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- Ostatni taki e-zine...
- Listy
- Waco - wywiad
- Grand Agent - wywiad
- Dena - wywiad
- Ka¿dy koniec, to pocz¹tek czegoœ innego
- Elo Adelo
- Pezet/Noon "Muzyka klasyczna"
- Cudawianki "Udawanki"
- Pijani Powietrzem "Zawieszeni w czasie i przestrzeni"
- Elita Kaliska "E.K.I.P.A."
- O.S.T.R. “O.S.T.R. "30 minut z ¿ycia"
- Shurik'N "Ou Je Vis"
- US3 w Warszawie
- Cocoa Brovaz w Warszawie
- Bardzo Konkretna Impreza
- Relacja z Koncertu Leif&Direkt w £odzi
- Hip-Hop’owy Wypas W Olsztynie
- Zapowiedzi imprez
- Z Fiszem o malartwie...
- Stopka redakcyjna

INFO :
Ju¿ na pocz¹tku czerwca uka¿e siê
Magazyn.Hip-Hop.pl, czyli papierowa wersja e-zinu.
Wiêcej szczegó³ów znajdziecie w artykule “Ostatni taki
e-zine...”. Wszystkich zapraszam do kupienia
Magazynu.Hip-Hop.pl.
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D³ugo Wam przysz³o czekaæ na ten e-zine. 18 numer jest opóŸniony,
poniewa¿ przygotowujemy siê do wydania gazety na papierze i wszelkie prace
podporz¹dkowaliœmy Magazynowi.Hip-Hop.pl, bo tak bêdzie siê ona
nazywa³a. Z tego te¿ powodu, gazeta nie jest tak obszerna.
Znajdzie w niej te same dzia³y co zwykle. Zacznijmy od wywiadów i mamy
powrót do Superrappin i wywiad z Grand Agent'em. Dodatkowo mo¿ecie
przeczytaæ zapisy rozmów z dwoma czo³owymi, polskimi producentami: Den¹ i
Waco. W dziale muzyka znajdziecie równie¿ rewelacyjny tekst Kady oraz tak
samo prowokuj¹cy, co zabawny tek Prezesa. Polecam lekturê i mo¿e ktoœ
stanie w szranki z Prezesem?
Dalej recenzje i tu przede wszystkim nowoœci p³ytowe. Du¿o miejsca
poœwiêciliœmy Elicie Kaliskiej. Ich p³ytê opisa³o dwóch recenzentów, w ró¿ny
sposób (mniej i bardziej ostro), ale oboje wyci¹gnêli podobne wnioski jakie
przeczytajcie, choæ myœlê, ¿e sporo z Was siê domyœla. Znajdziecie te¿
recenzjê Pezeta/Noon'a, freestyle'owego mixtape'u O.S.T.R.'a, Pijanych
Powietrzem, a w dziale "P³yty Klasyczne" po raz pierwszy pozycjê z Francji.
Relacje z imprez, to tak¿e sta³a pozycja w naszym e-zine'ie. Mo¿ecie
przeczytaæ o US3, Cocoa Brovaz, imprezie Konkretu, koncercie w ³odzi...
W tym dziale znajdziecie równie¿ zapowiedzi ciekawych imprez jakie w tym
miesi¹cu odbêd¹ siê w naszym kraju.
Dzia³ kultura to wywiad z Fiszem, ale o jego malarstwie. Zosta³
przeprowadzony podczas jego pierwszego wernisa¿u w Szczecinie.
Nieskromnie, bo to ja rozmawia³em z Fiszem, ale polecam.
5 maja przypada dla nas wszystkich mi³y dzieñ. Min¹ dwa lata odk¹d HipHop.pl pojawi³ siê w sieci. Wszystkim tym, którzy przyczynili siê do rozwoju
serdecznie dziêkujê i z tej okazji sk³adam ¿yczenia. Wasze zdrowie! Z kolei 10
czerwca mijaj¹ dwa lata od ukazania siê pierwszego numeru e-zine'u i wtedy,
bêdzie ju¿ w kioskach pierwszy, papierowy numer Magazynu.Hip-Hop.pl... co
siê dzieje? Rocznica goni rocznicê.

SEBA (Seba@Hip-Hop.pl)
REDAKCJA Hip-Hop.pl (Redakcja@Hip-Hop.pl)
Pod wstêpniakiem œciana namalowana przez Szejna i Limp2 (CNS, VHS, TSK)
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Ostatni taki e-zine...
Ostatni taki e-zine... ju¿ kiedyœ pisa³em te s³owa.
To by³o prawie rok temu, kiedy przechodziliœmy
z gazety wydawanej w formacie HTML na PDF. Po
tym czasie, robimy nastêpny krok na przód i na
pocz¹tku czerwca wydamy gazetê papierow¹
o nazwie Magazyn.Hip-Hop.pl.
Nale¿y siê te¿ kilka wyjaœnieñ. Przede
wszystkim, e-zine jest opóŸniony poniewa¿ trwa³y
rozmowy z naszym wydawc¹ i nie byliœmy w stanie
ustaliæ dok³adniej daty wydania papierowej gazety.
Po drugie, objêtoœciowo ten numer gazety jest
znacznie skromniejszy od poprzedniego,
rekordowego. To te¿ ma swoje wyjaœnienie
trzymamy materia³y na czerwcow¹ gazetê.
E-znie w obecnej formie doszed³ do granic
swoich mo¿liwoœci. Dalsze zwiêkszanie materia³u
grozi³o pokonywaniem kolejnych "magicznych"
barier. Pocz¹tkowo nie chcieliœmy przekroczyæ
1,5MB, w rzeczywistoœci szybko przeszliœmy
granicê 2MB, a 17 numer o objêtoœci 2,3MB, by³ ju¿
olbrzymim obci¹¿eniem. Dla nas - bo obci¹¿a³
³¹cze, serwer, przez co strona wolniej dzia³a³a. Dla
Was - bo œci¹ganie takiego maila dla
"modemowców" to ¿adna przyjemnoœæ, po za tym,
wielu z Was ma ma³e skrzynki pocztowe i gazeta siê
tam ju¿ nie mieœci³a.
Jak jest wiêc przysz³oœæ e-zine'u? Bêdzie on
nadal wydawany. Ta forma gazety jest niejako
naszym znakiem rozpoznawczym, wydawaliœmy j¹
ju¿ osiemnaœcie razy przez niemal¿e dwa lata.
Teraz, po raz drugi, zmieni swoj¹ formê. Bêdzie
nadal tworzony w PDF'ie, tyle ¿e znacznie mniejszy.
Plik nie bêdzie zajmowa³ wiêcej ni¿ 1MB, a nie mniej

ni¿ ok. 750 kb. Zmieni siê te¿ treœæ. Chcemy dawaæ
tam suche informacje o nadchodz¹cych imprezach
i innych wydarzeniach. Znajd¹ siê zapowiedzi tego
co bêdzie w papierowej gazecie, kilka recenzji, parê
felietonów i reporta¿y. Nie bêdzie to konkurencja dla
papierowego wydania Magazynu.Hip-Hop.pl. tylko
jego kompilacj¹ i zapowiedzi¹. W ten sposób nadal
bêdziemy wydawaæ bezp³atn¹ gazetê, ale
w znacznie okrojonej formie. Nie znajdziecie tam
ju¿ tak du¿o materia³u jak dotychczas.
Wszystkie wa¿ne i obszerne informacje lub
materia³y znajdziecie za to na papierze. Tam bêd¹
wywiady, relacje, reporta¿e ze zdjêciami. Do tego
dojdzie CD z muzyk¹. Taka forma podzia³u da nam
nowe mo¿liwoœci. To co by³o nie mo¿liwe do
zaprezentowania w e-zine'ie, jest mo¿liwe do
pokazania w papierowej edycji Magazynu.HipHop.pl. Przyk³adami s¹ na przyk³ad muzyka lub
graffiti. Nie mo¿liwe jest przes³anie pliku z jakimœ
kawa³kiem razem z e-zinem, a kupuj¹c
Magazyn.Hip-Hop.pl bêdziecie mieli ca³¹ p³ytê.
Je¿eli chcielibyœmy zaprezentowaæ zdjêcia graffiti
w e-zine'ie, naprawdê nie wiem, kto chcia³by to
œci¹gaæ. Gdybyœmy dodali jeszcze 200kb do
ostatniego numeru (ok. 3 zdjêæ w dobrej jakoœci)
objêtoœæ gazety wynios³aby 2,5 MB... a to tylko trzy
zdjêcia. Tych problemów nie bêdzie w gazecie
papierowej. Tam znajd¹ siê strony poœwiêcone tylko
graffiti, z du¿a iloœci¹ zdjêæ, w wysokiej jakoœci.
Magazyn.Hip-Hop.pl bêdzie miesiêcznikiem,
wydawanym przez niezale¿n¹ firmê wydawnicz¹,
a pod redakcj¹ Hip-Hop.pl. Treœæ to tylko Hip-Hop.
Tak jak to by³o do tej pory w e-zine'ie. Pismo bêdzie
dostêpne W ca³ej Polsce, bêdzie je mo¿na kupiæ
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w internecie lub zaprenumerowaæ na jakiœ okres
z góry. Nied³ugo ruszy strona poœwiêcona tej
gazecie, pod oczywistym i ³atwym adresem:
Magazyn.Hip-Hop.pl
tam znajdziecie wszelkie
informacje, mo¿liwoœci prenumeraty, zakupu oraz
informacje o zawartoœci nastêpnych numerów.
Wiem, ¿e e-zine ma sta³¹, ca³kiem spor¹ grupê
czytelników. Mam nadziejê, ¿e tak¹ sam¹ grupê
szybko znajdzie Magazyn.Hip-Hop.pl. tym bardziej,
¿e pismo nie bêdzie drogie. Cena jednego numeru
bêdzie wynosi³a 12,90 PLN.
Nasza proœba o uwagi i sugestie co do wygl¹du
gazety papierowej spotka³a siê z bardzo du¿ym
odzewem z Waszej strony. Wszystkie uwagi
przeczytaliœmy i wziêliœmy pod rozwagê. Czêœæ
z Was zadeklarowa³a pomoc w redagowaniu gazety.
Ta propozycja jest ci¹gle aktualna i je¿eli macie chêci
to zapraszamy do wspó³pracy.
Chcemy, ¿eby Magazyn.Hip-Hop.pl ustanowi³
now¹ jakoœæ. Przez dwa lata zbieraliœmy
doœwiadczenie, mamy dobrych redaktorów. To co
robiliœmy by³o do tej pory w cieniu gazet papierowych,
ale dziêki e-zine'owi i wiedzy zdobytej przy jego
redagowaniu, nasz start z gazet¹ papierow¹ bêdzie
na odpowiednio wy¿szym poziomie. Choæ,
oczywiœcie dla nas to te¿ coœ nowego i jak znam ¿ycie
oraz prawa Murphy'ego, to na pewno na pocz¹tku
bêd¹ pewne niedoci¹gniêcia. W ka¿dym nastêpnym
numerze bêdzie ich jednak coraz mniej.
Tak wiêc w czerwcu rozpocznie siê coœ nowego.
W dwa lata po pierwszym e-zine'ie, wyjdzie pierwszy
numer Magazynu.Hip-Hop.pl. polecam wszystkim.
Naprawdê bêdzie warto siêgn¹æ po t¹ gazetê
i poœwiêciæ czas i pieni¹dze ¿eby zapoznaæ siê z jej
treœci¹.

Seba
Redaktor Naczelny Hip-Hop.pl
(Seba@Hip-Hop.pl)
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Witajcie,
Niestety, ale artyku³ "Organizatorzy, jak ja nienawidzê tych
zdzierców" przedstawia gorzk¹ prawdê organizatorów
imprez hip-hop'owych. Skoro sam organizujê troszkê imprez
z qmplem w naszym mieœcie, chcia³bym siê podzieliæ z wami
moimi spostrze¿eniami na temat tych przedsiêwziêæ. O ile
nasza sytuacja, je¿eli chodzi o klub jest bajecznie prosta,
poniewa¿ dwa du¿e lokalne kluby same zwracaj¹ siê do nas
o pomoc w organizacji imprezki. Wi¹¿e siê to z tym, ¿e klub
wyk³ada ca³¹ kasê na artystê chyba, ¿e siê za³atwi sponsora,
wtedy sprawa jest oczywiœcie inna, oraz nic nie p³acimy za
udostêpnienie nam klubu. Tak, wiêc jakby nie liczyæ dziêki
klubom jesteœmy finansowo do przodu, czyli koszt imprezki
jest tañszy. Równie¿ nie mamy k³opotów z tak zwanymi
supportami. Poniewa¿ jest wiele lokalnych, m³odych
zespo³ów, które za kilka browarów wyst¹pi¹ i poka¿¹ siê
przed polskimi artystami. Wspomnia³em o artystach i tu
fenomen, bo nigdy nie mieliœmy problemów z nazwijmy to
"gwiazdami" polskiej muzyki hip-hop (z wyj¹tkiem jednego
DJ'a - mniejsza o niego). Wiele razy myœla³em, ¿e panowie
z Ewenementu, Tede czy O.S.T.R. to kolesie zadufani
w sobie. Jednak NIE! To naprawdê spoko goœcie, z którymi
sobie mo¿na na luzie pogadaæ. Problem jest dopiero przy
frekwencji. Mimo i¿ bilety s¹ œmiesznie tanie, bo cena wjazdu
na bibkê waha siê od 5z³-12z³ to ludzi przychodzi oko³o 200300 sztuk, co nawet nie zwraca nam ga¿e dla artystów. Ktoœ
pomyœli, czemu tak tanio? Czy nie mo¿na zrobiæ biletów
dro¿szych? W zasadzie mo¿na, ale wtedy przyjdzie oko³o
100 do 150 osób. Co jest gorszym wynikiem zarobkowym dla
klubu od wyjœcia gdzie bilety s¹ tañsze. Wtedy równie¿
osoby wydaj¹ mniej w barze, bo du¿o zap³aci³y za wjazd.
Teraz troszkê o konsekwencji organizacji koncertów.
Praktycznie nie mamy z tego ¿adnej kasy - serio! Bo jak
koncert jest na minus to, pierwsze jest ¿¹danie zap³aty. Po
drugie. W naszym mieœcie w rok temu (pocz¹tek 2001) nie
by³o ¿adnego koncertu, nikt z gwiazd hip-hop'owych nie
przyje¿d¿a³ do naszego miasta. Jednak pod koniec roku
razem z qmplem zaczêliœmy organizowaæ bibki, póŸniej
w innych klubach znajomi robili imprezy DJ'skie, jeszcze
w innym imprezki, na których gra³y lokalne zespo³y. Sta³o siê
póŸniej tak, ¿e co dwa tygodnie by³a przednia impreza hiphop'owa. Na dodatek z œmieszne pieni¹dze. Jednak ostatnio
nawet dosz³o do tego, ¿e na jednej ze stron pojawi³ siê wpis
mniej wiêcej takiej treœci "(…)o jak znów robi¹ to te dwa nazwijmy to debile to ja nie idê(…)!". Jest to wed³ug mnie
podziêkowanie za prace w³o¿on¹ w organizowanie imprez.
Mimo i¿ wielokrotnie na imprezie wcale siê nie bawimy, bo

trzeba na okr¹g³o coœ zapieprzaæ, bo to tym siê chce piwo, ci
chc¹ coœ tam, ktoœ siê przeszkadza innym i tak d³ugo by
wymieniaæ. Po takich wpisach jak "jak znów koncert robi¹ te
dwa debile..." a¿ chce siê poœwiêcaæ swój czas na organizacje
koncertów. Nie mówiê tu o jakiejœ gloryfikacji organizatorów za
to co robi¹, choæ naprawdê fajnie by by³o gdyby, jak to pisze
HEX: "aby na najbli¿szej imprezie podejœæ do organizatora
koncertu w twoim mieœcie i przybiæ mu pi¹tkê i podziêkowaæ za
mo¿liwoœæ spêdzenia wieczoru na jego imprezie" - fajno by
wtedy by³o:).
pozdrawiam, 3majcie siê
OHo
Elo
Wszystkim, tak sobie siedzê i czytam listy z waszego e-zina,
i nasuwaj¹ mi siê pewne refleksje na temat postrzegania HipHop'u, w naszym co by nie mówiæ popieprzonym kraju,
przysz³a moda na Hip-Hop, na ulicach mo¿na zauwa¿yæ wielu
ludzi w szerokich spodniach, na których ka¿dy doros³y patrzy
krzywym okiem bo wygl¹da jak to mówi moja mamka jak by
mia³ nasrane w gaciach, ale stawiam pytanko czy: Ci pacjenci
w szerokich gaciach maja jakieœ pojecie o Hip-Hop'ie?
Dziele ludzi na 3 rodzaje, to znaczy na tych którzy nie s³uchaj¹
tej muzy i nie maja z ni¹ nic wspólnego, na tych którzy siedz¹
w niej i robi¹ cos dla niej poprzez rymy, breakdance, czy mo¿e
graffy, ale jest i ostatnia grupa, zaliczam do niej ludzi dla
których Hip-Hop to tylko moda podpatrzona u tancerzy
z teledysków Anastazji, qurwa Pink, czy innych takich
gównianych popowatych "arcydzie³".
Tacy kolesie zak³adaj¹ szerokie spodnie tylko po to, bo laski na
nich lec¹, o H-H nie maja zielonego pojêcia, znaj¹ co
poniektóre utworki Afromena zremixowanego na techno,
najbardziej do³uj¹ce jest to ¿e takich frajerów, pozerów i chuj
im w dupê jest najwiêcej, jak jest jakaœ impra hip-hop'owa to j¹
olewaj¹ bo wola iœæ na dyskotekê, bo tam s¹ ³atwiejsze laski,
utwór hip-hop'owy który znaj¹ jest dla nich tylko kolejnym
hitem, bo z rymów nie wynosz¹ ¿adnych refleksji.
Dlaczego o tym piszê? Mieszkam w 50tys Wodzis³awiu na
Œl¹sku scena Hip-Hop w naszym mieœcie siê rozwija i to
nieŸle, mamy paru konkretnych MC, grafficiarzy, i b-boy'i
zreszt¹ s¹ tancerze. Ale wychodz¹c na miasto mo¿na spotkaæ
w³aœnie tych kolesiów o których piszê, pe³no pozerów, którzy
s¹ pieprzonymi sezonowacami. W tym sezonie modny HipHop to w tym nurcie jad¹, jak moda minie przerzuca siê na coœ

innego, i ja siê pytam dlaczego? Nie da siê z nimi walczyæ,
mo¿e co poniektórych siê nawróci, ale dopiero po d³u¿szym
czasie oka¿e siê kto naprawdê czuje te kulturê, a kto by³
pieprzonym pozerem. Ze znajomkami mamy taki motyw staramy siê do naszej tañcz¹cej kliki wbijaæ ma³olatów po 15,
14 lat i oswajaæ ich z t¹ muz¹. Trenuj¹ z nami break'a,
pokazujemy im jak malowaæ, tagowaæ i pomagamy
w kleceniu pierwszych rymów. Czemu to robimy? Chcemy
¿eby w naszym mieœcie scena Hip-Hop'u siê rozwija³a
staramy siê zara¿aæ ma³olatów tymi klimatami, ¿eby nie
zostali nastêpnymi pozerami, ¿eby kiedy my zejdziemy na
emeryturkê, bo teraz jak mam 20 lat to raczej nie wyobra¿am
siê siebie tañcz¹cego w wieku 35 lat - kontuzje dadz¹ mi
w dupê. Ale mi³o bêdzie popatrzeæ na ³ebka daj¹cego bary
i na zamalowane mury w mieœcie...
Wiêc H.W.D.Pozerom, a prawdziwi pacjenci niech siê
trzymaj¹ i robi¹ swoje nie zwa¿aj¹c na innych palantów.
ReMi
NaRa
Witam!!!
Chcia³bym napisaæ o czymœ co od dawna le¿y mi na sercu.
Chodzi mi o polsk¹ rzeczywistoœæ i polski Hip-Hop.
W naszym narodowym Hip-Hop'ie du¿o mówi siê
o gangsterce, ulicy. Powoli przyjmuje siê model "jeœli chcê
byæ Hip-Hop'owcem muszê paliæ zio³o, pochodziæ
z blokowiska, muszê mieæ ciê¿kie ¿ycie". Ten model panuje
zw³aszcza wœród m³odszych odbiorców (13, 14-latków). Ci
13-, 14-latkowie zaczynaj¹ uwa¿aæ siê za doros³ych. Jak
powiedzia³ Fisz "najpierw zgrywaj¹ twardzieli, a póŸniej
przychodz¹ do mamusi po kieszonkowe". Tacy "nastoletni
mê¿czyŸni". Ich hierarchia wartoœci sprowadza siê tylko do
iloœci czasu spêdzonego na bani (im wiêcej tym lepiej). Jeœli
ktoœ myœli inaczej to jest od razu bluzgany. Nie mówiê
o ludziach z tych najbiedniejszych rodzin. Mówiê
o przeciêtnych dzieciakach, bior¹cych wzorce z muzyki.
Wcale nie twierdze, ¿e Hip-Hop jest z³y, wrêcz przeciwnie. Na
naszym rynku brakuje jednak wykonawców typu Fisz, którzy
nios¹ pozytywny przekaz i nie nawijaj¹ o tym jak to teraz Ÿle.
Mam nadzieje, ¿e zrozumieliœcie o co mi chodzi. Dziêki za
poœwiêcenie mi czasu (o ile go poœwiêciliœcie)
Kottonmouth
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I czym dla nich jest Hip-Hop?
Ten list chcia³em poœwiêciæ by skupiæ siê na fatalnym
stanie psychiki polskiej m³odzie¿y. A mo¿e nie
m³odzie¿y? Dzieci. Sam jestem niepe³noletni wiêc nie
mam prawa uwa¿aæ siê za doros³ego, ale to co
wyczyniaj¹ 13-14 letnie bachory przechodzi ludzkie
pojêcie. Oczywiœcie nie wszystkie.
Wystarczy wejœæ do zwyk³ego gimnazjum lub
podstawówki na dzielnicy któr¹ rz¹dzi hip-hop. 75%
dzieciaków bêdzie poubierane w drogie bluzy MASSa,
w codziennie nowych, maxymalnie spuszczonych
spodniach Clinica. Gdzieœ na oko³o 100 tak ubranych
dzieciaków 15 robi coœ dla czarnej kultury, a mo¿e 1 siê
na niej zna. I nie chodzi mi tu o to ¿e ja jestem jakiœ wielki
mastah, bo nie. Sam nie wiem wielu rzeczy o tajnikach
tej subkultury ale gdy nie wiedzia³em w ogóle czym jest
rap nie wozi³em siê w szerokich porach, lub nie
pozerowa³em siê pal¹c jointy na du¿ych przerwach.
Znam wielu kolesi z 1 kl gimnazjum, i jeszcze
z 2, którzy nosz¹ szerokie spodnie, a pytasz ich czy
maluj¹? Odpowiadaj¹ nie. Pytasz czy tañcz¹,
odpowiadaj¹ nie. Tak¹ sam¹ odpowiedz dadz¹ przy
pytaniach o jazdê na czymkolwiek, o muzykê czy
o cokolwiek zwi¹zanego z nasza kultur¹. I w sumie nie
chodzi mi te¿ o to, ¿e mi to przeszkadza, w sumie nie
oceniam ludzi po wygl¹dzie ale bardzo ra¿¹ mnie osoby
ubieraj¹ce siê jak Eminem czy Dre (zawsze najdro¿sze
ciuchy itp. itp.) samemu pisz¹c na ³awkach teksty
w stylu "Kocham Cie Britni" "N'Sync 4 EVER".
Ale szczerze trzeba przyznaæ ¿e znaczna czêœæ
polskiej m³odzie¿y za przeproszeniem schodzi na psy.
Kiedyœ wszyscy szli w swoim kierunku, robili co chcieli,
a teraz ka¿dy idzie za mod¹, widzi ¿e w szkole pokazuj¹
siê pierwsze osoby w szerokich porach - kupuje i takie.
Widzi ze coraz wiêcej kolegów maluje - zaczyna sam.
Tak samo by³o i w mojej szkole. Przesz³a ju¿ moda na
break dance, teraz trwa moda na malowanie, niestety

znaczna czêœæ nie wie nawet sk¹d siê wziê³o graffiti
i break. Dla niektórych to tylko okazja dla szpanerstwa.
I takich powinno siê wybijaæ. Ra¿¹ oko bardziej ni¿ np.
metale. Oni ¿yj¹ swoim stylem bycia, maj¹ swoja
mentalnoœæ która dla nas jest nie do zrozumienia ale j¹
maj¹, a pozerzy? Dla nich licz¹ siê tylko dwa s³owa:
SZPAN i POPULARNOŒÆ.
Taki szczeniak myœli ¿e jak wyjdzie na œrodek
korytarza szkolnego i zrobi babe freeza lub staguje siê
na parapecie to od razu rzuc¹ siê na niego wszystkie
laski, a kolesie bêd¹ mu ustêpowaæ miejsca w kolejce
do sklepiku. Z³a perspektywa bo tak nie bêdzie nigdy.
Jednak to ¿e tak robi¹ da siê jeszcze prze¿yæ, najgorsze
s¹ imprezy. Wyskoczy Ci koleœ obrzuci kilkoma tytu³ami
i chodŸmy na HH SHOW! Ehh. M³odzi zjarani dla popisu
pozerzy w³ócz¹ siê tylko po klubie, szukaj¹c miejsca
gdzie muzyka ich nie dotrze. Oni nie rozumiej¹ prostych
dla nas tekstów zawartych w hip hopowych piosenkach,
i nawet nie staraj¹ siê zrozumieæ. Kiedyœ by³o podobnie,
sam nie rozumia³em po³owy p³yty Molesty "Skandal"
gdy ta pojawi³a siê w sklepach (mia³em bodaj¿e 11 lat).
Jednak po krótkim siedzeniu w HH, zrozumieniu choæ
w ma³ym stopniu ulicy, powróci³em do w/w p³ytki i wtedy
zrozumia³em o co chodzi tym kilku warszawskim
kolesiom.
Mo¿emy mieæ tylko nadzieje ¿e zapite i zapalone
szczeniaki naucz¹ siê czegoœ przypadkowo s³ysz¹c
kolejne wersy piosenek prosto z ulicy i zrozumiej¹ ze
miejsca w hip-hopie dla nich nie ma.
W tej najlepszej muzyce nie ma miejsca tak¿e na
tych którzy chc¹ tylko zarobiæ. Wystaczy w³¹czyæ
telewizor i od razu widaæ kto ¿yje hip-hop’em a kto ¿yje
na hip-hopie. Nie mam nic z³ego co do np. Wujka Samo
Z³o czy Reda. Na pewno zarabiaj¹ porz¹dn¹ kasê
robi¹c programy o rapie dla stacji muzycznych, do stacji
muzycznych te¿ nic nie mam bo przecie¿ dobrze ¿e

rozpowszechniaj¹ t¹ muzykê. Ale np. razi mnie kilka
teledysków wykonawców takich jak Elemer czy Gano.
O ile wiem ¿e Elemer to grupa dosyæ d³ugo istniej¹ca ju¿
na naszym rynku hip-hop’owym, tyle o Gano nie wiem nic
poza tym ¿e jest z Katowic. I co z tego? Wielkie miasto
K44 a on na teledysku siada w garniturze przed kamer¹
i reklamuj¹c swoje fatalne flow œpiewa o tym jak nie mo¿e
siê zatrzymaæ. Peja: "Bo ja ogl¹daæ nie chcê zajebanych
w trupa MCs, ale zmuszony jestem, patrzeæ na
analfabetów, co zgrywaj¹ wielkich mistrzów zamiast
wybraæ siê na detoks"
Wiele osób jako najwiêkszego hip-hopowego pozera
uwa¿a w Polsce Liroya. Ja siê do nich nie zaliczam mimo
¿e Liroya nienawidzê, jako jeden z nielicznych w moim
otoczeniu nie s³ucha³em go nigdy. A dlaczego za pozera
go nie uwa¿am? Bo wiem ¿e na czarnej muzyce siê zna,
ale nie mo¿na powiedzieæ ¿e jest pozerem, ani popaœæ
w drug¹ skrajnoœæ i mówiæ ¿e jest ojcem polskiego hiphop’u. Gdyby nie on rzeczywiœcie tak ³atwo nie
wypromowa³o by siê Wzgórze Ya-Pa 3, Slumsi nie nagrali
by piosenki "Antyliroy" i tych przyk³adów jest wiele wiele
wiêcej. Jednak gdyby nie on to kto inny wzi¹³ by siê za
tych dzieciaków nagrywaj¹cych demówki na Amidze.
Œwietnie t¹ sytuacjê przedstawi³ w jednej z nowszych
piosenek z p³yty "Na Legalu?" Peja z pozañskiego Slums
Attack: "Kiedy nie by³o przemys³u kim by³eœ punkowcem?
Teraz hip-hopowcem, skserowanym gotowcem", o tej
samej tematyce opowiada ca³a piosenka Molesty
"Xeroboj" i wiele wiele innych.
Taka jest moja opinia na temat tego z³ego co obecnie
dzieje siê w polskim hip-hopie. Miejmy nadziejê ¿e
nied³ugo moda na HH minie i zostan¹ tylko prawdziwe
tysi¹ce ³ebków wiedz¹cych o co w rapie chodzi.

FP2R [From P To R]
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Waco - wywiad
Redakcja: Witam, na wstêpie takie standardowe
pytanie: od ilu lat zajmujesz siê produkcj¹?
Waco: O ile dobrze pamiêtam to pierwsze
amatorskie bity zrobi³em ok. 97 roku.
Red: Czy wyprodukowa³eœ jakieœ p³yty w ca³oœci
(jakieœ nielegale)? Jeœli nie, to czy masz taki
zamiar?
Waco: Pamiêtam, ¿e na pocz¹tku po prostu
nagrywaliœmy kawa³ki. S³uchaliœmy ich,
kombinowaliœmy ca³ymi dniami, ale to by³o
dawno temu najpierw z Lui'm (obecnie Peel
Motyff), potem z ch³opakami z NBK. Potem
mia³em pomys³ na solow¹ p³ytê w ca³oœci nawet
nagra³em kilka kawa³ków. Dalszy okres to ju¿
praca nad "Œwie¿ym Materia³em", który
w pierwotnym moim zamyœle mia³ byæ
nielegalem.
Red: Dlaczego na edycji winylowej "Œwie¿ego
Materia³u" nie ma utworów Onara i Baku Baku?
Czy wyniknê³y jakieœ konflikty, czy po prostu nie
jesteœ zadowolony z tych utworów?
Waco: Naturalna selekcja, wybra³em najlepsze
utwory, tych, których zabrak³o w ca³oœci s¹
w wersjach instrumentalnych ¿eby wszyscy
mogli graæ swoje kawa³ki na koncertach z winyli.
Red: Czy przy produkcji korzystasz
z komputera, i w ogóle, z jakiego sprzêtu
aktualnie korzystasz?
Waco: Komputer, tak jako edytor sampli
i rejestrator audio, ale to bardzo niestabilny
i wkurwiaj¹cy sprzêt. Mo¿e w przysz³oœci

wieloœlad twardodyskowy albo kasetowy. Do
produkcji AKAI MPC 2000 XL, ale mam zamiar
przesi¹œæ siê na coœ innego mo¿e jakaœ stacja
robocza z klawiatur¹. Ca³oœæ wpiêta jest
w mikser cyfrowy Yamaha 03D do tego ods³uchy
Yamaha NS 10M preamp lampowy DBX 376
mikrofony Neuman i AKG C 3000b do tego
Efekty Lexicon MPX 100 Ensoniq DP/4 i jeszcze
kilka innych drobiazgów.
Red: A jaki chcia³byœ mieæ sprzêt?
Waco: Mo¿e nowe MPC 4000 albo jakiœ mocny
sampler Emulatora, lampowy mikser
z automatyk¹, sterownik perkusyjny i dwa
sprawne gramofony.
Red: Ostatnio coraz wiêcej m³odych kapel
wydaje p³yty od razu bez przejœcia przez tzw.
"Andergrand" tzn. od razu z pierwszym
materia³em id¹ do wytwórni... Czy wed³ug Ciebie
to przyczynia siê do rozwoju Polskiej sceny, czy
raczej "zaœmieca" rynek?
Waco: To chyba zale¿y od konkretnych sytuacji,
ale rynek powoli wydaje siê byæ przesycony. To
mo¿e jednak doprowadzi do zdrowej
konkurencji, jak na razie nie ma zbyt wielu osób
potrafi¹cych adekwatnie oceniæ, co nadaje siê
ju¿ do opublikowania, a co spowoduje, ¿e zespó³
nie pozbêdzie siê ju¿ nigdy niezbyt dobrego
wizerunku zwi¹zanego z pierwsz¹ p³yt¹.
Red: Móg³byœ powiedzieæ swój stosunek do tzw.
"braggadacio" w Polsce np. Elemer.
Waco: Nie wiem nawet, co to jest ten styl

braggadacio, ale jeœli polega na wychwalaniu
samego siebie i œpiewaniu o niuniach, to bez
komentarza.
Red: Z kim jeszcze chcia³byœ wspó³pracowaæ?
Waco: Na razie koncentruje siê na nagraniach,
w których uczestniczê goœcinnie, ale coraz
bardziej chodzi mi po g³owie pomys³, ¿eby
odpaliæ jakiœ projekt z muzykami graj¹cymi na
¿ywo.
Red: Czy jesteœ zadowolony ze "Œwie¿ego
Materia³u"?
Waco: Co to za pytanie?
Red: Czy otrzymaliœcie du¿o kawa³ków pod tzw.
"bit konkursowy"? Kto wygra³ ten konkurs?
Waco: Propozycji przysz³o sporo dokona³em
wstêpnej selekcji i wybra³em oko³o 15 kaset i p³yt,
które s¹ na poziomie mam zamiar wkrótce zaj¹æ
siê projektowaniem strony internetowej tam
pojawi siê lista wyró¿nionych. Z niektórymi
nawi¹¿e kontakt i wspó³pracê przy pracy nad
jakimœ nowym materia³em.
Red: Czego s³uchasz oprócz Hip-Hop'u?
Waco: S³ucham du¿o starych nagrañ, w tym
klasyki, muzyki filmowej, jaram siê gr¹ opart¹
o improwizacje.
Red: Sk¹d bierzesz sample?
Waco: Z p³yt, czasem sam je robiê
Red: Czy planujesz kiedyœ wydaæ p³ytê tylko
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w oparciu o ¿ywe instrumenty?
Waco: Nie ogranicza³bym siê w taki sposób,
bardziej organizowa³bym sesje i próby nagrywa³
wszystko na œlady, a potem samplowa³
i miksowa³.
Red: Czy w najbli¿szym czasie bêdzie p³yta
JWP?
Waco: Mo¿e. To zale¿y od wielu czynników,
JWP ma bardzo du¿y potencja³ poza tym to
jedna z lepiej freestyle'uj¹cych ekip
w Warszawie, przynajmniej takie jest moje
prywatne zdanie.
Red: Jakie s¹ kryteria MC, dla którego zrobisz bit
doœwiadczenie, treœæ czy umiejêtnoœci?
Waco: Nie ma takich. Albo ktoœ jest dobry i ma
coœ w sobie albo to strata czasu jego i mojego.
Red: Zrobisz bit dla MC amatora, czy szkoda Ci
czasu i uwa¿asz ¿e powinien wpierw siê
wytrenowaæ?
Waco: Ciekawe, kim dla ciebie jest amator, je¿eli
chujowy MC bez wyobraŸni to niech siê zrywa.
A je¿eli kole¿ka z potencja³em, muzykalny
z wizj¹ na to, co chce robiæ muzycznie to proste,
¿e tak.
Red: Sk¹d czerpiesz inspiracje?
Waco: Z ¿ycia, z prze¿yæ osobistych, z tego, co
dzieje siê wokó³ z ca³ego ha³asu zwi¹zanego
z têtni¹cym ¿yciem miasta.
Red: Najlepszy polski MC
Waco: Mam kilku swoich faworytów. Kiedyœ dla
mnie najlepszy by³ Tede. Potem powtórnie
zafascynowa³ mnie styl W³odiego zawsze mocno
do mnie trafia³, Sokó³ ma magiê w g³osie, nie
wiem jak to opisaæ. Czasami jak jesteœmy na

imprezach i Kosi nawija to myœlê, ¿e to, co robi to
sztuka, a to jest chyba bardzo wa¿ne.
Red: Najlepszy polski producent
Waco: Nie wiem, ostatnio bardzo pozytywnie
zaskoczy³y mnie nagrania producentów
z Wroc³awia (White House Records).
Red: Jak uk³ada siê wspó³praca z wytwórnia
BMG? Nie ma ¿adnych przekretów?
Waco: BMG jak najbardziej ok.
Red: Jak myœlisz bêdzie kiedyœ p³yta WACO solo
jako MC, czy raczej nie masz takich zamiarów?
Waco: Kiedyœ o czymœ taki marzy³em
i poœwiêca³em na to du¿o czasu teraz g³ównie
produkuje, zacz¹³em bawiæ siê na adapterach,
gram na instrumentach, ma³o mam na to czasu
i troczê chyba wypad³em z rytmu, a z drugiej
strony doœwiadczenie coraz wiêksze mo¿liwoœci
s¹, bardziej to chyba jednak zmierza w kierunku
projektu JWP.
Red: Powracaj¹c do sytuacji w Polsce czy
móg³byœ skomentowaæ obecna sytuacje, jaki jest
Twój stosunek do takich projektów jak np... Onar
i O$ka, BRX solo?
Waco: Ka¿dy robi to, co mu odpowiada, ja
osobiœcie za takim stylem nie przepadam.
Red: Czy nie wydaje Ci siê to dziwne, ¿e kiedyœ
wszyscy rymowali, ¿e zawsze bêd¹
“andergrandowi". wiesz nigdy dla pieniêdzy,
a teraz coraz wiêcej osób zaczyna robiæ tzw.
"hity"? Czy uwa¿asz, ¿e "moda na Hip-Hop"
dobrze wp³ywa na artystów?
Waco: Jebaæ modê, to ma³olaci decyduj¹, czego
chc¹ s³uchaæ jak jaraj¹ siê ch³amem to znaczy,
¿e na nic innego nie zas³uguj¹. Dla mnie ca³a

7
scena w Polsce jest mocno underground'owa to
ju¿ jej taka specyfika. Jedni wk³adaj¹ w to serce
i po sto razy zastanawiaj¹ siê, czy czegoœ nie
poprawiæ i czy to, co robi¹ jest dobre. Inni
bezkrytycznie robi¹ nowe kawa³ki bez refleksji.
Red: Czy masz jakieœ pojecie o Gorzowskiej
scenie Hip-Hop?
Waco: Teraz nic sobie nie przypominam, ale jak
masz jakieœ dobre produkcje to z chêci¹ bym
pos³ucha³.
Red: Kiedy jakieœ nowe produkcje "spod rêki"
Waco?
Waco: Nied³ugo solowa p³yta Pona, kosztowa³a
mnie sporo nerwów i pracy, ale myœlê, ¿e by³o
warto.
Red: Na koniec takie pytanie nie zwi¹zane z HipHop'em. Kim chcia³eœ byæ jako m³ody ch³opiec?
Waco: Jak by³em ma³olatem gra³em w pi³kê
i chyba chcia³em byæ sportowcem.

Rozmawia³: Sodaz
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Grand Agent - wywiad
Czwarty i ostatni wywiad z cz³onkiem
Superrappin, którzy w lutym odwiedzili
Szczecin. O tej imprezie napisano ju¿ wiele,
tyle samo, a mo¿e nawet wiêcej o artystach,
którzy wyst¹pili. Myœlê jednak, ¿e warto
poœwiêciæ czas i przeczytaæ co Grand Agent
ma do powiedzenia.
Redakcja: I jak po koncercie? Zmêczony?
Grand Agent: O tak... jestem zmêczony...
Jutro mamy ostatni koncert. Trasa siê
koñczy... Pod koniec ka¿dy jest bardzo
zmêczony. W koñcu to te¿ jest praca, ale jest
w porz¹dku...
Red: To gdzie dajecie kolejny?
Grand Agent: W Niemczech, w Lipsku...
Byliœmy w Pary¿u, wielu niemieckich
miastach, w Pradze, Szwajcarii, Austrii...
Red: To ca³kiem pokaŸna trasa...
Grand Agent: Tak... by³a ca³kiem niez³a...
Byliœmy w wielu miejscach.
Red: Dobrze, a teraz przejdŸmy do pytañ
o Tobie. Co Ciê inspiruje do tworzenia
rymów...
Grand Agent: ¯ycie, po prostu ¿ycie...
Zreszt¹ myœlê, ¿e o tym mówi³em na swojej
pierwszej p³ycie. Przede wszystkim o moim
¿yciu, dzieciñstwie. Taka charakterystyka

postaci jak w kreskówce. To inspirowa³o mnie
przy tworzeniu pierwszej p³yty. Teraz np. ta
trasa bêdzie inspiracj¹. Ró¿ni ludzie jakich
pozna³em, sytuacje takie jak jazda
poci¹giem czy inne. ¯ycie jest Ÿród³em
ró¿nych pomys³ów.
Red: A jak jest z muzyk¹? Kto jest twoim
producentem?
Grand Agent: Nad tym albumem pracowa³
Cut Master Curt, Lord Nez, Dj Hi-Tech, ja
sam , Skannig Chaps z Filadelfii, moi
ziomale. Du¿o ludzi pracowa³o nad t¹ p³yt¹...
Latem wyjdzie nowy album, nad którym
pracowa³em w wiêkszoœci tutaj w Europie,
z ludŸmi z Niemiec, Szwecji, Danii, wiêc jak
widzicie jestem otwarty na wszelk¹
wspó³pracê. Zawsze staram siê jak mogê
i o to przede wszystkim chodzi.
Red: A gdybyœ móg³ wspó³pracowaæ
z kimkolwiek chcesz, z kim chcia³byœ
najbardziej?
Grand Agent: Sade… To by³oby jak sen...
nagraæ coœ z Sade. Tak ona jest œwietna. Nr1.
Red: Dlaczego nazwa³eœ swój album "By
design"
Grand Agent: "By design" oznacza, ¿e
ka¿de doœwiadczenie ¿yciowe, wszystko co
prze¿yjemy nie jest przypadkowe. Nic nie

Fot. Hex
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dzieje siê przez przypadek, nie ma
przypadkowych b³êdów. Ka¿de
doœwiadczenie sprawia, ¿e siê uczysz,
dorastasz i wykorzystujesz
zaczerpniêt¹ w ten sposób naukê...
O to mi chodzi³o.

osi¹gnie... Trzeba byæ sob¹ i robiæ swoje...
Nie chcê byæ raperem udneground'owym,
czy komercyjnym, czy ¿adnym innym, chcê

Fot. Hex

Red: Jacy s¹ twoi ulubieni inni
wykonawcy?
Grand Agent: Sade… ( œmiech )
Red: …tak, to ju¿ wiemy...
Grand Agent: Old schoolowa soulowa
muza ...

Red: A jak zaczyna³eœ
Grand Agent: Aaaaa wiesz... zawsze
pisa³em rymy. Pamiêtam jak pisa³em
kiedy mia³em 11 lat. W 1994 chyba po raz
pierwszy coœ nagra³em, w 97 demówkê
z ch³opakami z Filadelfii. 98,99,2000
nagrywki, w 99 pierwsze solowe
nagranie, pracowa³em nad swoj¹
pierwsz¹ p³yt¹.... która wysz³a w 2001.
Ju¿ w tym trochê siedzê. To nie przysz³o
tak od razu.
Red: Jak ci siê podoba³a polska
publicznoœæ?
Grand Agent: By³a œwietna. Zawsze
jestem usatysfakcjonowany jak
publicznoœæ siê dobrze bawi. Wiesz
wystêpy dla mnie to zabawa, spotkanie z
nowymi ludŸmi, pokazanie siê. Celem
jest to by byæ zapamiêtanym. Kiedy
ludzie robi¹ ha³as wiem, ¿e zrobi³em
swoj¹ robotê dobrze.

Red: A kto jest twoim ulubionym MC?
Grand Agent: Ja jestem moim
ulubionym MC ( œmiech )... no ja... lubiê
Rasta music, Boba Dylana, R.E.M.
Lubiê wszystkich wykonawców,
w których s³owa wierzê, przy których
mo¿esz pomyœleæ, pomarzyæ,
potañczyæ trochê...
Red: A jak wygl¹da Hip-Hop
w Filadelfii?
Grand Agent: W Filadelfii jak
w ka¿dym innym mieœcie w USA s¹
wytwórnie, label`e. Pewne krêgi,
których przez d³u¿szy czas nie by³em
potrzebny i tak znany jak The Roots, Jill
Scot czy inni... Philly jest zajaranym
miejscem, gdzie co ró¿ to wychodzi
coœ nowego, wiêc jeœli nie robi siê
czegoœ samemu, nie d¹¿y do tego, bo
siê to kocha, lubi to siê nic nie
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byæ po prostu Grand Agent'em. I ¿eby
wszyscy wiedzieli, ¿e to co robiê jest dobre...

Red: Co jest dla ciebie wa¿niejsze
s³uchanie swoich kawa³ków w radiu czy
sza³ t³umu na koncercie?
Grand Agent: Myœlê, ¿e oba znacz¹ to
samo. Oznacza to po prostu, ¿e siê
p o d o b a m . To d a j e t a k ¹ s a m ¹
przyjemnoœæ... a jeszcze lepiej jak ktoœ
jedzie s³ucha nagrañ w samochodzie. Bo
tam dokonujemy wyboru czego
s³uchamy, a radiu ktoœ to robi za nas. Tak
w samochodzie, czy w walkman`ie...
Red: Jak myœlisz w jakim kierunku
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zmierza Hip-Hop? Na ca³ym œwiecie...
Grand Agent: Cieszê siê, ¿e nie jest ju¿ to tylko amerykañska
muza, ¿e ludzie s³uchaj¹ Hip-Hop'u w Niemczech, Francji, tutaj,
Hiszpanii, we W³oszech, w Japonii, ¿e ka¿dy robi to we w³asnym
jêzyku. Rozprzestrzenia siê wszêdzie. Rymy po szwedzku,
duñsku czy po polsku sprawiaj¹, ¿e jest bardziej prawdziwy.
Red: Co chcia³byœ powiedzieæ polskim mi³oœnikom Hip-Hop'u?
Grand Agent: Dziêki za wsparcie i wspierajcie jak d³ugo
mo¿ecie i jak d³ugo siê wam bêdzie podoba³o (to co robiê przyp.
red.). Doceniam to. Moja p³yta "By design" jest w sklepach.
Latem bêdzie kolejna.
Red: Nadal nad ni¹ pracujesz, czy
wszystko ju¿ gotowe?
Grand Agent: Jeszcze kilka rzeczy
muszê dograæ i kilka zremixowaæ... No
i z³o¿yæ wszystko do kupy.
Red: A kogo na niej oprócz Ciebie
us³yszymy?
Grand Agent: Przede wszystkim
Grant Agent'a… za³o¿eniem by³o
zaprezentowanie siebie, ¿eby ludzie
kupowali materia³ z mojego powodu,
a nie dla goœci. Ka¿dy chce byæ sob¹,
dlatego nie powiem kto mi pomaga³.
Trzeba najpierw pos³uchaæ.

!

Red: Dziêki za rozmowê.

Wiêcej o Superrappin na stronach:
www.SuperrappinTour.Hip-Hop.pl

Rozmawiali Maga i Cend
(Maga@Hip-Hop.pl)
(Cend@Hip-Hop.pl)

Fot. Hex
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Dena - wywiad
Redakcja: Na pocz¹tek takie standardowe
pytanie. Powiedz jak to siê wszystko zaczê³o,
czego s³ucha³eœ wczeœniej, sk¹d
zainteresowanie Hip-Hop'em i dlaczego
produkcja, a nie np. mikrofon?
Dena: Zacz¹³em na amidze miksuj¹c sample
z pierwszych posiadanych kaset. Potem to ju¿
ro¿ne ciekawe rzeczy siê dzia³y ze sprzêtem itp.
Kiedyœ rymowa³em, ale nie mam nic do
powiedzenia wiec tylko podk³ady robiê.

i rozpoczêliœmy wspó³prace.

Red: Na p³ycie Eldo pokaza³eœ siê z zupe³nie
innej strony ni¿ na p³ycie Elemera. Jak to jest:
robisz bity takie, jakie potrzebuj¹ rymuj¹cy do
nich emce czy robisz takie, "na jakie masz
ochotê", a MC po prostu dobieraj¹ sobie
instrumentale?
Dena: Robiê takie, na jakie mam ochotê,
a raczej, jaki sampel siê trafi - trafia siê fajny
funkowy to go zrobiê jak fajny mroczny to robiê,
a mc sobie wybieraj¹, co chc¹.

Red: Z których lat? Masz jakieœ ulubione winyle,
z których lubisz samplowaæ?
Dena: Z lat 70 tych, ale zawsze wszêdzie mo¿na
znaleŸæ cos ciekawego omijam muzykê
klasyczn¹ i bajki.

Red: Móg³byœ wymieniæ wszystkie p³yty, jakie
wyprodukowa³eœ?
Dena: Undergrandowe: Lmrwk " Elemer",
Elemer "Nadejdzie œwit" Oficjalne: Echo "Po
prostu echo", Elemer " Posz³o w Biznes ", Eldo
solo "Opowieœæ o tym, co tu dzieje siê naprawdê"
Red: Jak dosz³o do tego ze to w³aœnie Ty, a nie
Noon wyprodukowa³eœ p³ytê Eldo?
Dena: Tak wysz³o Leszek z pewnych wzglêdów
nie móg³ nagraæ p³yty z Noon'em przyszed³ do
mnie pokaza³em mu, co mogê mu d¹æ

efekt.
Red: Podczas battle Gib Gibon - Obroñcy Tytu³u
równie¿ freestyle'owa³eœ, czy czêsto
freestyle'ujesz?
Dena: Okazjonalnie, mogê komuœ pojechaæ,
nadarzy³a siê okazja...

Red: Czy wyprodukowa³ byœ bita dla kogoœ,
kogo teoretycznie nie znasz?
Dena: Niewa¿ne czy znam, czy nie znam, wa¿ne
czy czyjœ styl i poziom mi odpowiada wtedy
mo¿na gadaæ o wspó³pracy inaczej nie da rady.

Red: Planujesz wyd¹æ p³ytê producentck¹?
Dena: Mo¿e kiedyœ... na razie mam inne projekty
do zrobienia.

Red: Z jakich p³yt najczêœciej samplujesz?
Dena: Z winylowych.

Red: Jakie projekty?
Dena: P³yta Echo, kilka pojedynczych rzeczy dla
znajomych i pewne niespodzianki, których na
razie nie mogê zdradziæ.

Red: A jakich programów u¿ywasz do klejenia
bitów?
Dena: FL, SF, Acid.

Red: Jakie s¹ twoje inne zainteresowania poza
muzyk¹?
Dena: Jak u ch³opaka: koszykówka, dziewczyny,
samochody, kino.
Red: Wed³ug ciebie, kto jest najlepszym polskim
MC?
Dena: Jednego nie mam ka¿dy z faworytów jest
inny i ma swój styl wymieni³bym mo¿e 15-stu
maksymalnie, których mogê s³uchaæ.

Red: Co sadzisz o tym, co siê teraz dzieje
z polskim Hip-Hop'em, coraz wiêcej zespo³ów
wydaje legale, powstaj¹ labele zajmuj¹ce siê
wydawaniem Hip-Hop'u, czy wed³ug Ciebie to
wszystko idzie w dobra stronê?
Dena: Sadze ¿e idzie w dobr¹, pojawiaj¹ siê
klipy, nowe ekipy, nowe style, z tym idzie rozwój
w parze, u innych jest regres i tak dalej, ale mimo
to widzê to bardziej ró¿owo brakuje tylko ¿eby
wychodzi³y winyle. Chcia³bym miêæ swój winyl.

Red: Czy planujesz kiedyœ prace z muzykami
np. jazz'owymi, czy mo¿e hardcore'owymi?
Dena: Nie planuje wspó³pracy z ¿adnymi
muzykami.

Red: Jakie s¹ twoje inspiracje muzyczne?
Dena: Nie mam inspiracji, motywacje daje mi

Red: S³ysza³eœ jakieœ produkcje z Gorzowa
masz, jakieœ pojecie o tutejszej scenie?

Red: A producentem?
Dena: Technicznie i pomys³owo Noon, s¹
jeszcze MAD, Magiera, Webber.
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Red: Dlaczego na p³ycie "Posz³o w biznes"
prezentujecie zupe³nie inny styl ni¿ na
"Nadejdzie œwit"?
Dena: Ja zrobi³em muzykê, s³owa uk³ada³ EIS,
po czêœci to polewka, ale podana w sposób ¿eby
siê bawiæ, nie mamy pieniêdzy, samochodów,
a niektórzy bior¹ nas za komercyjnych i tych, co
siê sprzedali. Mnie siê ta p³yta podoba, jak na
razie, a "Nadejdzie œwit" ju¿ nie. Poza tym
zrobiliœmy coœ nowego, a nie poszliœmy drog¹
Grammatika, czy innych ¿yciowych zespo³ów.
Red: Od ilu lat zajmujesz siê produkcj¹?
Dena: Od 6 klasy podstawówki, czyli 9 lat.
Red: Jak myœlisz "bêdziecie jak 2PAC"?
Dena: Ja nie chcê, wole po¿yæ jeszcze kilka lat.
Red: S³owo do m³odych producentów...
Dena: Có¿, zajmijcie siê mikrofonem, nie róbcie
konkurencji.
Red: Coœ na koniec...
Dena: Pozdrawiam tych którzy dobrze znaj¹
znaczenie s³owa respekt.
Red: Dziêki za wywiad.
Dena: Dziêki.
ELEMER/ECHO koncerty : 0502861788 lub
dena1@go2.pl
DENA ubierany jest przez MORO

Rozmawia³: Sodaz

B.O.T.Y. EE 2002
Szczecin, 22 czerwca 2002r
Hala SDS
Wyst¹pi¹:
BREAKDANCE
Storm,
Spaiche,
Hawk,
Fresh'nattack
- wszyscy z Niemiec
KONCERTY
Looptroop(Szwecja),
Pezet/Noon,
dAb(K44) razem z Feel-X, Gutkiem i Bartem.
DJs
dj Nad(Absolute Beginers) - gral na B.O.T.Y. 2001,
dj Twister,
dj Kostek
Do tego Graffiti Show na Pleciudze

WWW.BOTY.PL

Hip-Hop.pl poleca

Dena: Chyba nie mam.

Hip-Hop.pl patronuje

HIP-HOP.PL #18 - muzyka / wywiady
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Ka¿dy koniec, to pocz¹tek czegoœ innego
Tekst ten to szybka reakcja na tekst kolegi
mieszkaj¹cego parê ulic dalej, cz³onka timu
hiphop.pl - 3um'a. Nie wiem, czy z jego strony ten
doœæ odwa¿ny postulat by³ prowokacj¹, po której
autor spodziewa siê ostrego veto ze strony
czytelników, czy mo¿e autentycznym
potwierdzeniem sytuacji na rynku muzycznym.
Pozwolê sobie opisaæ z mojej perspektywy
niektóre punkty z wypowiedzi kolegi Piotra
Tkacza.

wystarczy powiedzieæ s³owo,
"czarna" muzyka (jak to
w
o
Ÿ
d
z
i
e
m
d
o
opisuj¹ce dany przedmiot, a ju¿
okreœli³ 3um), alternatywa,
staje siê on szerzej pojmowany,
t r u m n y a przede wszystkim klasyka.
s³owo ma bowiem o wiele
p r z e m y s ³ u Mo¿na by jeszcze wymieniaæ:
szerszy zakres znaczeniowy,
muzycznego jest jego m u z y k ê a b s o l u t n ¹
interpretacyjny. Dlatego
szufladkowanie. Wolna (przeciwieñstwo programowej),
w³aœnie uwa¿am, i¿ muzyka jest
instrumentaln¹, konkretn¹
forma jak¹ s¹ dziedziny (oparta na odg³osach przyrody
jedn¹ z tych dziedzin, których
s z t u k i t a k i e j a k i cywilizacji, poddawanych
o k r e œ l a n i e ,
malarstwo, literatura, t r a n s f o r m a c j o m
przyporz¹dkowywanie,
czy w³aœnie muzyka, elektroakustycznym), ilustracyjn¹
grupowanie czy przydzielanie
stoi na dalszym miejscu ni¿
Mo¿e najpierw o moich uprawnieniach, gdy¿
maj¹ to do siebie, ¿e ( n a œ l a d u j ¹ c a d Ÿ w i ê k a m i
nie nale¿ê do grona biernych s³uchaczy. Chcê
odbieranie zmys³owe
k a ¿ d y o k r e œ l n i k , (onomatopeicznie) pozamuz.
jednak owy domniemany koniec pokazaæ
(s³uchanie), czy kontemplacja.
u j m u j ¹ c y j e w zjawiska dŸwiêkowe, np. œpiew
z perspektywy instrumentalisty, który ma
Ka¿dy s³yszy jak jest. Mo¿e siê
konkretnych ramach ptaków, odg³osy burzy, lub
poniek¹d doœwiadczenie praktyczne.
to mu podobaæ lub nie. Myœlê,
ma bardzo du¿¹ si³ê odmalowuj¹ca znaczenie s³ów
i wyra¿any nimi nastrój), jedno¿e w tym wypadku gust jest
kompresacyjn¹
Generalnie, wed³ug mnie, gwoŸdziem do
i wielog³osow¹, ludow¹,
nadrzêdnym kryterium
trumny przemys³u muzycznego jest jego
kameraln¹, itd., gdy¿, Powiedzmy
j a k i e g o k o l w i e k
szufladkowanie. Wolna forma jak¹ s¹ dziedziny
sobie szczerze, jak ju¿ dzieliæ, to kompetentnie.
szufladkowania. Jeœli ju¿ jednak jesteœmy przy
sztuki takie jak malarstwo, literatura,
O wielu tych podgatunkach niektórzy nie maj¹
podziale muzyki, to nie mo¿na
d
y
b
y
czy w³aœnie muzyka, maj¹ to do
w ogóle pojêcia.
zapominaæ o klasycznych ga³êziach,
narodzin
siebie, ¿e ka¿dy okreœlnik, ujmuj¹cy je
z których rozwinê³a siê muzyka
y muzyki
Trudno zaprzeczyæ, ¿e najlepiej i najszybciej
w konkretnych ramach ma bardzo
w ogóle. Skupmy siê wiêc na
by³y
zarazem
jej
rozwija siê muzyka ambitna. Reprezentuj¹ j¹
du¿¹ si³ê kompresacyjn¹. Olga
rodzajach: jest muzyka programowa
powolna agoni¹
ludzie, którzy chc¹ coœ osi¹gn¹æ na jej polu,
Tokarczuk w swojej ksi¹¿ce "Podró¿
(maj¹ca wywo³ywaæ skojarzenia
n
i
e
I którzy w jak najkrótszym czasie chc¹
ludzi ksiêgi" doskonale przedstawi³a
pozamuz. (lit., ideowe, obrazowe)
doczekalibyœmy
udoskonaliæ swoje umiejêtnoœci, ale przejdŸmy
problem ograniczania rzeczy na
okreœlone tytu³em kompozycji lub
s i ê
t y c h
do konkretów.
przyk³adzie przedmiotu. Przedmiot
komentarzem kompozytora, tzw.
w
s
z
y
s
t
k
i
c
h
sam w sobie ma bardzo w¹skie pole
programem), rockowa,
modernistyczny
Niektórym trudno najwidoczniej
okreœlonoœci, jest ograniczony
elektroakustyczna, elektroniczna,
c h ,
c z y
w swojej materialnoœci, zamkniêty
zaobserwowaæ ewolucjê muzyki. Ewolucja
punk i hardcore, reggae i club, ska,
futurystycznych
w sztywnych ramach, z których
œwiadczy o jej rozwoju (nie mo¿na bowiem
metal, folk, gotyk i industrial, jazz
g a t u n k ó w
wyswobodziæ siê nie ma szans. Ale
ewoluowaæ wstecz, w kierunku formy
i
blues,
techno,
pop,
Hip-Hop,
muzycznych

G
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pierwotnej), tak wiêc nawet najwiêksz¹ mutacjê
tekstu, maj¹ pomyœleæ tacy pogromcy
¿e ma³o konsekwentnie.
nale¿y braæ jako jego skutek. Muzycy szukaj¹,
dŸwiêków jak Leszek Mo¿d¿er?
wymagaj¹
eksperymentuj¹, st¹d bior¹ siê nowe
(szybko spieszê z odpowiedzi¹ na to
Jeœli siê spojrzy na niezale¿n¹
c
y c h o d muzykê rozwój jest naprawdê
elektroniczne formy, st¹d te¿ alternatywa. Gdyby
retoryczne pytanie przywo³uj¹c przed
narodziny muzyki by³y zarazem jej powolna
oczyma "Krzyk" Edwarda Munch'a). t e k s t u znaczny. To komercja podcina
agoni¹ nie doczekalibyœmy siê tych wszystkich
Jak mo¿na jednym zdaniem i m e l o d y k i gard³o ambicji, zamazuje
modernistycznych, czy
przekreœlaæ ca³y ogó³ pracy jak¹ W naszym kraju wykonawcom wizjê upatrywania
d
y
b
y
f u t u r y s t y c z n y c h
wk³adaj¹ w swoje kompozycje? (i na œwiecie) jest celu w d¹¿eniu do apogeum
d l a Gra na pianinie wymaga
gatunków muzycznych. Gdyby
rozkwitu. Przyk³adem mo¿e byæ
ka¿deg bowiem nie tylko s³uchu, ale wielu, tak wiêc KRS, którego "Spiritual Minded"
Gershwin nie wchodzi³ z tak¹ pasj¹
o
t a k i k o n s e k w e n c j i w p r o c e s mnie po prostu odrzuca, zwróæcie
w arkana muzyczne z pomoc¹ m.in.
o c z y w i s t y m praktykowaniu. Palce te¿ u w s t e c z n i a n i a
Ch. Hambitzera, E. Kilenyi'ego,
te¿ uwagê na "postêp", jaki od
by³o stanie z odzwyczajaj¹ siê od takiej s ³ u c h a c z a
Goldmarka, tudzie¿ gdyby jego
rewelacyjnego "Atliens" zrobi³ do
g i t a r a m i
¿ydowscy rodzice nie wyemigrowali
specyfiki ruchu, jak¹ mo¿na p o g ³ ê b i a s i ê "Stankonii" Outkast. Stwierdzenie,
tudzie¿ przy
z Rosji, czy jazz stan¹³by w miejscu?
z a o b s e r w o w a æ w t y m konsekwentnie
¿e "muzyka w ramach obecnej formy
klawiszach to
Id¹c tym tropem mo¿na by uznaæ, ¿e
przypadku.
To,
¿e
Chopin
skoñczy³a siê" mo¿na wysun¹æ
w s z y s c y
kolonizajce i niewolnicza praca
potrafi³
tak
nieprzeciêtnie
nimi
przebieraæ
siedz¹c przed ekranem telewizora
b y l i b y
przymusowa przyczyni³y siê do
nie
œwiadczy
o
tym,
¿e
urodzi³
siê
I ogl¹daj¹c mtv/vivê.
muzykami
powstania bluesa. Gdyby nie
geniuszem. Tak samo Roc Raida te¿ Nie
wprowadzenie niezale¿nego s¹downictwa nie
by³ od pocz¹tku mistrzem w dziedzinie
Co do empetrójek, to wypada siê raczej
by³oby Hip-Hop'u, bior¹c pod uwagê jak wiele tej
turntablizmu. Podobnie skomponowanie
odwo³aæ, nie tyle do moralnoœci œci¹gaj¹cych, co
muzyki rodzi siê w wiêzieniach?
"Samby Pa Ti”Nie by³o pierwsz¹ rzecz¹ jak¹
do opcji bycia fair. Jednak¿e z ca³ego tego
zrobi³ Santana, kiedy dosta³ gitarê.
zjawiska nale¿y wyci¹gn¹æ jeden wniosek:
Omawiaj¹c rock najpierw muszê nadmieniæ,
Lepiej p³aciæ telekomunikacji, za impulsy na
i¿ okreœlenie "jeden trzyma mikrofon, paru gra na
Nawet pop siê rozwija. Fakt, ¿e uzale¿nione
internecie, ni¿ oszustom za piracenie. Chocia¿
gitarach, jeden na perkusji, opcjonalnie jeszcze
jest to raczej od propagandy w mediach, ni¿ Od
najlepszym w tym wypadku
jeden na klawiszach" jest bardzo uproszczone.
walorów muzycznych, bardziej od
rozwi¹zaniem jest to trzecie: p³aciæ
omercja wykonawcom.
Przede wszystkim gra na instrumentach
masowego aspektu tego gatunku, ni¿
wymaga od artystów sukcesywnego
od wartoœci rzeczywistych. To typowy
podcina
zwiêkszania swojego poziomu umiejêtnoœci.
przyk³ad tego, i¿ rozwój zale¿y w du¿ej
gard³o
Gdyby dla ka¿dego tak oczywistym by³o stanie
mierze od iloœci s³uchaczy. Wiêkszy
a m b i c j i ,
z gitarami tudzie¿ przy klawiszach to wszyscy
popyt mo¿e jednak dzia³aæ dwojako:
Kada
zamazuje
byliby muzykami. Improwizacja, tak
albo prowokowaæ do rozrastania
(Kada@Hip-Hop.pl)
wykonawcom
charakterystyczna cecha, w jak¹ wyposa¿ony
i ewoluowania danego gatunku, albo
jest jazz, nie polega na bezcelowym bieganiu
w i z j ê
do zatrzymania siê w jednym punkcie.
palcami po klawiaturze, choæ czasem dok³adnie
A ¿e ma³o wymagaj¹cych od tekstu u p a t r y w a n i a
tak brzmi. Generalnie muzyka instrumentalna
i melodyki w naszym kraju (i na
celu w d¹¿eniu
wymaga godzin æwiczen (szczególnie,
œwiecie) jest wielu, tak wiêc proces
do apogeum
w przypadku zespo³u). Co, po przeczytaniu tego
uwsteczniania s³uchacza pog³êbia siê

A

G

K

rozkwitu
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ELO ADELO
Z niewiadomych przyczyn, modne s³owo "elo"
wydaje siê popadaæ ostatnimi czasy w nie³askê.
Jest to dla mnie przykre tym bardziej, ¿e jest ono
przecie¿ nieod³¹czn¹ czêœci¹ niema³ej iloœci
innych s³ów. Ku przestrodze i dla przyk³adu
stworzy³em taki oto tekœcik:

Elo Adelo!
Wielokrotne apelowanie do Twego
sumienia wydaje siê byæ nielogiczne.
Jednak Tyœ jest piêknem wcielonym, Tyœ
jest jak Camelot dla Lancelota, jak farby
akwarelowe dla malarza, Peloponez dla
Grecji i Penelopa dla Odyseusza. Jesteœ
mi tak potrzebna jak woda Janowi
Chrzcicielowi, tlen rybim skrzelom
i heroina narkotykowemu kartelowi. Twe
zielone oczy, wymodelowane w³osy
i melodyjny g³os nie daj¹ o sobie
zapomnieæ Twym wielbicielom. I choæ
jestem zbyt onieœmielony pisz¹c te
s³owa, to nie potrafiê przestaæ celowaæ
w Twe wdziêki. Byæ mo¿e moje
melodramatyczne s³owa brzmi¹ jak
powielone schematy, ale zamierzam
podj¹æ starania o to, byœ przywdzia³a dla
mnie œlubny welon. Siedzê w tej chwili w
hotelowym pokoju i piszê do Ciebie list

daj¹c jednoczeœnie odpocz¹æ swym
piszczelom na zdezelowanym meblu,
który kszta³tem najbli¿szy jest fotelowi.
Nie robi mi to jednak ró¿nicy, bowiem
w rêku mym dzier¿ê kielonek karmelowej
wódki i jestem ju¿ lekko podchmielony.
Powiedz swojemu wy¿elowanemu
przyjacielowi, ¿e z takich cwelowatych
goœci robiê kotlety mielone i ¿e jest
chwastem, który zostanie wypielony.
Menelom wara! Skurwielom œmieræ! Dam
ja mu siê we znaki jak szczury Popielowi!
Ty zaœ daj siê zaprosiæ zacnemu
obywatelowi o wybielonym uzêbieniu,
nosz¹cemu melonik na wiolonczelowy
koncert ewentualnie basen k¹pielowy.
I nie chodzi mi bynajmniej o ¿aden
przelotny romans, na dowód czego
wysy³am ci ten cenny breloczek. Jeœli nie
przekonuje Ciê elokwencja
peerelowskiego partyjnego dygnitarza
pozwól siê zaczarowaæ memu portfelowi.
Kiedy ju¿ przyjmiesz me oœwiadczyny, po
œlubie weselom nie bêdzie koñca. Co Bóg
z³¹czy³ przez ludzi rozdzielone byæ nie
powinno. Nie wa¿my siê sprzeciwiaæ
Zbawicielowi!
Twój rozanielony Leon

Tak, przywróæmy "elo" nale¿n¹ mu pozycjê w
hip-hopowym s³owniku!
Nie mów "hop" zanim powiesz "elo"!
S¹dzê, ¿e mój list nie wyczerpa³ mo¿liwoœci
zastosowania "elo", dlatego redakcja magazynu
postanowi³a og³osiæ konkurs, w którym nagrod¹
bêdzie publikacja na ³amach magazynu HipHop.pl. Zapraszamy czytelników do nadsy³ania
kolejnych propozycji do "elo- s³ownika". Ca³a
trudnoœæ polega na zmieszczeniu jak
najwiêkszej iloœci s³ów zawieraj¹cych "elo" w jak
najkrótszym tekœcie zachowuj¹c przy tym sens
wypowiedzi. Najzabawniejsze teksty zostan¹
opublikowane. Elo!

Prezes (Zimny Drañ)
www.prezes.hip-hop.pl
(Prezes@hip-hop.pl)
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Olbrzymi wybór
rolek i akcesorii
do
rollerskating’u

Akcesoria do palenia:
Bletki i maszynki do
robienia skrêtów

Akcesoria do
fingersportu:
finkerbikes
fingerboards
mini skateparks

Najlepiej sprawdŸ to od razu:

SKATESHOP.HIP-HOP.PL
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Pezet/Noon "Muzyka klasyczna",
T1 Teraz, 2002r.

1. To tylko ja
2. Re-fleksje
3. 5-10-15 goœcinnie Mes
4. Fraza 01
5. Bez twarzy
6. Seniorita (Gor¹ca krew)
7. Slang
8. Forma 2
9. Zimnafuzja goœcinnie Fokus
10. Wibracja 03
11. Rap robiê goœcinnie Grammatik, Ma³olat
12. Ukryty w mieœcie krzyk
13. Te same dni, te same sny goœcinnie Ash
14. Muzyka instrumentalna
S¹dz¹c po reakcjach osób, którym "Muzyka
klasyczna" wpad³a w rêce wczeœniej,
spodziewa³em siê po tej p³ycie, ¿e bêdzie ona
czymœ prze³omowym, ze wszech miar
oryginalnym. Niestety - s³owo "prze³om" odnosiæ
siê tu mo¿e jedynie do dwóch rzeczy: czasu
trwania p³yty oraz rymów Pezeta, przy czym tylko

w tym drugim przypadku owa "prze³omowoœæ"
nabiera wydŸwiêku pozytywnego. Zanim jednak
rozp³ynê siê w zachwytach. Pragnê podkreœliæ,
¿e ani tematyka utworów (poza jednym ma³ym
wyj¹tkiem), ani muzyka nie wykracza zbyt
daleko poza to, do czego przyzwyczaili nas
rodzimi wykonawcy hip-hop'owi. Nie przeczê,
bity Noona brzmi¹ nale¿ycie, maj¹ swój klimat,
który jednak zbyt natrêtnie przywodzi na myœl to,
czym beatmaker ten zajmowa³ siê dzia³aj¹c
wespó³ z Grammatikiem. Owszem, cieszê siê
niezmiernie s³ysz¹c klasyczne hip-hop'owe
dŸwiêki nieska¿one najnowszymi plastikowymi
nalecia³oœciami, co mi jednak po tym, skoro ta
muzyka nie zawsze komponuje siê z niszcz¹cym
flow Pezeta, zw³aszcza w takich kawa³kach jak
"Slang", "Seniorita", czy "5-10-15".
Wrócê wreszcie do g³ównego aktora
spektaklu, czyli Pezeta. Od dawna oczekiwa³em
nadejœcia p³yty, na której liczba s³abych rymów
nie przekroczy iloœci palców u jednej rêki.
Niewiele brakowa³o, by to karko³omne zadanie
powiod³o siê £onie, jednak¿e laur zwyciêzcy
przypadnie w udziale dopiero Pezetowi. Jego
rymy w zupe³noœci rekompensuj¹ mi niedosyt
W zakresie muzyki. Jakby tego by³o ma³o, ów
wyœmienity emce zdo³a³ wyrobiæ sobie styl co
najmniej równie godny pozazdroszczenia jak
jego rymy. Aby móc w pe³ni doceniæ trud, jaki
zosta³ przezeñ w³o¿ony, by nauczyæ siê rapowaæ
w tak fenomenalny sposób, wystarczy porównaæ
jego najœwie¿sze osi¹gniêcia do pierwszych
nagrañ w ramach projektu P³omieñ 81. Ju¿

wtedy zdecydowanie rysowa³a siê jego
przewaga nad drugim cz³onkiem duetu Onarem
- dziœ jednak przepaœæ dziel¹ca obu raperów jest
tak g³êboka, ¿e gdyby zepchn¹æ w ni¹ Pezeta, to
musia³by on spadaæ dluuuugi czas, by po
zetkniêciu z ziemi¹ dostosowaæ swój poziom do
tego, co obecnie prezentuje jego kompan. Pezet
nie zadowala siê dwoma, trzema rymami, padaj¹
one tak gêsto, ¿e przy pierwszym przes³uchaniu
nie potrafi³em skupiæ siê na tyle, by byæ w stanie
zrozumieæ, CO te¿ on ma do powiedzenia. Tak
bardzo oszo³omi³o mnie to JAK on to robi. Przy
kolejnych przes³uchaniach ku mojemu
zdziwieniu okaza³o siê, ¿e sens tekstów z rzadka
tylko gubi siê w g¹szczu rymów, co zas³uguje na
najwy¿sze uznanie - zwykle bowiem chêæ
zab³yœniêcia stylem i rymami okupiona jest
kosztem niedostatków treœciowych. Nasz raper
szczêœliwie ustrzeg³ siê od tego b³êdu. Z tych
w³aœnie powodów gotów jestem nawet
przymkn¹æ oko na skandalicznie krotki czas
trwania "Muzyki klasycznej" (10 piosenek, nie
licz¹c ro¿nego rodzaju przerywników). Tak oto,
przymkn¹wszy oko, po raz kolejny zapraszam
swe uszy na wykwintn¹ liryczn¹ ucztê. Te rymy,
te metafory....palce lizaæ.
Sprzeniewierzaj¹c siê dobrej dziennikarskiej
tradycji kultywowanej przez recenzentów
powstrzymam siê od przytaczania co
ciekawszych wersów. Omawiana p³yta to istna
studnia bez dna, po brzegi wype³niona t³ustymi
rymami. Tego po prostu trzeba pos³uchaæ. Nie,
Ÿle siê wyrazi³em- tego nie wolno nie pos³uchaæ.

18

HIP-HOP.PL #18 - recenzje / muzyka
Zaproszeni do wspólnych nagrañ goœcie
dzielnie dotrzymuj¹ Pezetowi kroku: nadludzk¹
form¹ zadziwia rehabilituj¹cy siê ca³kowicie za
spartaczony wystêp na "Blokowisku" Fokus,
z dobrej strony pokazuje siê coraz œmielej sobie
poczynaj¹cy Mes. Nic z³ego nie mogê zarzuciæ
wersom Ma³olata ani Eldo. Blado na ich tle
wypada Ash, dla którego rymów bardziej
odpowiednim noœnikiem by³aby p³yta
Grammatika.
Jak to zaznaczy³em na wstêpie, tematyce
poszczególnych utworów daleko do œwie¿oœci,
której powiew ogarn¹³ nas przy okazji premiery
p³yty £ony, dlatego wielki plus nale¿y Peziowi siê
za numer zatytu³owany "Slang". S¹dzê, ¿e grono
s³uchaczy, dla których jego tekst nie bêdzie
brzmia³ obco zawêzi siê do osób w przedziale
wiekowym "do lat 30". Bardzo przekonywuj¹co
wypada Pezet wychwalaj¹cy swe umiejêtnoœci
("Zimna fuzja"), nie gorzej radzi sobie
Z sugestywnym strorytellingiem ("Te same dni, te
same sny") jak równie¿ opiewaniem kobiecych
wdziêków ("Seniorita").
D³ugoœæ podsumowania bêdzie adekwatna
do d³ugoœci p³yty. Parafrazuj¹c s³owa piosenki
Paktofoniki powiem krótko: Pezet, jesteœ
Bogiem.

Prezes (Mówi, co myœli)
(Prezes@Hip-Hop.pl)
Www.prezes.hip-hop.pl

Cudawianki "Udawanki"
Universal Music Poland, 2002r.

1. Storyjka (Cudawianek 1)
2. Gdy Twe
3. BliskoœæPrzestrzeñMi³oœæ
4. Przechodziliœmy
5. Oœnie!
6. A_gdzie_teczka (Cudawianek 2)
7. Oczasie?
8. T.
9. Zaryzykowaætrzebabynab³êdachnauczyæ
10. Siebieitychktórzyci¹glemówia
11. RO-ER-O-A
12. Gra_w_trzy_kropki
13. Æ.M.A.
14. Alpha (Cudawianek 3)
D³ugo zabiera³em siê do napisania tej recenzji.
I nie opuszcza mnie przeczucie, ¿e stworzenie
ka¿dego jej zdania przychodziæ mi bêdzie z trudem
porównywalnym do tego, z jakim wi¹za³o siê
przes³uchanie "Udawanek" do koñca. Na wstêpie
nale¿a³oby siê zastanowiæ, czy ³amy magazynu
Hip-Hop.pl s¹ odpowiednim miejscem dla
rozpisywania siê na temat dokonañ Cudawianek.
Przyjrzyjmy siê tej produkcji bli¿ej - mamy tu hiphop'owego producenta Haema (jednego z trzech
wymienionych we wk³adce), nienajgorszych, choæ
z pewnoœci¹ nie pierwszoligowych emsiz (Esse,
Siwus, S³oniu, Swift), skrecze i cuty. Czego¿ wiêc
jeszcze chcieæ? Niestety do kompletu dodano
ciê¿kostrawn¹, jak na mój gust zbyt nowoczesn¹

muzykê, przyprawion¹ wszechobecnym ¿eñskim
wokalem (Magda Œciubid³o), który rozpatruj¹c go
w wypaczonych kategoriach estetycznych ni¿ej
podpisanego nie zas³uguje na szczególn¹ uwagê
ani uznanie(choæ ci¹gle ma spore szansê na
przejœcie etapu wstêpnych eliminacji w "Idolu").
Ponadto zarówno teksty œpiewane jak i rapowane
sprawiaj¹ wra¿enie, jakby ich autorzy przesadnie
starali siê by brzmia³y poetycko i artystycznie.
Przyznajê, ¿e powiod³o siê im siê zrealizowanie
swego zamierzenie du¿o lepiej ni¿
wyeksploatowanemu do granic mo¿liwoœci
Fiszowi, nie popada³bym jednak z tego powodu
w szczególn¹ euforiê.
Tak w³aœnie zapatrujê siê na to, czym uraczy³y
me uszy Cudawianki. Dochodzê jednak do
wniosku, ¿e tej p³yty nie nale¿y oceniaæ przy u¿yciu
hip-hop'owej miary i dlatego postaram siê spojrzeæ
nañ z punktu widzenia osoby, która
W przeciwieñstwie do mnie przepada ze
eksperymentami muzycznymi i szeroko pojêtym
nowatorstwem. S¹dzê, ¿e takim ludziom
przypadn¹ do gustu kompozycje sk³adaj¹ce siê na
"Udawanki" i to chyba z myœl¹ o nich powsta³a ta
p³yta. Nie pozostaje mi wiêc nic innego jak ¿yczyæ
im mi³ego s³uchania, a pozosta³ych, jako
zatwardzia³y hip-hop'owy konserwatysta lojalnie
przestrzegam.

Prezes vel Zimny Drañ
(Prezes@Hip-Hop.pl)
www.prezes.hip-hop.pl
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1. Intro
2. Fotki
3. Lataj¹cy holender
4. Miniatury
5. Haemskit
6. Zmys³y, emocje
7. Labirynt
8. Równowaga
9. Myœlê i nic
10. Skit
11. PóŸnym popo³udniem
12. M.A.T.O. feat. Rah i Siwus
13. Outro
14. A³a
D³ugo czeka³em na t¹ p³ytê. Od mniej wiêcej
jesieni 2001 mo¿na by³o coœ o niej us³yszeæ.
Informacje o niej pojawia³y siê szczególnie
w internecie, czêsto by³y to po prostu zwyk³e plotki,
ale mimo wszystko ukazywa³y zainteresowanie,
które towarzyszy³o tej produkcji. P³ytê nagrywano
w Czêstochowie do 2 paŸdziernika 2001,
a ukaza³a siê kwietnia 2002
Pijani Powietrzem to po³¹czenie si³ PFK
Kompany i Ego. Jednak ciê¿ko doszukiwaæ
du¿ych zwi¹zków z "Kinematografi¹", ta p³yta to
zupe³nie œwie¿y i nowy materia³. Rymy na tej p³ycie
to twórczoœæ Fokusa i Œliwki oraz na jednym
kawa³ku wystêpuj¹ Rahim i Siwus. Klimat p³yty jest
niezwykle spokojny, mo¿na powiedzieæ
refleksyjny. Jak sami twórcy go okreœl¹
"zczilautowany" (pisownia zaczerpniêta z ok³adki),
czyli nic stresuj¹cego, a jedynie przyjemne
i relaksacyjne brzmienia.
Bezwzglêdnie najlepsze wra¿enie na tej p³ycie
robi Fokus. Jego teksty potwierdzaj¹ wysoki
poziom jaki zaprezentowa³ na "Kinematografii".
Do tego dok³ada siê znany chyba wszystkim g³os
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Pijani Powietrzem "Zawieszeni w czasie i przestrzeni"
Universal Music Poland, 2002r.
i mamy komplet cech opisuj¹cych dobrego MC.
Œliwka mimo ciekawego stylu, raczej czasem
dochodzi do poziomu prezentowanego przez
Fokusa. Szczególnie je¿eli chodzi o treœæ zwrotek,
mam wra¿enie, ¿e zbyt czêsto i zbyt daleko
odbiega od tematu utworu. Nie mo¿na mieæ jednak
zarzutów do techniki sk³adania s³ów. Oboje robi¹
to znakomicie, ich rymy zaskakuj¹ i nie s¹
powieleniem schematów.
Podk³ady to dzie³o Fokusa, dj Haem'a, M³odego
i Rahima. Ich spokojny styl, rewelacyjnie pasuje do
relaksuj¹cej konwencji p³yty. Poszczególne
utwory nie ró¿ni¹ siê zbytnio tempem, utrzymane
s¹ w jednym klimacie. Trudno znaleŸæ produkcjê
podobn¹ do tej. Myœlê, ¿e jest jedyna w swoim
rodzaju.
Moim zdecydowanym faworytem na tej p³ycie
jest "Lataj¹cy holender", opisuj¹cy proces
tworzenia kawa³ka. Do tego przesi¹kniêty
rewelacyjnymi rymami i porównaniami. Przyk³ad:
"zróbmy kawa³ek dobra, ale gdzie? Zróbmy
kawa³ek jak wa³ek na gie³dzie co to bêdzie jak to
przejdzie, bêdzie ros³o napiêcie" i jeszcze sporo
równie dobrych. Równie dobrym kawa³kiem
w moim odczuciu jest "Myœlê i nic", "PóŸnym
popo³udniem" oraz "Labirynt", z ciekawym
wykorzystaniem motywu z znanego serialu.
"PóŸnym popo³udniem" to chyba najlepsza
zwrotka Œliwki na p³ycie. Szczególnie teksty
o "bibie s³ów na papierze". "Labirynt" kawa³ek
o problemach ¿ycia, ale bez dog³êbnych analiz
problemów ¿ycia na ulicy. Przede wszystkim
dlatego, ¿e mo¿na wyczuæ, bij¹cy z niego

optymizm oraz po raz kolejny œwietna zwrotka
Fokusa i niestety nie bardzo zrozumia³a dla mnie
zwrotka Œliwki.
"A³a", czyli jak opisaæ wizytê u dentysty i ogólnie
bólu zêba. Sam pomys³ dosyæ oryginalny, ¿eby nie
rzec egzotyczny. Spotka³em siê z ró¿nymi
opiniami o tym utworze, mi osobiœcie nie
przeszkadza, choæ te¿ nie wybija siê na pierwszy
plan. Podobnie "M.A.T.O." gdzie us³yszymy
Rahima i Siwusa, nie jest najlepszym kawa³ek.
Pomimo ca³ego mojego zami³owania do
"czilautowego" klimatu p³yty, nie do koñca potrafiê
zrozumieæ przekaz tego utworu. Choæ mo¿e nie
warto siê siliæ? Mo¿e wystarczyæ pos³uchaæ i siê
"zczilautowaæ"?
Ogólnie t¹ p³yta to mi³a odmiana na polskiej
scenie. P³yta bez napiêæ, ostrych tekstów,
problemów ulicy... Polecam j¹ wszystkim tym,
którzy lubi¹ coœ nowego. Na pewno zakupi¹ j¹ fani
Paktofoniki, choæby ze wzglêdu na rymy Fokusa.
Ci, którym spodoba³a siê "Nibylandia", te¿ znajd¹
tu coœ dla siebie. To po prostu dobre po³¹czenie
tych dwóch sk³adów. Nie ma co ukrywaæ, ¿e w tym
roku, obok "Muzyki klasycznej" i mixtape'u
O.S.T.R.'a to najciekawsza pozycja. Mam
nadziejê, ¿e nastêpne produkcje Ego i PFK
Kompany bêd¹ jeszcze lepsze. Na razie pozostaje
cieszyæ siê Uciulanymi Luftem i "czilaoutowaæ".

Seba
(Seba@Hip-Hop.pl)
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EK Elita Kaliska "E.K.I.P.A." SPV Records, 2002r.
1. "Intro"
2. "Co jest z dzieciakami?" feat. Ch³opaki z
Szarego T³umu.
3. "Jesteœ powietrzem"
4. "£apy do góry"
5. "Sen o marzeniach"
6. "Gdzie tolerancja?" feat. Lewa
7. "Daj spokój" feat. BRZ & Pilar
8. "To nie Ameryka"
9. "Jaki przyjaciel?"
10. "To jest ¿ycie" feat. £abêdŸ
11. "Jesteœ powietrzem rmx!" Feat. Born
12. "Kazanie" feat. BRZ W.W.D.
13. "Skit (Schizerka)"
14. "Co ty wiesz o rapowaniu..."
15. "O co tu chodzi?"
16. "Dedykacja"
17. "Outro”
Recenzja Jakuzy, czyli dyplomatycznie
I spokojnie.
Có¿....D³ugo na to czeka³em. Budz¹cy wiele
kontrowersji zespó³ z Kalisza wreszcie wyda³
swoj¹ p³ytê zatytu³owan¹ “e.k.i.p.a." nak³adem
oficjalnego wydawnictwa. Czeka³em d³ugo, bo
s¹dzê, ¿e najwy¿szy czas przestaæ snuæ
domys³y i marnowaæ go na czcze dyskusje
o poziomie ch³opaków z Elity, póki nie wys³ucha
siê ich p³yty. Dlatego te¿ gdy tylko ta trafi³a na
moje biurko, szybko umieœci³em CD

w odtwarzaczu, i rozpocz¹³em podró¿ do
Kalisza. D³ugo myœla³em nad form¹ tej recenzji.
Doszed³em do wniosku, ¿e w³aœnie notatki z tej
podró¿y bêd¹ najlepszym opisem.
"Co jest z dzieciakami?" feat. Ch³opaki
z Szarego T³umu.
To utwór dziwnie przypominaj¹cy "prawilniackie"
t³umaczenie prawdy ¿yciowej, bardzo
schematyczne i "³opatologicznie". Niew¹tpliwie
ma³o odkrywcze. Ci¹g³e wra¿enie, ¿e jedynym
wulgaryzmem jest s³owo "kurwa".
"Jesteœ powietrzem"
OdpowiedŸ na wszystkie dissy kierowane do EK.
Ponoæ najlepsza metoda obrony jest atak. Tutaj
ch³opaki próbuj¹ tego dowieœæ walcz¹c
z wyimaginowanym przeciwnikiem.
"£apy do góry"
Kawa³ek imprezowy, ci¹gle uczucie ma³o
wyszukanego tekstu, ma³o metafor. Ciekawe jak
wygl¹da to na koncercie?
"Sen o marzeniach"
Przeciêtny g³os MC, ¿adnej rewelacji, uczucie
monotonii. Wielkie opowiadanie
"doœwiadczonego" osiemnastolatka, powoduje
raczej ironiczny uœmiech.
"Gdzie tolerancja?" feat. Lewa
"M³ody gniewny" g³os Lewej. Szczerze mówi¹c,
by³em mile zaskoczony wersami tej MC. Bojowe,
ostre s³owa które ona prezentuje s¹ dobr¹
odskoczni¹ od innych, rodzimych rymuj¹cych
Pañ.
"Daj spokój" feat. BRZ & Pilar
Banalnie, ci¹gle poruszane te same tematy.

Kawa³ek jakby wyjêty z pocz¹tku lat 90. Zero
postêpu w tekstach, w formie przekazu,
w patentach na rymowanie. Niesamowity
"autodiss" we fragmencie o kopiowaniu
i wykorzystywaniu czyjegoœ podk³adu.
"To nie Ameryka"
Próby p³yn¹cego flow. Œredni efekt. Kazanie
antynarkotykowe. Przekaz? W zasadzie nie
wiadomo.
"Jaki przyjaciel?"
Ehhhh, bez komentarza.
"To jest ¿ycie" feat. £abêdŸ
I znowu standardowa opowieœæ o d¹¿eniu do
sukcesu.
"Jesteœ powietrzem rmx!" Feat. Born
Znam ten podk³ad (hehe, poznajecie?). Ktoœ ju¿
mia³ ten sampel.
"Kazanie" feat. BRZ W.W.D.
Tekstowo jeden z lepszych kawa³ków. Znów
rzeczy oczywiste, ale ca³kiem zrozumia³e
i uzasadnione podejœcie do œwiata. Idealne
odzwierciedlenie polskiej rzeczywistoœci.
Skit (Schizerka)
"Co ty wiesz o rapowaniu..."
Ehhh przekaz taki jak "Sensacja" Fenomenu.
Znów ta monotonnia.
"O co tu chodzi?"
Ta to ju¿ widzia³em na klipie. Znów "prawda
ulicy".
"Dedykacja"
Utwór zbudowany na motywie z "Jeziora
£abêdziego". Daje ca³kiem interesuj¹cy
i zabawny efekt. Utwór dedykowany
dziewczynie.
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"Outro"
To notatki z podró¿y, w zasadzie pierwszej
"podró¿y do Kalisza", wiêc wed³ug teorii
niektórych tej najlepszej gdy¿ najœwie¿szej. Nie
potrafiê znaleŸæ innej metody któr¹ móg³bym
opisaæ ten materia³. To co przedstawiam powy¿ej
to notatki podczas s³uchania.
Szczerze mówi¹c mia³em cich¹ nadziejê, ¿e
Elita Kaliska wbrew wszelkim oczekiwaniom
pojawi siê na scenie z interesuj¹cym
i oryginalnym materia³em. Takim, który bezie
oferowa³ s³uchaczowi "to coœ". W³aœnie to co
czyni utwór interesuj¹cy zarówno w kwestii
muzycznej, jak i wokalnej.
Niestety p³yta EK jest tego pozbawiona.
W ka¿dym utworze s³yszymy o ciê¿kim ¿yciu
w polskich realiach. O problemach, ulicy, o ¿yciu.
Rozumiem, ¿e to tematyka najbli¿sza ka¿demu
z nas i mo¿na siê wypowiadaæ na ten temat, ale
ile mo¿na tego S£UCHAÆ?? S¹ pewne granice,
a Elita je przekroczy³a. S³uchaj¹c materia³u
powoli zacz¹³em sobie zdawaæ sprawê
z konkretnego zarzutu jaki mo¿na formu³owaæ
pod adresem Gorzkiego i reszty Elity: Otó¿
dlaczego z tak¹ ofert¹, trafiaj¹ do mass mediów i
sklepów. Tego nie rozumiem. Jest wiele
zespo³ów posiadaj¹cych w swoim dorobku
lepsze produkcje, a nie maj¹cych gdzie tego
wydaæ.
Jedno trzeba przyznaæ: w sposób
bezpardonowy Elita wytyka brak tolerancji
I zrozumienia na Polskiej scenie hip-hop'owej.
Bez tematu tabu i bez oszczêdzania
przeciwników. Tylko czy jest to uzasadnione? To
pozostawiam s³uchaczom, którzy sami powinni
to oceniæ. Uwolnijcie umys³, zapomnijcie, ¿e to

Elita i pos³uchajcie p³yty. Wtedy pogadamy.

Jakuza
(Jakuza@Hip-Hop.pl)
Recenzja Prezesa, czyli ostro i dosadnie.
Praca recenzenta to doprawdy ciê¿ki kawa³ek
chleba, szczególnie wówczas, gdy pieczywo,
które teoretycznie powinno byæ œwie¿e okazuje
siê czerstwe do tego stopnia, ¿e ca³kowite jego
spo¿ycie graniczy z cudem. Najgorsze w tym
wszystkim jest jednak to, ¿e, aby napisaæ
w miarê rzeczow¹ recenzje takiej czerstwej p³yty
nale¿y ja skonsumowaæ co najmniej kilkakrotnie.
Debiutancki album Elity Kaliskiej tylko formalnie
(z racji daty wydania) jest produktem œwie¿ym,
albowiem dwa jego najwa¿niejsze sk³adniki
(rymy i muzyka) w praktyce okazuj¹ siê
przeterminowane o jakieœ 5 lat. Tak, w 1997r.
o tej produkcji mo¿na by powiedzieæ: "ot, kiepska
p³yta, jakich wiele" i spuœciæ na ca³¹ sprawê
zas³onê milczenia. Mamy jednak rok 2002 i na
wydawanie takich miernot nie wolno reagowaæ
obojêtnoœci¹. Zbrodnie przeciwko hip-hop’owi,
jakie z zimn¹ krwi¹ pope³nia Gorzki i spó³ka
(czego za chwile postaram siê dowieœæ) nale¿y
jeœli nie karaæ, to co najmniej piêtnowaæ.
Wytoczê, zatem najciê¿sze dzia³a. Na dobra
sprawê ca³¹ tê recenzjê móg³bym zamkn¹æ
w dwóch zdaniach:
1)"My (EK) jesteœmy prawdziwi i oryginalni,
cala reszta to leszcze i lamusy",
2)"My znamy siê na hip-hopie, wy nie macie
o nim pojêcia".
Przy czym ka¿de z tych zdañ jest potwornym
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nadu¿yciem. Nie zrozumcie mnie Ÿle, szalejê na
punkcie tekstów pe³nych œmia³ych przechwa³ek,
pod warunkiem jednak, ¿e s¹ one w jakimœ tam
stopniu uzasadnione, gdy za pozbawionymi
kompleksów rymami kryj¹ siê prawdziwe
umiejêtnoœci. Gorzki twierdzi: "jakiœ poziom
osi¹gn¹³em", ale niestety mija siê z prawda
bardziej ni¿ ci, którzy nie dawali wiary
Kopernikowi, gdy og³osi³, ze Ziemia jest okr¹g³a.
Zarówno wspomniany wy¿ej lider Elity Kaliskiej,
jak równie¿ jego kumpel Dumbo katuj¹ nasze
uszy do bólu prostymi tekstami obfituj¹cymi
w czasownikowe rymy, naje¿onymi dodatkowo
ro¿nymi biednymi koñcówkami np. "ego", "anie".
Styl rymowania równie¿ pozostawia wiele do
¿yczenia, jest do obrzydzenia prosty
i monotonny, ale najbardziej rozœmiesza
zaci¹gaj¹cy, maj¹cy problemy z poprawnym
sk³adaniem zdañ w jêzyku polskim Dumbo ("tob¹
szczerze szydzê").
Osoby odpowiedzialne za oprawê muzyczn¹
(m.in. DJ Adams) staraj¹ siê nie ustêpowaæ pola
raperom, innymi s³owy muzyka jest równie ma³o
porywaj¹ca jak teksty, zw³aszcza w momentach,
gdy niepokoj¹co przypomina wczesne
dokonania Cypress Hill "Co jest z dzieciakami"
(tu dodatkowo sampel z Run DMC), "Daj spokój".
Na pocieszenie jednak dodam, ze z dwojga
z³ego wola³bym s³uchaæ samych bitów ani¿eli
wersji a capella.
Ale wracaj¹c do wspomnianych wy¿ej zdañ,
stanowi¹cych kwintesencjê zawartoœci kr¹¿ka:
Ad 1. Nie wiem, jakie jest Wasze zdanie, ale
jakoœ nie mogê uwierzyæ w to, by prawdziwy,
dobry mc musia³ uciekaæ siê do bezustannego
podkreœlania owej prawdziwoœci, by sprawiæ, ze
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s³uchacze wreszcie w ni¹ uwierz¹, zw³aszcza,
jeœli robi to w tak banalny i zarazem kretyñski
sposób jak np. Gorzki "s³uchaj uwa¿nie, mówiê
powa¿nie, bêd¹c prawdziwym postêpujê
rozwa¿nie, ³apiê za mikrofon zawsze odwa¿nie",
"dla ciebie to nic wiêcej, jesteœ fa³szywym emce,
nie chcê z tob¹ gadaæ wiêcej, ja umywam rêce"
(zwróæcie uwagê na dwukrotnie powtórzony
wyraz "wiêcej").
Ad2. Zawsze wychodzi³em z za³o¿enia, i¿ osoby
twierdz¹ce, ¿e znaj¹ siê na hip-hop’ie powinny
dysponowaæ co najmniej elementarn¹ wiedz¹ na
temat tej muzyki. S¹dzê, ¿e znajomoœæ p³yty
"Livin' proof" Group Home mo¿e pos³u¿yæ za
pewien wyznacznik owego obeznania.
Zastanawiam siê wiêc, czy EK œwiadomie opar³a
piosenkê "Jesteœ powietrzem" na samplu u¿ytym
w tytu³owym numerze pochodz¹cym ze
wspomnianej p³yty (co ju¿ zas³uguje na
potêpienie), czy te¿ po prostu nie s³yszeli tej
produkcji (z wczeœniejszych wypowiedzi
Gorzkiego na forum Hip-Hop.pl wnioskujê, ¿e w
grê wchodzi ten drugi wariant). Ale nie dr¹¿my
tego tematu, bo EK zebra³a ju¿ chyba
wystarczaj¹co wiele ciêgów za dopuszczenie siê
tak niecnego czynu.
Teraz proponuje ma³¹ zabawê z tytu³ami
piosenek. Nie mogê oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e p³yta
"E.K.I.P.A" to jedno wielkie "Kazanie".
I choæ ch³opaki namawiaj¹ usilnie, bym podnosi³
"£apy w górê" one samoistnie wykazuj¹ tendencjê
do opadania. Chcia³oby siê zapytaæ, "O co tu
chodzi?" Przypuszczam, ¿e odpowiedz
brzmia³aby "To jest ¿ycie". Zreszt¹ cokolwiek nie
powiem o p³ycie naszych ziomali z Kalisza i tak
najpewniej us³yszê "Jesteœ powietrzem" lub "Co ty
wiesz o rapowaniu?". Nie wiem, czy postêpujê
s³usznie krytykuj¹c ten album, no, bo w koñcu
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"Gdzie tolerancja?". Po g³êbszym zastanowieniu,
Dumbo: "Hip-hop siê rozwija, aczkolwiek
udzielê ka¿demu z "elitarnych" raperow ¿yczliwej jeszcze wpieprzaj¹ siê w to ludzie tak zwani
porady "Daj spokój".
leszcze (czy¿by wreszcie odrobina samokrytyki?)
"Pisma kolorowe wola KASE i Norbiego,
Wbrew pozorom s¹ jednak na tej p³ycie godne albo Krzysztofa po fachu kumpla jego
uwagi momenty, mianowicie wówczas, gdy do g³osu Zero pojêcia z przemys³u rapowego” (chyba o
dochodzi Lewa i Pilar. Ta pierwsza dysponuje przemyœle?)
n a p r a w d ê d o b r y m g ³ o s e m nie z nami te numery, nic z tego"
I nietypowym dla dziewczyn, agresywnym flow. Gorzki:"Nie mo¿esz poj¹c tego, ze robiê cos
Miejscami wprawdzie przypomina do z³udzenia innego,
Pejê, a w jej tekstach ciê¿ko znaleŸæ rymy coœ swojego, a nie kopie zespo³u innego (vide:
(szczególnie w pierwszej zwrotce "Gdzie Group Home)
tolerancja") jestem zdania, ze w gronie rapuj¹cych "Tyle jest kobiet, które chcia³bym poznawaæ,
dziewczyn znajdzie siê w œcis³ej czo³ówce. Co do tyle jest uczuæ, których chcia³bym doznawaæ"...
Pilara, jego krótki goœcinny wystêp w "Daj spokój" "tyle jest miast, które chcia³bym odwiedziæ,
sprawi³, ze z miejsca przypad³ mi do gustu jego tyle koncertów, które chcia³bym nawiedzic"
wyrobiony flow i choæ rymy nie s¹ ¿adna rewelacj¹, "18 lat na tym œwiecie prze¿y³em,
to z opresji zwanej "E.K.I.P.A" uda³o mu siê wyjœæ a ju¿ wiele mnie spotka³o, ju¿ wiele zobaczy³em,
obronna rêk¹.
wiele spraw doœwiadczy³em,
wiele miejsc odwiedzi³em,
Konkluduj¹c, recenzowana p³yta to potê¿na wiele kobiet porzuci³em "(itd. rymy w ca³ej zwrotce
broñ.....w rêkach przeciwników polskiego Hip-Hop’u koñcz¹ siê na "i³em", "y³em")
twierdz¹cych, jakoby by³ on domen¹ w³adaj¹cych
rymami czêstochowskimi, niezbyt rozgarniêtych
Jednak ze wszystkich wersów Gorzkiego
ma³olatów. I nie bardzo wiem, jak im tê broñ z r¹k najbardziej zapadaj¹ w pamiêæ te:
wytr¹ciæ. Zróbmy to tak: kiedy taki ktoœ powie: "Hiphop? Hehe s³ysza³em ten zespól, Elita Kaliska, to "Nie mam w³osów na ¿el ani spodni na kant,
jest Hip-Hop? Heheheheheheheheheh" nale¿y mój krok przy kolanach a w mordzie blant,
odpowiedzieæ: "Elita jaka? Pierwsze s³yszê, coœ ci czapka odwrotnie, buty sportowe,
siê chyba pomyli³o". Ok.?
zawsze na krótko mam ostrzy¿on¹ g³owê"
Wydawa³oby siê, ze nie zostawi³em na Elicie
W ka¿dym b¹dŸ razie, produkcjê "E.K.I.P.A"
z Kalisza suchej nitki, ale najgorsze dopiero nast¹pi. polecam wszystkim tym, którzy nie wierz¹, ¿e
Po prostu nie mogê sobie odmówiæ przyjemnoœci mo¿liwe jest nagranie p³yty, na której nie ma ani
przytoczenia najbardziej soczystych wersów, które jednej dobrej piosenki.
ostatecznie przekonaj¹ Was, ze ca³a ta nagonka na
Gorzkiego nie jest owocem zawiœci, czy jakichœ
Prezes (aka Niezmiernie mi przykro)
innych, pozamerytorycznych czynników.
(Prezes@Hip-Hop.pl)

www.prezes.hip-hop.pl
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O.S.T.R. "30 minut z ¿ycia - Sto Procent Freestyle"
Asfalt Records, 2002r.
Freestylowy tapemix
to nie lada rzadkoœæ na
naszej scenie. Jednak
O.S.T.R. jest na tyle
Dobrym freestyle'owcem, ¿e bez problemu
przysz³o mu nagranie tego materia³u. Wielu
znalaz³o siê chêtnych, ¿eby to kupiæ i pos³uchaæ.
Czy warto? Na pewno tak.
Pierwszy freestyle (w sumie jest dziesiêæ
utworów) to typowy wolny o umiejêtnoœciach,
pochodzeniu i pogl¹dach MC. Tego typu
kawa³ków jest tutaj najwiêcej i trudno siê dziwiæ,
bo taki freestyle jest najczêœciej spotykany na
imprezach, szczególnie przy okazji pojedynków.
Ostry robi to fenomenalnie. Po pierwszym
przes³uchaniu kasety mia³em powa¿ne
w¹tpliwoœci, czy ten cz³owiek czasem mówi nie
rymuj¹c. Potem, przy kolejnym przes³uchaniu,
do moich uszu trafi³ rym O.S.T.R.'a: "Nie skoñczê
jak zacznê, chyba, ¿e zasne". Œmiem
przsypuszczaæ, ¿e Ostry freestyle'uje jednak,
nawet mówi¹c przez sen. Iloœæ rymów, s³ów
doprawadza³y mnie nie raz do pytania: czy to na
pewno na wolno? Niesamowite wra¿enie, tym
bardziej ¿e wielu raperów ma znacznie gorsze
rymy z "kartki" ni¿ Ostry "na wolno". Szczególnie
wart polecenia jest trzeci track. Ostry rymuj¹cy
o pochodzeniu i korzeniach, do melodyjnego,
spokojnego podk³adu. W sumie wiele by³o ju¿
kawa³ków na ten temat, do podobnych
podk³adów, ale ¿aden nie by³ w ten sposób
przedstawiany: na wolno i z takimi dobrymi
rymami (szczególnie pocz¹tek).

Widzia³em Ostrego w akcji dwukrotnie. Dwa
razy jego freestyle by³ na najwy¿szym poziomie,
ale to co zrobi³ parodiuj¹c znanych polskich
MCs, przebi³o wszystkie opinie na jego temat. To
najbardziej znany i doceniany kawa³ek na tym
tapemix'ie. I s³usznie
O.S.T.R. nie tylko
przybiera barwê g³osu charakterystyczn¹ dla
danego MC (w kolejnoœci dAb, Œwintuch, Fisz,
Fokus), ale równie¿ w charakterystyczny sposób
rymuje. Najbardziej to s³yszalne jest
w przypadku Fisza, mniej Fokusa. Parodia na
kawa³ek Œwintucha, o jego za du¿ym Wacku, jest
chyba najœmieszniejsza. To niesamowita cecha
sk³adaæ s³owa na wolno i jednoczeœnie myœleæ
jak to zrobiæ, ¿eby parodiowaæ kogoœ innego.
Podk³ady to dzie³o autora p³yty. Ciekawie
brzmi szczególnie ten do ósmego utworu
z wyraŸnym beatbox'em. Mam jednak wra¿enie,
¿e momentami te podk³ady mog³yby byæ
szybsze, bardziej dostosowane do tempa
rymowania.
Ten mixtape to bardzo dobra rzecz na scenie.
O.S.T.R. potwierdzi³ swoj¹ wysok¹ pozycjê
wœród freestyle'owców. Mo¿e teraz inni, rodzimi
mistrzowie stylu wolnego skusz¹ siê na nagranie
podobnych mixtape'ów? Czekam
z niecerpliwoœci¹. W miêdzy czasie zachêcam
do s³uchania O.S.T.R.'a.

Seba
(Seba@Hip-Hop.pl)

Festiwal w £odzi
Wyst¹pi¹:
Molesta/Ewenement
(Warszawa)
Fenomen (Warszawa)
MOR.WA. (Warszawa)
PEEL MOTYF (Warszawa)
Wzgórze YA-PA-3 (Kielce)
O.S.T.R. (£ódz)
NTK (£ódz)
DWARAZYWU (£ódz)
Zjednoczeni (£ódz)
KILOSKILU (£ódz)
ASCETOHOLIX (Poznan)
Elita Kaliska (Kalisz)
Intoksynator (Kraków)
Firma (Kraków)
Verte (Wroclaw)
18 maja w £ódzkiej Hali
Expo-Bis
Od 12 do 15 Grafitti Jam
od 15 poczatek koncertu
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1. Samourai
2. Ou Je Vis
3. L.E.F
4. Mon Clan (feat. Faf La Rage)
5. J'Attends
6. Fugitif
7. Les Miens
8. Reves (feat. Freeman)
9. Memoire (feat. Sat)
10. Esprit Anesthesie
11. Lettre
12. Oncle Shu
13. Sur De Rien (feat. Sat)
14. Y'a Pas Le Choix
15. Manifeste (feat. Akhenaton)

Shurik'N "Ou Je Vis", Delabel 1998r.

Niestety nadal wielu ludzi w Polsce w ogóle nie
interesuje siê scen¹ francusk¹, a szkoda poniewa¿
wg mnie jest obecne najlepsz¹ scen¹ na œwiecie!
Scena amerykañska jest bardziej szczegó³owa,
dopracowana i... sztuczna, skomercjalizowana. A we
Francji uda³o zatrzymaæ siê panowanie klimatu
typowo hip-hop'owego jaki do tego kraju wprowadzi³
MC Solaar przez wielu jedyny francuski artysta. Na
scenie Francuskiej jest jednak znacznie wiêcej
utalentowanych MCs i DJ'ów, popis jednego z nich Shurik'N mo¿na us³yszeæ na omawianej p³ycie.
Shurik'N jest reprezentantem zjednoczonej sceny
Marsylii (najwiêksza scena francuska, nie podzielona
jak np. Warszawa). Poza nim mistrzami mikrofonu
w Marsylii s¹ jego kompani z grupy I'Am
(fenomenalna p³yta "L'Ecole Du Micro D'Argent").
W sk³ad w/w grupy poza Shurikiem wchodz¹
Akhenaton, Kheops, Freeman, Imhotep i Kephren.
O ile o poziomie dwóch ostatnich nie mogê za wiele
powiedzieæ, to Freeman, Kheops i Shurik'N s¹
zdecydowanie mistrzami na scenie francuskiej.
Teraz mo¿e o samej p³ycie Shurika. Ju¿ na sam
pocz¹tek mocne wejœcie od razu mówi¹ce wszystkim
s³uchaczom z jakiej sceny pochodzi wykonawca,

mocno francuski, charakterystyczny podk³ad, do
którego do³o¿ony jest bardzo dobry popis MC. Po nim
nastêpuje tytu³owy kawa³ek, z bardzo interesuj¹cym
i tajemniczym wejœciem do piosenki, kolejny typowo
francuski podk³ad. Na p³ycie Shurika widaæ
przychodz¹c¹ i do nas modê na wysokie wejœcia na
niskim podk³adzie. Piosenka koñczy siê sygna³em
odlotu samolotu i zaczyna siê trzeci track "L.E.F",
z bardzo ciekawym podk³adem. Ale Shurik'N dobrze
trafi³ z d³ugoœci¹ piosenki, bo gdyby podk³ad
z charakterystycznym werblem trwa³ d³u¿ej ni¿ trzy
minuty sta³by siê irytuj¹cy, przy piosence dochodzi do
kolejnego s³ownego popisu Shurik'N.
Czwarta piosenka jak chyba wiêkszoœæ utworów
francuskich zaczyna siê od pe³nego
zaprezentowania podk³adziku, a nastêpnie obok
Shurika wchodzi fenomenalny Faf La Rage,
zdecydowanie najwiêkszy przyjaciel Shurika. Do
tego bardzo dobrej jakoœci scratch'e bardzo wysoko
notuj¹ ten utworek. Kawa³ek pi¹ty bardzo
melancholijny, podk³ad maksymalnie
przypominaj¹cy odg³os skrzypiec, jednak styl
rymowania Shurika wrêcz gangstersko spokojny uliczny. W przejœciu na kolejny utwór styl podk³adu i
sposobu rymowania siê nie nudzi, a piosenki
odró¿nia tylko krótka przemowa na pocz¹tku
"Fugitif". Po w/w kawa³ku nastêpuje bardzo weso³y
kawa³ek, z rozbudowanym podk³adem (choæ to nadal
nie to co osi¹gn¹³ na nowej p³ycie MC Solaar)
i dobrym stylem rymów Shurika. Nastêpnie kolejny
typowo francuski utwór, z przejœciami podk³adu na
niskie i wysokie brzmienie, piosenka z goœcinnym
udzia³em Freemana (polecam p³ytê Mars Eyes).
Kolejny kawa³ek to zdecydowanie jeden z lepszych
kawa³ków na p³ycie, do weso³ego i g³oœnego
podk³adu (znów uwidoczniona mania skrzypiec)

dok³ada siê bardzo energiczny styl rymowania Sat'a,
œwietnie komponuj¹cy siê z flow Shurik'N. Po nim
kolejny weso³y kawa³ek z kolejnym pokazem talentu
Shurika i wrêcz odœpiewan¹ piosenk¹. Shurik
opuszcza uliczny styl i do weso³ego podk³adu (bez
skrzypiec) dok³ada fenomenalny pokaz rymowania.
Jedenasty utwór czyli "Lettre" to piosenka
zdecydowanie zawieraj¹ca najwiêcej treœci. Co
prawda trwa tylko 3:17 ale przy monotonnym
podk³adzie Shurik rymuje bardzo szybko nie trac¹c
czas na wyraŸny refren i powtórzenia. Po niej "Oncle
Shu", czyli kawa³ek zaczynaj¹cy siê od gry na
instrumencie fleto-podobnym, póŸniej bardzo nie
francuski sposób rymowania z przerwami w piosence
na pokazanie podk³adu. Trzynasty utwór zaczyna siê
od wejœcia fortepianu, a od razu po nim wejœcie
wokalu Shurika i perkusji, na koniec znów rymuje Sat,
który wed³ug mnie wypad³ w tej piosence lepiej od
Shurik'N. Po "Sur De Rien" bardzo energiczny
kawa³ek "Y'a Pas Le Choix" z bardzo wyraŸnym
refrenem œpiewanym przez jak¹œ m³od¹ kobietê
(barwa g³osu brzmi bardzo murzyñsko), do tego
œwietny fortepianowy podk³ad z bardzo cich¹
perkusj¹ i dobry wokal Shurika.
P³ytê zamyka Manifeste z Akhenatonem,
piosenka z bardzo g³oœnym i dobrym podk³adem,
pierwszy wokal Akhenaton, drugi Shurik udanie
koñczy p³ytê. Ogólnie produkcja jak na solow¹ jest
bardzo dobra, w Polsce p³yta na takim poziomie na
pewno by³a by jedn¹ z lepszych w danym roku jednak
we Francji kariery tak¹ p³yt¹ Shurik nie zrobi³,
Z wyj¹tkiem ludzi lubi¹cych jego styl.
Ocena p³yty: 7,5/10

FP2R [From P To R]
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US3 w Warszawie
24 Marca, Klub Stodo³a. Dobre namiary, dobra
impreza. Taki w³aœnie by³ koncert bardzo znanej
Acid-Jazzowej grupy US3.
Kiedy ju¿ przyby³em pod klub mym oczom
ukaza³ siê niespotykany widok na ¿adnej imprezie
hip-hop'owej. Otó¿ kolejka do wejœcia by³
ogromna, wrêcz gigantyczna. Na szczêœcie nie
musia³em w niej staæ (dziêki Marek!). Wewn¹trz
klubu czeka³a na mnie niesamowita
niespodzianka. Po du¿ej cenie biletu (85 PLN w
przedsprzeda¿y i 95 PLN w dniu koncertu)
spodziewa³em siê panów w garniturkach
i ironizuj¹c mówi³em, ¿e na sali na pewno bêd¹
ustawione krzes³a. Oczywiœcie tak nie by³o.

wyszed³ na scenê i rozpocz¹³ swój set wiedzia³em,
¿e zabawa bêdzie dobra. Miksowa³ wszystko,
wszystko, co tylko siê do tego nadaje. Spod jego
palców wychodzi³y fantastyczne scratch’e, robi³ to
z wielk¹ precyzj¹ i gracj¹.
Niestety publicznoœæ nie za bardzo wiedzia³a jak
ma siê bawiæ do Hip-Hop'u, a to w³aœnie tak¹
muzykê serwowa³ nam First Rate. Ja stoj¹c zaraz
pod scen¹, na szczêœcie trafi³em na towarzystwo,
które bardzo chcia³o tañczyæ i dziêki temu wszyscy
bawiliœmy siê wspaniale nie zwa¿aj¹c na resztê
sali.

Z g³oœników wydobywa³a siê tragiczna muzyka
klubowa, techno czy inne ma³o interesuj¹ce
brzmienie. To wprawi³o mnie w zdumienie. W tym
momencie ju¿ nie wiedzia³em, czego siê mam
spodziewaæ.

Koncert US3 opóŸnia³ siê. Z chwili na chwilê
publicznoœæ stawa³ siê coraz bardziej
rozgoryczona wyd³u¿aj¹cym siê oczekiwaniem na
gwiazdy. Tym wiêksze by³y oklaski, gdy tylko
zespó³ pojawi³ siê na scenie. Zagrali przede
wszystkim utwory z nowej p³yty "An Ordinary Day
in an Unusual Place". Ciekawym pomys³em by³o
prezentowanie utworów œpiewanych przez Alison
Crockett na przemian z rapowanymi przez
M i c h e l o b ' a . Ta k i b a l a n s o w a n i e m i ê d z y
melodyjnymi kompozycjami i p³yn¹cym g³osem,
a dobrym rapem z interesuj¹cymi tekstami nie
pozwoli³o siê nudziæ publicznoœci. Ka¿dy utwór by³
lepszy od poprzedniego. Sza³ zapanowa³ na sali
w momencie wykonywania utworu "Cantaloop".
Tañczyli niemal¿e wszyscy. Wtedy zrozumia³em
ró¿nice pomiêdzy imprez¹ hip-hop'ow¹ gdzie
m³oda publicznoœæ woli standardowy melan¿, a nie
dobry odbiór muzyki.

W momencie, gdy Dj First Rate jako pierwszy

Koncert trwa³ ponad 1,5 godziny, co pozwoli³o

Ca³y klub by³ pe³en. Taka iloœæ ludzi jeszcze
nigdy nie przyby³a na ¿aden warszawski koncert
hip-hop'owy. Inna muzyka, inna publicznoœæ.
Wiêkszoœæ publicznoœci stanowili m³odzi ludzie do
30 roku ¿ycia. Oczywistym faktem by³o, ¿e cena
biletu jest cen¹, która nie pozwoli³a na
uczestnictwo w nim wielu osób ze œrodowiska HH,
które z ca³¹ pewnoœci¹ wybra³yby siê na niego
gdyby nie tak du¿a cena.
Na sali powoli przybywa³o ludzi. Wiêcej i wiêcej...
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wyszaleæ siê do woli. Gdy muzycy zeszli ze sceny
zgromadzeni ludzie (jak to zwykle na koncertach
bywa) poprosi³a o bis. D³ugo rozbrzmiewa³y oklaski,
ale okaza³o siê, ¿e same oklaski nie pomog¹. Wtedy
ca³a sala rytmicznie oprócz oklasków zaczê³a tupaæ.
Kilka tysiêcy osób (naprawdê nie wiem ile dok³adnie,
ale Stodo³a by³a pe³na) wyda³o z siebie dŸwiêk
wywo³uj¹cy drgania ca³ego klubu. To by³o szokuj¹ce.
Nigdy wczeœniej tego nie doœwiadczy³em, wiec i ja
przy³¹czy³em siê do wszystkich i tupa³em ile tylko
mia³em si³. Muzycy oczywiœcie wrócili na scenê i
zagrali jeszcze kilka utworów.
Ogólnie impreza uda³a siê. By³o wspaniale. Jako
podsumowanie mo¿e spokojnie wystarczyæ
pods³uchana przeze mnie rozmowa dwóch
techników, którzy przyjechali wraz z grup¹
I zwijaj¹c sprzêt wymieniali siê pogl¹dami
o koncercie.
"- Widzia³eœ to? To by³o coœ, jeszcze nigdy czegoœ
takiego nie widzia³em!!!
-Tak, ja tez nie oni siê wspaniale bawili, jeszcze
nigdzie tak nie by³o, nigdzie a¿ tak".

Jakuza
(Jakuza@Hip-Hop.pl)
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Cocoa Brovaz
w Warszawie
Warszawski koncert Cocoa Brovaz
zapowiada³ siê doœæ atrakcyjnie. Szczególnie, ¿e
miejscem koncertu by³ Klub Proxima. To by³
wystarczaj¹cy powód, aby byæ pozytywnie
nastawionym do tego wydarzenia.
7 marca 2002 roku by³ dniem, na który czekali
wszyscy fani dobrego brzmienia legendy
amerykañskiego Hip-Hop'u.
Od samego pocz¹tku mo¿na by³o
zaobserwowaæ kolosaln¹ ró¿nicê w organizacji
koncertu. By³o lepiej i to mo¿na powiedzieæ
z ca³¹ pewnoœci¹. Wejœcie do klubu odbywa³o siê
bez wiêkszych k³opotów. Dobra ochrona i brak
t³oku spowodowa³y, ¿e od samego pocz¹tku
mo¿na by³o spodziewaæ siê czegoœ dobrego.
Wszystko by³o by ca³kiem dobrze gdyby nie
fakt, ze impreza by³a pozbawiona
prowadz¹cego, a chyba nie trzeba t³umaczyæ jak
wa¿na jest jego rola.
Jako preludium do wystêpu zagranicznych
goœci wyst¹pili De Luks oraz Pono. Ci pierwsi
pokazali, ze wiedz¹, co robi¹. Dali dobry koncert,
aczkolwiek musze przyznaæ, ¿e nie by³o w nim
nic nadzwyczajnego. Byli przeciêtni i to chyba
najbardziej trafne okreœlenie. Pono zaskoczy³
swoim zaiste profesjonalnym podejœciem do
wystêpu, który na szczêœcie nie zmieni³ siê (jak
to ju¿ nie raz bywa³o) w ryk wielu "ziomali" do
jednego mikrofonu, lecz by³ konkretn¹
prezentacj¹ umiejêtnoœci tego MC.

Zaskoczeniem jak dla mnie by³y plastikowe
beaty, do których zagra³ Pono. Có¿, takie
widocznie teraz s¹ modne.
Gdy na sali robi³o siê coraz gorêcej, co
spowodowane by³o narastaj¹c¹ ochot¹ zabawy
niemal¿e ca³ej publicznoœci, mo¿na by³o odnieœæ
wra¿enie, ¿e klimatyzacja, która jeszcze na
pocz¹tku dzielnie dawa³a sobie radê nagle
zbuntowa³a siê i temperatura niemi³osiernie
ros³a.
Sam koncert Tek'a i Steele'a opóŸni³ siê
troszkê i w³aœnie w tym momencie brak
prowadz¹cego najbardziej da³ siê we znaki. Dj
Cent stara³ siê jak móg³ rozruszaæ publicznoœæ,
lecz ta maj¹ca ju¿ zdecydowanie dosyæ czekania
by³a wyraŸnie zaniepokojona takim
oczekiwaniem.
Czekaæ by³o warto. Zdecydowanie to, co
zaprezentowali amerykañscy raperzy na scenie
warszawskiej Proximy mo¿na uznaæ za jeden
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z lepszych koncertów w dziejach sto³ecznych
imprez. Zagrali kawa³ki z "The Rude Awakeing",
"Dah Shinin", czyli ich dwóch p³yt równie dobrych
jak te utwory, które zagrali ma maj¹ce siê
znaleŸæ na ich najnowszej p³ycie, która ma siê
ukazaæ w maju bie¿¹cego roku.
Niestety wszystko, co dobre szybko siê
koñczy. Wystêp Cocoa'Beez trwa³ oko³o 45
minut, co delikatnie mówi¹c da³o wielki niedosyt.
Osobiœcie siê nie dziwiê, ¿e by³o tak krótko.
Bior¹c pod uwagê, ¿e by³ to jeden z trzech
koncertów w Polsce mieli prawo byæ wyczerpani.
Widaæ by³o wyraŸnie, ¿e warszawska
publicznoœæ chce wiêcej, ale jak zwykle nie
potrafi³a tego pokazaæ na tzw. Afterparty, kiedy
DJ serwowa³ dobre brzmienia. Tañczy³o
zaledwie kilkanaœcie osób. Reszta powoli
kierowa³a siê do wyjœcia. Sam te¿ po pewnym
czasie tak uczyni³em. W koñcu to by³ czwartek,
A w zasadzie ju¿ pi¹tek, co oznacza, ¿e rano
muszê iœæ do pracy.
Podsumowuj¹c, cieszê siê wspominaj¹c ten
koncert by³o wspaniale. Du¿e gratulacje dla
Bongos Promocja za coraz lepsze imprezy.
Jakuza
(Jakuza@Hip-Hop.pl)
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Bardzo konkretna impreza
Yeah, to by³o naprawdê coœ. Wyœmienita
impreza w naprawdê dobrym towarzystwie.
Du¿o wspania³ej muzyki i super zabawa. Brzmi
piêknie nieprawda¿?
Tak w³aœnie mo¿na opisaæ to, co wydarzy³o siê
w Centralnym Domu Qultury (CDQ)
w Warszawie 6 kwietnia 2002. Nic nie by³o
w stanie zepsuæ dobrej zabawy (no mo¿e oprócz
pewnego kretyna siedz¹cego pod scen¹, który
notorycznie przeszkadza³ wciskaj¹c siê na
chama pod scenê).

do œrodka. Na szczêœcie nie by³o problemów
z nabyciem biletów. Tych wystarczy³o dla
wszystkich.
Klub powoli wype³nia³ siê publicznoœci¹, która
nap³ywaj¹c falami gromadzi³a siê przy scenie, gdzie
nied³ugo póŸniej swój wystêp rozpoczêli nasi
rymotwórcy.

Trzeba przyznaæ, ¿e wygl¹da³o to wspaniale.
Ka¿dy z nich da³ niesamowity koncert. Pan Du¿e Pe
wywo³a³ wspania³a euforiê na sali swoim utworem,
w którym krytykuje dwa obozy polskiej sceny hipTrzeba przyznaæ, ¿e ogrom imprezy by³ hop'owej. Krytykowa³ Gib Gibon i "ziomali". Mówi³
w y j ¹ t k o w y . B y ³ a t o n a j w i ê k s z a "Chcecie s³uchaæ, co oni mówi¹", a publicznoœæ
z dotychczasowych imprez, jak¹ zorganizowa³ chóralnie odpowiada³a "nie!!". To by³o mi³e. Wtedy
Mateusz z Konkretu (www.Konkret.w.pl) i za to widaæ by³o wyraŸnie, ¿e Hip-Hop ma coœ wiêcej do
w³aœnie nale¿¹ mu siê wielkie pozdrowienia. zaoferowania. Du¿e Pe pokaza³ to w ca³ej
Koncert by³ promowany zarówno w MTV, jak okaza³oœci. Udowodni³, ¿e mo¿na robiæ inny Hipi w Internecie. Informowa³a o nim nawet Gazeta Hop i robiæ go dobrze. Korzystaj¹c z okazji mo¿na
Wyborcza. Czy mog³o siê nie udaæ? Nie mog³o! by³o nabyæ singiel Du¿ego Pe wraz z torebk¹
Wszystko wskazywa³o na to, ¿e zabawa bêdzie herbaty w œrodku. Nie ukrywa³em zaskoczenia.
przednia. I rzeczywiœcie taka w³aœnie by³a.
Niew¹tpliwie dobry koncert da³ Pezet, który ju¿
Wyst¹pili najlepsi: £ona, Pezet, ¯¹d³o, na pocz¹tku zapowiedzia³, ¿e jest po rocznej
Flexxip, 247, Cisza i Spokój, goœcinnie pojawili przerwie koncertowej. Jednak¿e nie przeszkodzi³o
siê tak¿e Eldo i Dizkret, do tego na adapterach mu to w zaprezentowaniu swoich mo¿liwoœci
szaleli: Dj Twister, Dj Spox, Dj Sekta i Dj Panda. w pe³nej krasie. Wraz z innymi MC, którzy goœcinnie
Ta k a k o m b i n a c j a œ w i e t n y c h M C ' s pojawiaj¹ siê na jego najnowszej produkcji
zaprezentowa³ materia³ z p³yty "Muzyka Klasyczna"
i nietuzinkowych Dj'i d³ugo siê nie powtórzy.
bêd¹cej owocem wspó³pracy z Noon'em.
Niestety nie oby³o siê bez problemów
Wystêpy kolejnych zespo³ów wzbudza³y coraz
z wejœciem do klubu. Wpuszczali bardzo powoli,
niektórzy czekali nawet po 2 godziny, aby wejœæ wiêksze emocje, choæ zauwa¿y³em, ¿e najwiêcej
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radoœci wywo³a³y popisy w³aœnie Du¿ego Pe, który
wraz z Dj Spoxem tworzy grupê "Cisza i Spokój",
Warszawskiej formacji Flexxip oraz wystêp £ony.
£ona, który pojawi³ siê w Warszawie wraz
z Webberem i Rymkiem w rozmowie po koncercie
stwierdzi³, ¿e impreza jest znakomita. Trzeba
przyznaæ, ¿e mia³ powody do takiego
stwierdzenia. Warszawska publicznoœæ przyjê³a
wystêp tego MC z niesamowit¹ radoœci¹ i wraz
z nim recytowa³a jego teksty. Zagra³ materia³ ze
swojej solowej p³yty "Koniec ¯artów", a Rymek
dzielnie go wspiera³ w utworach podzielonych na
dwa g³osy. Owacji nie by³o koñca.
Oczywiœcie nie oby³o siê bez problemów
z nag³oœnieniem, ale to ju¿ chyba jest tradycyjnym
problemem rodzimych imprez. Raz mikrofon by³
za cicho, innym razem przesterowane basy
dawa³y siê we znaki. Na koñcu sali dŸwiêk jako
dociera³ do uszu odbiorcy by³ marnymi szcz¹tkami
tego, co powinno siê s³yszeæ.
Po wystêpach nadszed³ czas na afterparty, co
by³o nie ma³ym zaskoczeniem. Zazwyczaj du¿e
koncerty zagranicznych gwiazd s¹ w tygodniu, co
skutecznie eliminuje chêæ do zabawy po
koncercie. Tym razem by³o inaczej. Swoje
mo¿liwoœci krêcenia czarnymi p³ytami
zaprezentowali wszyscy Dj'e. Zabawa trwa³a
d³uuuugo. Jak d³ugo, tego ju¿ nie wiem. Po
3 musia³em znikaæ.
Mateusz stan¹³ na wysokoœci zadania
i zorganizowa³ naprawdê wyborn¹ imprezê. Nic
dodaæ, nic uj¹æ. Po prostu bardzo KONKRETNA
impreza.
Jakuza
(Jakuza@Hip-Hop.pl)

HIP-HOP.PL #18 - imprezy / reporta¿e

Relacja z Koncertu Leif&Direkt w £odzi
Koncert Leif&Direkt w £odzi odby³ siê 13
Kwietnia 2002r. w klubie Dekompresja, który
by³ niejako chrzczony hip-hop'owo, gdy¿
nigdy wczeœniej nie odbywa³a siê tam tego
typu impreza. Frekwencja publiki by³a raczej
œrednia, z tego tylko powodu ¿e "inteligentni"
Organizatorzy imprezy w Klubie AlterEGO, w
tym samym dniu zorganizowali inny koncert z
wjazdem za friko (Fisz, £ona i DJ M.A.D), i
wiele osób wybra³o siê na tamt¹ w³aœnie
imprezê. Mimo to nie by³o Ÿle, wrêcz
przeciwnie, by³o bardzo ciekawie.
Koncert rozpocz¹³ prowadz¹cy OSTR,
który ju¿ na samym pocz¹tku pojecha³ z
bardzo ciekawym fristajlem, co w³aœciwie jest
ju¿ rutyn¹, bo na ka¿dej imprezie w £odzi
zadziwia nas coraz to lepsza gr¹ s³ów. Tu¿ po
nim na scenê weszli MC's z AFRONT ze
swoj¹ beatbox'ow¹ maszyn¹, któr¹ jest
œwietny MC - Turi. Jeœli chodzi o jego
umiejêtnoœci, to stoj¹ one na najwy¿szym
poziomie. Zagrali parê kawa³ków, po czym
O.S.T.R znów wkroczy³ na scenê, zarzuci³
kolejnym freestyle'em na pewnego krytyka
muzycznego, i zapowiedzia³ kolejn¹ ³ódzk¹
formacjê - RymNaMile. Jest to jeden z
lepszych (moim zdaniem) ³ódzkich sk³adów,
który ma przed sob¹ ogromn¹ przysz³oœæ,
jeœli tylko nie zwolni¹ tempa. Zagrali parê
dobrze znanych publicznoœci kawa³ków z
nielegala "Melomania", i chyba po raz

pierwszy z naszym mieœcie zagrali jeden z
kawa³ków na druga p³ytê. Atmosfera bardzo
siê rozgrza³a. Razem z Kotem i Kobasem
przez chwilê mogliœmy zobaczyæ czêsæ
sk³adu NTK. Tu¿ po ich wystêpie na scenie
ponownie pojawi³ siê Ostry, tym razem z
Kochanem. Zarymowa³ parê kawa³ków,
miêdzy innymi "Salsê", "A.B.C" i inne. Do tego
kawa³ki, które nie ukaza³y siê jeszcze na
¿adnym wydawnictwie. W czasie jego
wystêpu widaæ by³o, ¿e ³ódzka publika
ewidentnie nale¿y do niego. Pojawi³y siê
zapalone zapalniczki nad g³owami i
podniesione rêce. OSTR pad³ na kolana
przed publik¹ rodem z jego miasta. Jego
serce tak samo jak nasze nale¿y do ³ódzkiej
ziemi obiecanej i to by³o widaæ. Nastêpnie
czeka³a nas niespodzianka: OSTR i Fokus
(PFK, Pijani Powietrzem) na wolno. Chyba po
raz pierwszy ktoœ z Katowic rymowa³ z kimœ z
£odzi na wolno, ale brzmia³o to interesuj¹co.
Choæby dlatego, ¿e i Fokus i Ostry maja swój
w³asny niepowtarzalny g³os i styl.
Tu¿ po tym na scenê do³¹czy³a reszta
squadu Pijanych Powietrzem. Wszystkie
zagrane przez nich kawa³ki pochodzi³y z ich
nowo wydanej p³yty. Jedn¹ z niespodzianek
by³ na pewno Sot, który pojecha³ z
beatboxem, zaczynaj¹cym siê dobrze
znanymi wszystkim s³owami: "Tyle æpunów w
ca³ym mieœcie...". Drug¹ by³ na pewno wystêp
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zajebiœcie œpiewaj¹cej do beatboxu Sota Asi. To by³o ciekawe urozmaicenie ich
wystêpu. Pijani Powietrzem zakoñczyli swój
wystêp graj¹c Outro ze swojej p³yty. Tu¿ po
nich czeka³a nas kolejna niespodzianka Wystêp ³ódzkiej grupy b-boy'i. Pokazali co
potrafi¹, a potrafi¹ bardzo du¿o. Ca³y ich
wystêp komentowa³ Kochan, który na koñcu
sam pokaza³, co potrafi zrobiæ w b-boy'ingu.
Atmosfera by³a naprawdê œwietna i ludzie
zajebiœcie siê bawili.
Po tym ciekawym wystêpie przyszed³ czas
na g³ówn¹ atrakcjê imprezy - sk³ad z
Hamburga Lief&Direkt. Publika by³a ju¿
trochê wymêczona, ale po pierwszych bitach

ich pierwszego kawa³ka du¿o osób siê
o¿ywi³o. Ich muzyka by³ œwie¿a i rozrusza³a
tych bardziej zmêczonych. Uda³o im siê
utrzymaæ klimat, zagrali dobry koncert.
Ogólnie impreza by³a udana. Oczywiœcie
by³y te¿ z³e strony tego koncertu, jak np.: brak

szatni. Sta³y jedynie pojedyncze wieszaki , a
szczêœliwcy którzy posiadali wejœciówkê
VIP'a lub organizatora mogli zabraæ kurtki
swoje i swoich znajomych za barierki. Jednak
ten ma³y problem w porównaniu z klimatem
by³ niczym i warto by³o siê zjawiæ na tej
imprezie.
Pecetka

Zdjêcia: Pecetka i Tomasz Skarzewski
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Hip-Hop'owy Wypas W Olsztynie,
czyli koncert WWO w Cosmo Club (19.04.2002r.)
Zanim dosz³o do koncertu WWO w Olsztynie
na stronie internetowej poœwiêconej
olsztyñskiemu Hip-Hop'owi pojawi³y siê wpisy
(w Forum), aby ludzie zbojkotowali ten koncert.
Niektórzy zdecydowali siê nawet napisaæ, ¿e
"koncert w Cosmo Club zaplanowany na
19.IV.2002 roku jest odwo³any". Mimo, a¿ tak
skomasowanego ataku na klub Cosmo, w pi¹tek,
dziewiêtnastego kwietnia do wspomnianego
wczeœniej klubu przyby³o prawie 500 osób. Na
pewno niektórzy nie zdecydowali siê pójœæ na
imprezê z WWO z powodu owego bojkotu chyba gdyby jego nie by³o to w klubie pojawi³o by
siê tyle osób, co na pamiêtnym koncercie
Tedego i O.S.T.R.ego. Nie lada atrakcj¹ tego
wieczoru obok WWO by³ DJ Kostek (Mistrz
Polski DMC). Na dodatek wstêp na tê szalon¹
imprezê to by³ wydatek 1,5 browara, czyli 7z³.
Bramkê w klubie otworzono ju¿ o 20.00,
a Witryny na scenie pojawi³y siê o... - wszystko
w swoim czasie.

miksowa³ przez ca³¹ imprezê, od samego pocz¹tku,
a¿ do koñca) mo¿na scharakteryzowaæ bardzo
króciutko cytuj¹c (i przerabiaj¹c) s³owa Peji: "Jest
jedna rzecz, dla której warto ¿yæ..." Kostek "i nie
zmienia siê nic"! Mistrz Polski zaprezentowa³ siê ze
swojej najlepszej strony. Ka¿dy kawa³ek, który
wylecia³ z g³oœników powodowa³, ¿e ludzie kiwali
g³ow¹ w rytm s³yszanych piosenek. Z kolejnymi
kawa³kami ludzie coraz bardziej rozgrzewali siê
PRZY stolikach PRZED koncertem WWO. Mimo i¿
wszyscy siedzieli przy stolikach, a nikt nie bawi³ siê
przy scenie - no có¿ taka mentalnoœæ olsztyñskiej
publicznoœci. Tu¿ przed wejœciem Soko³a, Jêdkera
oraz DJ Deszczu Strugi na scenê, Kostek pokaza³
Coœ, co wprowadzi³o w os³upienie olsztyñsk¹
publicznoœæ - sposób prezentacji skretch'y by³ po
prostu nie wiarygodny! To skretch krêc¹c siê wokó³
w³asnej osi, to skretch ³okciem, to skretch za
plecami, to skretch spod nóg. Takiego wachlarzu
umiejêtnoœci nie pokaza³ jeszcze ¿aden dj
w olsztyñskim klubie Cosmo.

Na klasycznym hip-hop'owym koncercie
przed gwiazd¹ (gwiazdami) wieczoru pojawiaj¹
siê supporty. Zawsze z jeden, dwa zespo³y, które
chc¹ siê pokazaæ lokalnej publicznoœci.
Dziewiêtnastego kwietnia w Cosmo pojawi³a siê
zawrotna liczba supportów w iloœci... 0 (zera). Na
scenie nie pojawi³ siê ¿aden lokalny zespó³, aby
rozgrzaæ publikê przed wejœciem Soko³a
i Jêdkera na mikrofon, a DJ Deszczu Strugi za
gramofony. Tak, wiêc strasznie trudne zadanie
sta³o przed Kostkiem, który mia³ swoim setem
rozgrzaæ publikê! Jego wystêp (doœæ d³ugi gdy¿

Punktualnie o 23.00 na scenie wkroczy³ zespó³ co
ponoæ "dawniej nazywa³ siê ZIP, wyda³ pierwsz¹
p³ytê zatytu³owan¹ "Chleb powszedni", a druga ich
p³yta to "W witrynach odbicia masz i pomyœl"(taka
informacja pojawi³a siê w lokalnej gazecie, która
informowa³a o koncercie). W Wyj¹tkowych
Okolicznoœciach, bo o tym zespole mowa, swój
koncert rozpocz¹³ od kulturalnej i serdecznej proœby
do publicznoœci, aby podesz³a pod scenê. Apel
zosta³... wys³uchany, a przy stolikach zostali tylko
najtwardsi, albo najbardziej pijani. W czasie ponad
jedno godzinnego wystêpu Sokó³ i Jêdker zagrali

numery pochodz¹ce z "masZ I Pomyœl" jak
i numery, które publicznoœæ s³ysza³a (chyba) po raz
pierwszy. Jednak obaj MC nie ograniczyli siê tylko
do wspomnianego wczeœniej repertuaru, ale
zaserwowali publicznoœci "Tak to wygl¹da" z p³yta
Waca, s³ynne "Œródmieœcie Po³udniowe" ZIP
Sk³adu oraz olsztyniacy us³yszeli kwestiê Jêdkera
pochodz¹c¹ z kawa³ku Pona "Tabu". Jednak
publicznoœæ najbardziej buja³a siê przy "Jeszcze
bêdzie czas". Kawa³ek ten spowodowa³ euforiê
wœród publicznoœci. Chcia³bym zwróciæ jeszcze
uwagê na œwietny kontakt Jêdkera i Soko³a
z publicznoœci¹! Kiedy obaj MC krzyczeli do
mikrofonów "(C)HWDP", publicznoœæ
odpowiada³a "(C)HWDP"; "ZIP" to ludzie "ZIP" itd.
Koncert WWO sta³ na bardzo wysokim poziomie
I usatysfakcjonowa³ ka¿dego kto by³ 19.IV
w Cosmo. Dziêki WWO i Kostkowi naprawdê
warto by³o siê przejechaæ do Cosmo, aby
zobaczyæ ich show na ¿ywo. Je¿eli ktoœ chce
zrobiæ œwietny koncert to wystarczy zaprosiæ...
Kostka i WWO, a impreza bêdzie przednia!

Geer
(Geer@Hip-Hop.pl)
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Hip-Hop w Ground Zero

Five Houndred Sound System
Warszawa - klub Stodo³a

Data: 7 maja 2002
Wyst¹pi¹: Nameste, Rap Propaganda (Rico, Symonides,
Infamia), Uk³ad Warszawski
Dj Romek
Wjazd: 15 PLN (studenci, licealiœci), 25 normalny
Czas trwania: od 19 do oporu

Data: 15 maja 2002r.
Zagraj¹: Fisz, Stare Miasto
Soundsystem’owy show francuskiej grupy Five Houndred Sound
System
Start: 18.30

Koncert Tede w Zielonej Górze
Hala Estrady

95 BPM
Szczecin, klub S³owianin

Data: 10 maja 2002r.
Zagraj¹: Tede, Zachodnia Strona(ZG), Koalicja G-ka(Gliwice),
Znaki Zapytania(WWA), G³os Ulicy(G³ogów)
Djs: Ostasz, Mojastara, Bza
Freestyle & Beatbox Battles
Brakdance

Data: 18 maja 2002r.
Zagraj¹: Slums Attack
Djs: Twister, Decks

Eskulap Hip-Hop Cykl
Poznañ

Kaliber 44 (dAb + Gutek)
Pi³a, klub Nemo

Koncert i dwupoziomowe hip-hop party
Data: 11 maja 2002r.
Zagraj¹: Siedem £ez, Mor W.A.
Djs: Dobry Ch³opak, Deks, Soina
Start: 21.00

Data: 18 maja 2002r.
Wyst¹pi¹: dAb + Gutek
Djs: Feel-X, Bart
Breadance
Start: 20.00
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Z Fiszem o malarstwie...
Z Fiszem rozmawia³em póŸnym wieczorem
w szczeciñskim pubie "Piwnica przy Kanie". To
by³ koniec dnia kiedy odbywa³ siê jego pierwszy
wernisa¿ malarstwa oraz zagra³ pó³-akustyczny
koncert w Teatrze Kana. Rozmawialiœmy przede
wszystkim o malarstwie, ale w odniesieniu do
muzyki. Reporta¿ z tej imprezy znajdzie
w poprzednim numerze gazety. Niestety
z przyczyn obiektywnych nie uda³o nam siê na
czas go opublikowaæ.
Redakcja: Z tego co wiem, to jest pierwsza taka
wystawa Twoich prac. Powiedz dlaczego
dopiero teraz zdecydowa³eœ siê wystawiæ swoje
prace?
Fisz: W sumie to nie wiem. Zosta³em namówiony
przez ten teatr(szczeciñski Teatr Kana przyp.
red.). Jakoœ wszystkie te prace s¹ niepowi¹zane
ze sob¹. S¹ tu bardzo wczesne, s¹ póŸniejsze
i najpóŸniejsze. Nie uda³o mi siê jak do tej pory
zebraæ takich prac, które tworzy³yby jakiœ
koncept, które by³yby z jakiegoœ okresu,
opowiada³y o czymœ, wiêc nie myœla³em nigdy
o wystawie. Natomiast dzisiaj w jakiœ sposób
zosta³em namówiony i myœlê, ¿e mo¿e fajnie.
I tyle, bo do samych wystaw jestem nastawiony
dosyæ sceptycznie.
Red: Jednak Twoje prace mo¿na ogl¹daæ
w internecie. Tam zdecydowa³eœ siê je pokazaæ.
Fisz: tak. Tylko to jest coœ innego pokazanie na
stronie Asfaltu(www.Asfalt.pl przyp. red.) ze
zdjêæ, a wystawieniem. Z wystaw¹ wi¹¿e siê
kilka kwestii: znalezienie dobrego miejsca,

przejechanie z tym itd., itd. Co mnie zawsze
nudzi³o, a jak powiedzia³em, nie by³em na tyle
przekonany, ¿eby to kiedykolwiek wystawiaæ,
¿eby coœ wczeœniej chapn¹æ. Tutaj mnie
"kupiono" tym, ¿e przyjad¹ po te obrazy, wezm¹
itd.
Red: Czyli te obrazy s¹ na sprzeda¿?
Fisz: Wiêkszoœæ z nich jest ju¿ sprzedana.
Red: Czy teraz przy okazji Twoich koncertów
bêdzie mo¿na siê czêœciej spodziewaæ takich
wystaw, czy jest raczej tylko taki incydent?
Fisz: W tym przypadku to by³ incydent. Trudno
nazwaæ, ¿e to by³ jakiœ koncert, w zasadzie przy
okazji tej wystawy, by³o coœ, co mia³o byæ
koncertem...(œmiech; wiêcej w relacji z imprezy
przyp. red.) To zale¿y od miejsca. Myœlê, ¿e
jednak galerie nie nadaj¹ siê do koncertów
i odwrotnie.

“Cudak”, Fisz
Zdjêcie z Asfalt.pl

Red: Powiedz co zajmuje Ci wiêcej czasu:
tworzenie muzyki, czy malowanie i tworzenie
obrazów?
Fisz: Trudno to porównaæ, bo nie jestem
zwi¹zany ¿adnym kontraktem je¿eli chodzi
o malarstwo, wiêc to wszystko wychodzi bardzo
spontanicznie. Nie muszê, nikt mnie nie nagania,
je¿eli mam ochotê coœ zrobiæ to, to robiê. Bardzo
czêsto jest tak, ¿e jest d³ugi zastój i czekam na
moment, kiedy mi siê coœ chce. Z muzyk¹ jest ju¿
troszkê inaczej.
Red: Przez co jest Ci siê ³atwiej wyraziæ?
Powiedzia³eœ, ¿e czekasz, wiêc mo¿na
wnioskowaæ, ¿e w malarstwie nie masz
"ciœnienia" i powinno byæ ³atwiej.
Fisz: Nie, z muzyk¹ te¿ nie mam ciœnienia.
Chodzi mi o to, ze muzyka to rzecz, która mnie
krêci ca³y czas, a z malarstwem jest trudniej.
Myœlê, ¿e jest mi trudniej z malarstwe, dlatego,
¿e s¹ okresy kiedy w ogóle nie malujê. Nawet
kiedy bym bardzo chcia³ nie jestem w stanie
wtedy nic wymyœliæ ani obmyœliæ.
Red: Malarstwo jest wiêc rozszerzeniem tego
przekazu w muzyce, czy raczej uzupe³nieniem?
Fisz: nie to w ogóle siê nie wi¹¿e. To nie jest ani
uzupe³nienie, ani rozszerzenie. Bardziej
rozszerzenie moich zainteresowañ, opowieœci
o mnie. W muzyce opowiadam o sobie,
w obrazach te¿ s¹ jak¹œ opowieœci¹, natomiast
nie ³¹czê tych rzeczy zupe³nie.
Red: W swoich tekstach szukasz inspiracji
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w surrealizmie, m. in. u Boris'a Vian'a. Czy
inspiracje w malarstwie s¹ podobne?
Fisz: Na pewno tak, bo lubiê bajkowy klimat. Tak
jak mówisz Boris Vian, a w œród malarzy to co
robi³ Miro, Klee mniej, bo to s¹ akwarele, a ja
nigdy nie malowa³em w akwarelach i ca³a
póŸniejsza szko³a amerykañska z Basquiat'em
na czele, M³odych Gniewnych itd... Natomiast
w p³ótnach to wszystko idzie w zupe³nie inn¹
stronê teraz: instalacji i konceptu. S¹ bardzo
fajne rzeczy, których jeszcze nie spróbowa³em
i tak na prawdê trudno mi powiedzieæ, czy
jeszcze spróbujê, czy nie. Mam nadziejê, ¿e tak.

maj¹ fajne pomys³y jak rozmieszczaæ to
w mieœcie np. na znakach drogowych robi¹
bardzo fajne rzeczy.

Red: Stosujesz kilka technik malarskich.
Powiedz jakiej stosujesz najczêœciej?
Fisz: Nie wiem bo ja nie mam ulubionej. Zawsze
jak sobie malujê to wszystko ciapciam, mieszam
wszystko razem.
Red: A potem ludzie siê zastanawiaj¹ co chcia³
przekazaæ artysta...
Fisz: To co robiê nie ma ¿adnego jakiegoœ tam
ukrytego sensu i celu. Jest to przede wszystkim
zabawa sam¹ form¹. Tam jest pomieszany wosk
z olejem, do tego jest akryl, mieszany z ró¿nymi
specyfikami, np. z piaskiem itd. Bawiê siê, to jest
przede wszystkim zabawa i szukanie jakiegoœ
tam sensu drugiego, jest bez sensu zupe³nie.

Rozmawia³: Seba
(Seba@Hip-Hop.pl)

Red: Wymieni³eœ kilka technik, ale tam nie ma
graffiti. Powiedz, czy nie korci³o Ciê, ¿eby wzi¹æ
puszkê z farb¹ i "zmierzyæ siê" siê ze œcian¹?
Fisz: Ja to kiedyœ robi³em, na samym pocz¹tku,
takie by³y starty. Teraz szukam czegoœ innego,
faktury i podobnych rzeczy, wiêc to mnie mniej
interesuje. W ogóle fajna szko³a je¿eli chodzi
o graffiti, to oczywiœcie amerykañska jest wielka,
ale te¿ meksykañska i brazylijska. Robi¹ to
w bardzo fajny indywidualny sposób, poza tym

Red: A jak oceniasz to co siê dzieje w polskim
graffiti?
Fisz: S¹ rzeczy, które mi siê podobaj¹ i takie,
które mniej. Dla mnie s¹ to takie rzeczy, które ju¿
widzia³em zbyt czêsto. S¹ te¿ rzeczy fajne.
Red: Dziêki za wywiad.

“Wyœniony”, Fisz
Zdjêcie z Asfalt.pl
Bez tytu³u, Fisz
Zdjêcie z Asfalt.pl

“Plac Zabaw”, Fisz
Zdjêcie z Asfalt.pl

“B¹czek”, Fisz
Zdjêcie z Asfalt.pl

“Kompozycja 1”, Fisz
Zdjêcie z Asfalt.pl
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strona techniczna:

pomagaj¹ na sta³e:

HEX (Pawe³ Fornalski, Sz-n)
obs³uga techniczna, bazy danych, skrypty php

DAWID - (Jakub Kudzia, Sz-n) - reporter
CEND - (Maciek Wunsch, Sz-n) - reporter
MAGA - (Magda Wunsch, Sz-n) - reporter
PUFFCIO - (Pawe³ Kozanecki, £ódŸ) - recenzje
Dillegal - reporter
Geer - reporter

SEBA (Sebastian Muliñski, Sz-n)
pomys³odawca, redaktor naczelny gazety
CRAIMZ (Pawe³ Garbowski, Sz-n) - administrator serwera

ponadto autorzy stron:
strona merytoryczna:
SIXA (Przemys³aw Sikora, Sz-n) - graffiti, grafika
JAKUZA (Kamil Jaczyñski, W-wa) - muzyka
TWISTER (Sz-n) - muzyka
SOLO (Sz-n) - B-boy'ing
RADI (Rados³aw Radomski, W-wa) - B-boy'ing
KADA (Kasia Lesiñska, Poznañ) - muzyka, felietony
KULA (Pawe³ Kulczyñski, W-wa) - muzyka, recenzje
KEB (Jaros³aw Krupa, Gliwice) - muzyka,recenzje
KARNET (Dominik Raœ, Toruñ) - muzyka, reporta¿e
IKE (Piotr Zawa³kiewicz, Toruñ) muzyka, reporta¿e

Wszelkie prawa autorskie zastrze¿one. Przedruk tekstów zamieszczanych
na ³amach Hip-hop.pl i udostêpnianie materia³ów opublikowanych na
stronach internetowych w mediach oraz cytowanie, streszczanie,
dokonywanie wyci¹gów lub omawianie recenzji w ka¿dym wypadku
wymagaj¹ pisemnej zgody redakcji. Za treœæ reklam redakcja nie
odpowiada.

prezes.hip-hop.pl - strona domowa Prezesa
kolobrzeskagra.hip-hop.pl - strona Were
purehh.hip-hop.pl - Toruñ, ca³a kultura
estewua.hip-hop.pl - Stalowa Wola,muzyka,graffiti
breakdance.pl - b-boy'ing
carton.hip-hop.pl - najlepsze recenzje

Kontakt do redakcji:
Redakcja Hip-Hop.pl (Pawe³ Fornalski)
ul.Brodnicka 12/2 71-044 Szczecin
redakcja@hip-hop.pl
tel. 0608-437-374

