ma czegoś
takiegojat muzyka
wsi.Chybaźeuznamyza takowądiscopoio.

Czasna rusalkę
ZostawmyjedaaklemĘ i wróćmy do podbijania
świata.
IGpela Ze wsi Warszawajużzrobiłakarieręna Zachodzie,oczywiście
na miaręswoichograniczonych moż|iwości.
Zyviołaka, jeśliprzebije
sĘ poza grarricaminaszegokraju, równieżczeka
los egzotycznej
ciekawoski.Owszem,puszcranej
w BBc, lecz w autorckich audycjachpo północy
i zapraszanejna najwiękze festiwale,choćraczej
na bocznesceny.Możesięjednak zdarzyć,żeutorująorli drcgępierwszejmięĄnarodowej gviez.
dzie muzyki pop z Polski rodem. Niemożliwe?
Przekonamysię,kiedyjaka.ś
utaientowala woka|istka'zamiastimitowaćwhimey Houstonw warszawie,zdecydujesię na udawanierozśpiewanej
słowiańskiejrusałkigdzieśw lond1nie albo No.
vymJorku.
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mienniez emo)to noweimię dla
starejdobrejmuzykiludowej.
Nie mylićz folkiemw wydaniu
amerykańskim,kóry jestzupdnie odębrytn gatunkiem
muzycn}'m(w t'm ujęciubar.
dziejfolkov-aod orkiesny św.
Mikolajajest ostatriaMaryla
Rodowicz).Z koleivykonawcy,

kórzy z folku czerpĘ pdnymi gańciami, ale niekoniecznie
skupĘą się na mufycznym mu.
zealnictwie, miesfając star€
z now}'n, lokalne ze ś]wiatołr}m
(na przyldad swoją nadycję ludową z rockiem lub taneczną
elektroniĘ, woĘ posługiwać
się pojemniejszymi termńami
world music lub neofolk
tr

