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Bo i przed nami ostatnie dni tegorocznej FAMY, która niejednemu spędziła sen z powiek, zagwarantowała rozległy wachlarz artystycznych wrażeń
i przede wszystkim, pole do zaprezentowania swoich umiejętności. Za nami
dwa tygodnie, podczas których mogliśmy choć trochę oderwać się od codzienności, przyziemnych spraw, zresetować umysł i poddać go elektryzującej stymulacji. Zgromadzonej energii i inspiracji musi wystarczyć na kolejne
dwanaście miesięcy, póki ponownie nie przejdziemy przez bramę Oflagu.
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Z ostatniego numeru „Famiasta” dowiecie się, jak wyglądały FAMY, kiedy
znacznej większości jej dzisiejszych uczestników nie było jeszcze na świecie
oraz co sądzi o nim sam jego gospodarz, prezydent Janusz Żmurkiewicz. Poznacie historię popularnego wściekłego psa, którą przytoczy Dariusz Ryżczak,
właściciel Jazz Clubu Scena. Przeczytacie też, czym podczas pobytu w Świnoujściu zajmowała się sekcja waletowa. Będzie także sporo o muzyce, towarzyszącej famowiczom nie tylko podczas koncertów, ale i podczas śniadań, obiadów, na plaży, a nawet w nocy.
44. edycję kończymy koncertem finałowym z udziałem uczestników festiwalu oraz Ewy Bem. Potem już tylko pakowanie, zatłoczone pociągi i syndrom
odstawienia FAMY. Ale też satysfakcja, garść wspomnień, pomysłów i myśl
o powrocie. Bo tutaj warto wracać.
Na koniec chciałam podziękować całej sekcji dziennikarskiej, z którą przez
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Wyrosłem z FAMY, więc

nie mam klapek na oczach

Na festiwal trafił przypadkiem, jeszcze w latach sześćdziesiątych. Razem z kolegami przyjechał
tu na wakacje. Pewnego dnia mijał nieistniejący już dom studencki Wisus II, leżący przy promenadzie. Usłyszał muzykę, oklaski. Po wejściu do środka zobaczył chłopaka z gitarą i siedzących
na podłodze ludzi. Do dzisiaj nie wie, kto wtedy właściwie grał. Ale na FAMIE już został. – Teraz
jestem tu po raz szesnasty – opowiada nam Andrzej Śmigielski, jeden z tegorocznych jurorów.
Joanna Pachla: Początki FAMY sięgają szarych i smęt-

Na festiwalu w Opolu jury głosowało wówczas kartkami, my wy-

nych czasów PRL-u. Jak udawało Wam się tworzyć tak barw-

myśliliśmy własny sposób. Otóż, kiedy przedstawiałem nasze

ny festiwal w tak niesprzyjających okolicznościach?

jury, otworzyły się nagle cztery pary okien, z których pokazało się
jedenaście gołych dup. Dla władzy to był szok. Powiedzieli dobra-

Andrzej Śmigielski: Na przekór. Tworzyliśmy go na przekór.

noc i poszli. A my zaśpiewaliśmy im jeszcze na pożegnanie.

Jak choćby akcję z czytaniem wierszy. To była właściwie antypoezja. Zaaranżowaliśmy spotkanie z mieszkańcami miasta i przed-

Może więc to ten bunt Was jednoczył? Kiedy słucham

stawicielami władz, ale na widowni posadziliśmy naszych przyja-

o dawnej FAMIE, zawsze najważniejsza okazuje się wspólno-

ciół. Mieli wcześniej przygotowane pytania, wykazywali żywe zain-

ta, która się dzisiaj nie zawiązuje. Może nie jednoczymy się,

teresowanie naszą twórczością. Cała FAMA wiedziała, o co chodzi,

bo nie mamy przeciwko komu?

ale goście spoza festiwalu byli kompletnie zdezorientowani. Słyszeli wiersze, których nie rozumieli. Jak choćby: W prześwicie roz-

Ale dzisiaj tak samo jest to możliwe. Przede wszystkim

kraczonego baobabu nade wszystko widzę ciebie, mazowiecka so-

należy buntować się wbrew temu blichtrowi cywilizacji, który

sno. Podczas odczytu autentycznie płakałem. Tymczasem dla tych

nas otacza. FAMA jest idealnym miejscem do tego, żeby za-

bubków z PZPR-u to było kapitalne, że powstają u nas wiersze tak

przeczyć powierzchowności tej kultury, która chce zdomino-

patriotyczne. A przecież to było straszne gówno!

wać rzeczy inne, autentyczne, ważniejsze. Można się tu wiele
nauczyć i wiele wspólnie zdziałać. Nie od razu trzeba przyjeż-

Nie baliście się? O reakcję ze strony władz, mieszkańców?

dżać z gotowymi projektami, wiele z nich może przecież za-

Wywracaliście przecież do góry nogami ich poukładany świat.

wiązywać się dopiero tutaj. Tak, jak działo się to kiedyś. Jak

Byliście barwni, głośni i kontrowersyjni, przynajmniej tak się

choćby my, na dziedzińcu, na poczekaniu układający te na-

Was dzisiaj wspomina. Czy może to już jest nieco przerysowa-

sze wiersze.

ny obraz, wynikający z pewnego nawarstwienia legendy?
Nie, tak rzeczywiście było. I to nie
przez dwa tygodnie, jak obecnie, a przez
cztery. Paradoksalnie, w tamtych biednych czasach FAMA trwała dłużej. A reakcje, oczywiście, bywały różne. Zdarzały się
nawet mocne konflikty. Pamiętam, jak zorganizowaliśmy koncert, zaprosiliśmy na
niego władze. Ustawiliśmy wielkie podium, fortepian, przygotowaliśmy bogoojczyźniany numerek. Wszystko wskazywało
na to, że będzie to eleganckie wydarzenie,
zgodnie z życzeniami władz. Były występy,
piosenki, wiersze, nawet finalny konkurs.

fot. Joanna Kurdziel-Morytko
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Dawniej ta spontaniczność była chyba dla FAMY bardzo

wszystkim, co dzieje się w sztuce. Niedawno wydałem płytę, za-

ważna, mocniej odczuwalna. To, że sporo projektów two-

powiadam też koncerty jazzowe. To, że tylu rzeczy dotykam

rzyło się na gorąco, na miejscu. Dziś trochę tego brakuje.

i wiem tyle o różnych dziedzinach, to zasługa FAMY. Dzięki temu,
że z niej wyrosłem, nie mam klapek na oczach.

Na pewno wtedy były to przedsięwzięcia na wielką skalę, o wiele
większą niż to, co widuje się obecnie. Może było w nas więcej zapału, więcej ludzi garnęło się do tego, żeby zrobić coś wspólnie. Bo do-

A jest coś, co się Panu w FAMIE nie podoba? Musi podchodzić Pan do niej choć trochę krytycznie.

piero ta wspólnota budowała jakąś rzeczywistość artystyczną, inną
za każdym razem. Dziś trudno mi to oceniać. Nie obserwuję pracy

Nie podoba mi się pewien brak, niedostatki w tej różnorodno-

młodych ludzi z bliska, nie widzę, co dłubią w tych swoich pakame-

ści. Mamy spotkania z pisarzami, ale nie mamy dobrej prezentacji

rach. Oglądam dopiero efekt końcowy. Rezultat, a nie proces po-

poetów młodego pokolenia. Rozumiem, że może wynikać to z bra-

wstawania. Moja perspektywa jest więc inna. Wierzę jednak, że lu-

ku takich postaci w ogóle, ale nie wszystko musi być od razu najwyż-

dzie, którzy tu przyjeżdżają, wyrabiają sobie gust, wyczulenie na

szej klasy. Niech pojawiłby się choćby jakiś zaczyn. Nieobecny jest

fałsz i nieautentyczność. Uczą się od siebie nawzajem. Widzą, co

również młody film, który tworzy się gdzieś w zakamarkach. Mało

jest dobre, co jest ciekawe. Czerpią od siebie. I to jest budujące.

jest też teatru. Ale wina nie musi leżeć po naszej stronie. Może nie

Wspólnota, a nie wyścig szczurów. Idea, a nie komercja.

było co pokazać. Inna sprawa, że skoro nazywa się to Międzynarodowym Kampusem Artystycznym, to trochę brakuje tej międzyna-

Niestety, wczoraj dało się usłyszeć zdanie odwrotne. Że

rodowości. Kto wie, jakby festiwal wyglądał, gdyby te wszystkie wy-

niepotrzebnie się ta FAMA zamyka, że dobrze byłoby ją na-

darzenia skonfrontować z inną kulturą. Co dałoby takie zderzenie?

głośnić, skomercjalizować. Że po co zamykamy się w niszy,
skoro możemy być znani na cały świat. Kolejny paradoks?

Nie było takich pomysłów? Chęci otwarcia się na współpracę z innymi krajami?

I to niezwykle gorzki. Okazuje się bowiem, że wolność dała
nam takie możliwości, które mogą zaprzeczać samej jej idei.

Były i wciąż zresztą są. Moje obawy są jednak takie, że nie do-

Mamy prawo wyboru, a wybieramy niewolę, ograniczenia, ko-

trze się w ten sposób do środowisk ciekawych, prawie podziem-

mercję. Do tego chyba nie w pełni świadomie. Rozumiem, że ci

nych, które coś tworzą, dłubią w małym zakresie, w swojej wła-

ludzie chcą, aby ich praca została dostrzeżona i doceniona także

snej niszy. Że odbędzie się to na zasadzie urzędniczej transakcji:

w szerszym gronie. Takie podejście jest słuszne. Tylko że nie zda-

chcecie wymiany artystycznej? „To my wam węgiel, wy nam ba-

ją sobie sprawy z tego, że komercjalizacja zakłada znacznie wię-

nana”, jak mówili kiedyś w kabarecie Kur.

cej, niż tylko wyjście do ludzi, pokazanie się. Nie myślą o tym, że
będą musieli podlegać także innym jej prawom. Nie pojmują zagrożeń. Ten kompletny brak świadomości jest tutaj problemem.

I do tego pani sekretarka w urzędzie, wedle własnego
upodobania układająca listę artystów.

I nie martwi Pana zarzut o to, że zamykamy się w getcie?

W tym sęk. Dlatego nawiązać współpracę musiałyby nie urzędy i gminy, a środowiska artystyczne. Tylko wtedy miałoby to

A niech mówią, że to jest getto. Bo to getto i tak jest dosta-

sens. To otwarcie się na inne kraje trzeba dobrze przemyśleć.

tecznie duże, żeby wytwarzały się w jego obrębie nowe poetyki,

Owszem, incydenty międzynarodowe tworzą nową jakość, ale

nowe sposoby kreacji, artystycznego bycia. To z tego getta wy-

najlepiej dotykać konkretnych nisz, a nie działać przez władzę

chodzą później ludzie, grający na wielkich scenach. Proszę bar-

i sekretariaty. Tylko to z kolei niesie ze sobą ryzyko i artystyczne,

dzo, nazywajmy to sobie gettem. Nie widzę w tym nic złego.

i finansowe. Stąd ta ostrożność, bo stąpamy po kruchym lodzie.

A jak wyobraża Pan sobie FAMĘ za dziesięć lat? Pytam o to nie bez

Tym bardziej, że z tymi finansami też bywa różnie. Prze-

powodu, bo różnice między kolejnymi edycjami są jednak widoczne.

cież gdyby nie władze Świnoujścia, które z miejskiego bu-

Na początku nastawiona na sztuki sceniczne – aktorstwo, kabaret –

dżetu zdecydowały się ratować sytuację, mogłoby nas tu

dziś wydaje się w znacznej mierze festiwalem muzycznym.

dzisiaj nie być. Tak po prostu, bo ministerstwo nie przyznało FAMIE dofinansowania.

To prawda. Trzy lata temu, kiedy byłem tu ostatnio, mieliśmy
więcej teatru, bardziej widoczne były happeningi. Ale rozumiem

Za to przyznało dużą dotację Świątyni Opatrzności Bożej.

te zmiany i myślę, że różnorodność jest dobra, potrzebna. Sam
skończyłem Akademię Sztuk Pięknych, interesuję się niemal
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Joanna Pachla

Gdzie jest dom? Bywa, że i na
drugim końcu świata
Wszystko zaczęło się od stanu wojennego – to wtedy, widząc przejeżdżające ulicami czołgi i zastępy maszerujących żołnierzy, postanowiła zacząć pisać. Później pojawiło się zainteresowanie
krajami azjatyckimi i podróżami. Wybrała się więc na orientalne studia, by wkrótce na stałe
wyjechać z Polski. Czego się nauczyła? Jacy są Polacy, Niemcy, Nepalczycy? Na te i inne pytania
Natasza Goerke odpowiadała podczas rozmowy z Darkiem Foksem.
24 sierpnia w ramach projektu „Miejsca literatury” w Galerii MiejsceSztuki44
odbyło się spotkanie autorskie z Nataszą Goerke – prozaiczką, eseistką i felietonistką. Jak sama przyznaje – nie zawsze marzyła o karierze pisarki. Jej
pierwszy wiersz powstał w dzieciństwie
przy okazji konkursu szkolnego. Dopiero podczas stanu wojennego sięgnęła
po maszynę do pisania i to był czas,
w którym zaczęły powstawać premierowe teksty prozą. W rozmowie z Foksem
wielokrotnie podkreślała, że najbardziej
lubi krótkie formy, przede wszystkim
opowiadania, ponieważ w nich sprawdza się najlepiej. Jej książka pt. 47 na od-

fot. Bogusław Bojczuk

lew w 2003 roku została nominowała do
Prowadzi

Tematem spotkania było pytanie:

alpinistę i himalaistę, który jako drugi czło-

warsztaty literackie nie tylko na Festiwa-

gdzie jest dom? Pisarka nie była w stanie

wiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów

lu FAMA, ale także w ramach Międzyna-

na nie jednoznacznie odpowiedzieć – Naj-

i Karakorum. Niestety, w czasach komuni-

rodowego Festiwalu Opowiadania we

pierw musiałabym zdefiniować pojecie

stycznych Rzeczpospolita podarowała Ne-

Wrocławiu oraz tych organizowanych

domu – stwierdziła. Sama mieszka przez

palczykom, którzy byli w trudnej sytuacji

przez Wydawnictwo Czarne.

Nagrody

Literackiej

Nike.

pół roku w Nepalu, a przez drugie pół –

ekonomicznej, skażone mleko w proszku,

Podczas rozmowy z Foksem opowia-

w Hamburgu. W międzyczasie przyjeżdża

a niedługo potem cała sprawa wyszła na

dała m.in. o swoich licznych podróżach do

też do Polski. Kilka lat temu wraz z dwoma

jaw. Sytuacja ta zapisała się w pamięci tam-

krajów trzeciego świata. Zainteresowanie

kolegami wybudowała dom w Nepalu na

tejszej społeczności, co niekorzystnie wpły-

Indiami i językiem hindi przypadło na lata

wysokości dwóch tysięcy metrów. Zapyta-

wa do dziś na opinię o Polsce. – Ale ogólnie

studenckie, kiedy to najpierw studiowała

na o życie i mentalność ludzi żyjących

średnia się wyrównuje – żartuje pisarka.

polonistykę na Uniwersytecie im. Adama

w obu krajach, odpowiada, że Europa

Mniej życzliwie żyje jej się za to w Niem-

Mickiewicza w Poznaniu, a potem indiani-

i Azja to dwa mocno różniące się od siebie

czech. Jak przyznaje, jej stosunki z hambur-

stykę

Jagiellońskim

światy. Jednak mimo różnic kulturowych

czykami są poprawne, choć obie strony za-

w Krakowie oraz indologię na Uniwersyte-

i społecznych udaje się znaleźć cechy

chowują względem siebie dystans.

cie w Hamburgu. Po raz pierwszy wyje-

wspólne. Na pewno Nepalczycy są ludźmi

Pojawił się też temat kolejnych książek pi-

chała do Indii na trzy miesiące. Poznała

bardzo przyjaznymi i otwartymi na innych.

sarki, które zostaną opublikowane w przy-

tam polskich himalaistów, którzy jechali

Interesują się historią i kulturą obcych na-

szłym roku. Będą to dwa zbiory opowiadań,

wtedy do Katmandu. Goerke wyruszyła

rodowości, dużo też wiedzą o Polsce. Zda-

pierwszy ma dotyczyć Nepalu, a drugi będzie

wraz z nimi, aby zobaczyć najwyższy łań-

rzają się przypadki, że jesteśmy odbierani

zbiorem krótkich tekstów podszytych ironią

cuch górski na Ziemi. Widoki te, jak wspo-

pozytywnie, ale nie brakuje też negatyw-

i humorem o otaczającej nas rzeczywistości.

mina, wywarły na niej duże wrażenie i bar-

nych opinii. Po pierwsze ludność zna i do-

dzo ją wzruszyły.

cenia

na

Uniwersytecie

Jerzego

Kukuczkę
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–

polskiego

Karolina Czyżak

Dziadstepy, grube
basy, tłuste bity
Dziewczyny z Kipikaszy na FAMIE są już trzeci raz, znowu z nowym projektem. Kolejny raz zmieniły styl o 180 stopni. W niedzielę w Jazz Clubie Scena usłyszeliśmy zaskakujące połączenie muzyki tradycyjnej i elektro. Kultura ma bit!
Pierwszy raz na FAMĘ dziewczyny z Kipikaszy przyjechały trzy lata temu. Grały
wtedy muzykę rockową – Karolina Balmas
na gitarze, Ola Członka na perkusji, a niebędąca w obecnym składzie Milena Mazurek na basie. Wszystkie śpiewały. Na początku nie do końca rozumiały czym ten
festiwal naprawdę jest, ale szybko się to
zmieniło. Poznały sporo ludzi, z którymi
wciąż się przyjaźnią i z którymi miały okazję współpracować również poza FAMĄ.
Festiwal dał im kopa – dowiedziały się, że
mogą artystycznie działać na wielu polach. Rok później Ola była uczestniczką
sekcji literackiej, a Karolina przyjechała
z Kacprem Pęczułą i projektem „Miejscovnik”. Polega on na nagrywaniu teledysków
w przestrzeni, która lekko ingeruje w muzykę. Zdobyli za niego jedną z najważniejszych nagród FAMY – Trójząb Neptuna.
W tym roku dziewczyny przyjechały
z taką Kipikaszą, jaką znamy od maja
2013 roku. Tworzą dziadowską muzykę
na dziadowskim instrumentach, które
czasem psują się w czasie koncertów.
Korzystają z kotła perkusyjnego, djembe, tamburyna, melodyki, małych klawiszy, dziadowskiej liry zrobionej z dziadka do orzechów, przeszkadzajek i talerzy perkusyjnych, na których grają przy
użyciu smyczków. Teksty pisze Ola, ale
czasami aranżują też ludowe pieśni.
Chcą grać minimalistycznie, surowo,
ale i nieco psychodelicznie. Silnie inspirują się muzyką tradycyjną, głównie tą
z Lubelszczyzny. Dziewczyny często jeżdżą do małych wiosek, gdzie uczą się
tamtejszych utworów i białego śpiewu
(inaczej zwanego śpiewokrzykiem –
techniki kładącej nacisk głównie na natężenie dźwięku i przenikliwość).
Śpiewają teksty w formie opowieści
o południcach (zmorach porywających

chłopów, którzy pracują na polu
w południe), wodnikach, odwołują się
do ludowych legend i zwyczajów.
Ostatnio dziewczyny stworzyły projekt
KIPIKASZA – X. Dołączył do nich grający DJ
Snowid. Muzyka Kipikaszy i ostre elektro?
Pomysł był dużym zaskoczeniem także dla
tych, którzy znają nawiązujący do słowiańskich korzeni image sceniczny DJ-a Snowida. Na koncerty przychodzi ubrany w legginsy i skórę dzika, obwieszony czaszkami,
a czasami nawet oblany sztuczną krwią.
Gra od pół roku. Forma wyszła sama, ludziom się spodobało, więc występy kontynuuje. Utwory tworzy sam, ale do pomocy
ma DJ-a Grzyba, który, jak sugeruje sam
pseudonim, występuje w leśnym przebraniu. Ola i Karolina dowiedziały się o nim
od innego famowicza – Matełko Kinga
z SMKKPMzO i postanowiły zaprosić go na
festiwal Kakało, który organizowały. Pomysł na wspólne koncerty pojawił się niedługo potem. Pierwsza próba połączenia
sił spodobała się obu stronom, więc zdecydowali się kontynuować projekt.

Zaczynali na FAMIE. Zorganizowany w Jazz
Clubie Scena koncert został włączony do programu już w trakcie trwania festiwalu. Plakaty
opatrzone nawiązującym do famowego „Kultura ma być!” hasłem: „Kultura ma bit!” zostały
porozwieszane na Oflagu odpowiednio wcześniej. Kipikasza zdążyła zachwycić publiczność
już w sobotę podczas krótkiego koncertu na
świnoujskim Warszowie, więc wiele osób myślało, że wie, czego się spodziewać. Zapowiadano dziadstepy, grube basy i tłuste bity.
Koncert okazał się prawdopodobnie
jedną z największych niespodzianek festiwalu. Niesamowite połączenie muzyki tradycyjnej i elektro sprawiło, że niemal cała
sala bawiła się na parkiecie. Na scenie nie
było żadnych instrumentów, tylko laptop,
Karolina Balmas, Ola Członka i DJ Snowid.
Zagrali piosenki Kipikaszy i trzy nowe
utwory. FAMA oszalała na punkcie projektu KIPIKASZA – X. Grali prawdopodobnie
najwięcej bisów ze wszystkich dotychczas
występujących na festiwalu zespołów.
Karolina Grzybowska

fot. Kacper Pęczuła
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5 pytań do

Prezydenta Świnoujścia,

Janusza Żmurkiewicza

Monika Stopczyk: Panie Prezydencie,
na przestrzeni ostatnich lat w mieście
zaszło sporo zmian. Przyjeżdżając na festiwal, za każdym razem widzimy coś
nowego. A to wyremontowany Plac Wolności, a to zadaszony amfiteatr. Nietrudno zauważyć, że Świnoujście jest w ciągłej fazie rozwoju i modernizacji.
Janusz Żmurkiewicz: Od dwunastu lat
staram się trzymać założenia, by osoby co
roku odwiedzające miasto, dostrzegały w jego
przestrzeni coś nowego. Zależy nam, żeby
praca, którą wykonujemy, służyła naszym gościom. Cieszy mnie, że to rzeczywiście się udaje. Początkowo zajmowaliśmy się rzeczami na
pierwszy rzut oka mało widocznymi, ale bardzo ważnymi, pracochłonnymi i wymagającymi sporych nakładów finansowych, jak na przykład te związane z infrastrukturą dzielnic nadmorskich, z których na co dzień wszyscy korzystają. Co więcej, z satysfakcją mogę powiedzieć, że z roku na rok coraz
więcej osób korzysta z atrakcji naszego miasta. Odnotowujemy więcej
odwiedzających w weekendy, ale też zwiększa się liczba turystów pochodzących z regionów, w których niegdyś mieliśmy nieco mniej sympatyków. Zawsze licznie odwiedzali nas Ślązacy i Dolnoślązacy, ale już
mieszkańcy Warszawy czy Wielkopolski częściej wybierali Kołobrzeg
czy Sopot, pewnie ze względu na mniejszą odległość. W ostatnim czasie sytuacja ta zaczęła się zmieniać i Świnoujście jest coraz częściej
obierane jako kierunek wyjazdu także i przez nich. Myślę, że złożyło się
na to wiele czynników, w tym zmiany, które zachodzą w samym mieście. To, że jesteśmy dostrzegani wśród tak wielu miejscowości turystycznych, jest dla nas bardzo budujące, ale też motywuje do tego, by
ten wysoki standard usług utrzymać lub jeszcze bardziej podnieść.
Zmiany zaszły również w programie FAMY. W ubiegłym roku
z powodzeniem zrealizowano projekt „Pocałuj Świnoujście”, który
stał się impulsem do szeregu działań w ramach akcji RE:Warszów.
Po raz pierwszy festiwal na dobre zagościł na prawobrzeżu, oferując
jego mieszkańcom mnóstwo ciekawych wydarzeń: pokazów,
warsztatów, koncertów. Jak Pan ocenia takiego rodzaju inicjatywy?
Pamiętam FAMY jeszcze z lat siedemdziesiątych i zawsze uważałem,
że festiwal nie powinien się zamykać w klubach, ale podstawowym jego
założeniem powinna być integracja ze społeczeństwem. Bardzo się cieszę, że kierunek zmian w programie FAMY idzie właśnie w takim kierunku. Lewobrzeże, amfiteatr, kluby, muszla koncertowa, to oczywiście miejsca, w których wydarzenia nadal powinny się odbywać, ale koncepcja

fot. Natalia Kowalczyk
przejścia na prawobrzeże i spotkania z ludźmi, którzy dotąd mieli z festiwalem niewiele do czynienia, jest bardzo cennym i wartym kontynuowania pomysłem. Pamiętajmy, że poza Warszowem są jeszcze inne dzielnice, które też w przyszłości warto by odwiedzić. Cały projekt oceniam bardzo pozytywnie i jestem pewien, że mieszkańcy również. Tak się złożyło,
że w niedzielę uczestniczyłem przez moment w wydarzeniach na Warszowie i widziałem pozytywne reakcje tamtejszej społeczności. Takie wydarzenia na pewno udowadniają, że integracja środowiska studenckiego z mieszkańcami jest ważnym elementem festiwalu i, co najważniejsze, rzeczywiście wcielanym w życie.
W ostatnich dniach mój redakcyjny kolega przeprowadzał
sondę na temat postrzegania FAMY przez świnoujścian. Z zebranych odpowiedzi wyłonił się bardzo pozytywny obraz festiwalu. Jedna z rozmówczyń powiedziała, że kiedy mówi „Świnoujście”, myśli „FAMA”. Świadectwem aprobaty dla naszych działań jest też m.in. zwiększenie nakładu środków finansowych
z Urzędu Miasta na organizację festiwalu, za co oczywiście jesteśmy wdzięczni i czujemy się tu miłymi gośćmi.
Kiedy prowadzę rozmowy z przedstawicielami różnych środowisk, to faktycznie wynika z nich, że Świnoujście jednoznacznie kojarzy się z FAMĄ. Taka jest kolej rzeczy, bo dzisiejsi uczestnicy festiwalu
kiedyś dorosną, skończą studia, nierzadko będą pełnić ważne funkcje i decydować o rozmaitych sprawach. Ich zaangażowanie w takie
kulturalne inicjatywy teraz, będzie w przyszłości bardzo ważne, a dodatkowo będą mieli w pamięci fantastyczne wspomnienia. To wszystko bierzemy pod uwagę gospodarując środkami finansowymi. Gdyby nie to, co działo się na ostatnich FAMACH, nie udzielilibyśmy
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takiego wsparcia. To jest nasza decyzja, ale wasza zasługa. Uznaliśmy,
że warto i obserwując, co dzieje się teraz w mieście, mogę powiedzieć, że była to słuszna decyzja. A przed nami jeszcze sporo wydarzeń, w tym koncert finałowy, co do którego wierzę, że będzie świetnym podsumowaniem równie świetnej, 44. FAMY.
W tym roku będzie to wydarzenie szczególne, bo publiczność będzie mogła posłuchać koncertu przygotowanego przez uczestników festiwalu, ale również zobaczyć występ królowej polskiego jazzu, Ewy Bem.
Można powiedzieć, że FAMA zaczęła się już w momencie otwarcia amfiteatru w nowej odsłonie – po remoncie i z zadaszeniem –
w czasie koncertu „Ocalić od zapomnienia”. Wtedy też nadaliśmy
obiektowi imię Marka Grechuty, który przecież był z FAMĄ bardzo
związany. Najpierw jako uczestnik i laureat, a potem jako wybitny artysta. Gdyby nie FAMA, nie byłoby amfiteatru. Te prace modernizacyjne zostały przeprowadzone w dużej mierze z myślą właśnie

o festiwalu, by zadbać o komfort widzów i występujących na scenie
artystów. Szkoda było mi sytuacji, w których publiczność opuszczała
amfiteatr w trakcie koncertów finałowych ze względu na niesprzyjającą aurę.
W tym roku taka sytuacja już nam nie grozi, ale miejmy
nadzieję, że pogoda i tak nam dopisze, a publiczność licznie
zasiądzie przed sceną. Na zakończenie dodam, że jest to dla
nas duża radość i satysfakcja kreować ten festiwal i rozwijać w taki sposób, by z roku na rok był atrakcyjny nie tylko
dla jego uczestników, ale także mieszkańców Świnoujścia.
Ja dziękuję za to, co dotąd zrobiliście i mam nadzieję, że publiczność oceni wasze działania głośnymi brawami. Tego wam
życzę, żeby ta ciężka praca, którą wykonujecie podczas pobytu
w Świnoujściu, została należycie doceniona i nagrodzona.
Monika Stopczyk

„Disco dla smutasów”
– kilka słów o zespole Co-Sovel
21 sierpnia okazał się dla mnie jednym z najciekawszych dni tegorocznej FAMY. Po interesującym spotkaniu
z Arturem Danielem Liskowackim, performance’ie Mai Ziarkowskiej i spektaklu Paw Królowej, wisienką na torcie okazał się wieczór w Jazz Clubie Scena. Pozakonkursowe występy Latających Pięści i Co-Sovel wywołały
prawdziwe szaleństwo wśród przybyłych tłumnie gości. Po koncercie o miksie electro-popu i modernistycznej
słoweńskiej poezji, udało mi się porozmawiać z Izoldą Sorenson, liderką drugiego z wymienionych zespołów.
Nazwa zespołu Co-Sovel funkcjonuje jako
skrót od zwrotu Cooperation with Kosovel. Odnosi się do fascynacji Sorenson słoweńskim
poetą Srećko Kosovelem. Postać to niebanalna
i na pewno warta bliższego poznania.
Przedwcześnie zmarły młody poeta określany
jest w kraju naszych sąsiadów jako narodowy
wieszcz, a jednocześnie czołowy awangardzista
wyrosły w duchu moderny. Wokalistka zespołu
po rocznym pobycie w Słowenii, postanowiła
„wyciągnąć” twórczość Kosovela z zakurzonych
bibliotecznych regałów i przetransponować ją
na własny muzyczny język.
Po wielu próbach w różnych konfiguracjach, znalazła wymarzonych muzyków: basistę Aleksa Polaka i perkusistę Jose Manuela
Alban Juareza (dla przyjaciół Manolo). Trio
w obecnym składzie działa od marca tego
roku i ma już za sobą nagranie pierwszego
materiału – EPki Live in Studio. 22 czerwca
w sieci premierę miał klip do utworu Sorbetowy, a za miesiąc ukaże się ich longplay..
Muzycznie Co-Sovel to wypadkowa fascynacji liderki zespołu. Warto odnotować, że Sorenson może pochwalić się wykształceniem

kierunkowym (muzykologia, fortepian jazzowy
oraz klasyczny). Sama zainteresowana ze śmiechem odwołuje się do
sytuacji, w których niejednokrotnie perkusista
Manolo żartobliwie określał jej pomysły mianem
„kolejnych fug”, stanowiących nie lada wyzwanie na próbach.
Oprócz klasycznych inklinacji, możemy przede wszystkim odnaleźć
w muzyce Co-Sovel pop o elektronicznym zabarwieniu. Warto odnotować, że to niebanalne i przebojowe kompozycje, pozbawione tanich radiowych chwytów. Wysoki i delikatny śpiew Sorenson
budzi skojarzenia z takimi wokalistkami jak Kate
Bush, Florence Welch czy też Julią Marcell. Inspiracje są jednak subtelne. Po wysłuchaniu koncertu,
a także Live in Studio, śmiało mogę przyznać, że
zespół zbudował własny niepodrabialny styl. Sorenson dodaje również, że jest wielką fanką disco.
Dzięki temu chłodne brzmienie wyrosłe w duchu
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fot. Piotr Morytko
nowej fali lat osiemdziesiątych, ma iście taneczny
potencjał.
Jak wspominałem, już za chwilę pojawi się
okazja, aby sprawdzić, jak Co-Sovel poradzili
sobie z nagraniem debiutanckiej płyty. Mam
nadzieję, że niebawem zespół będzie wymieniany jako flagowy „polski towar eksportowy”
obok takich projektów jak Kamp, Rebeka czy
wspomniana Julia Marcell. Dlaczego? Nie od
dziś wiadomo przecież, że najlepsze piosenki
na parkietach, to piosenki smutne.
Daniel Durlak

Poradzić sobie z przesytem
O związkach sztuki z polityką napisano już naprawdę wiele. I jeszcze niejedno zostanie o nich powiedziane.
Mimo ogromu materiałów na ten temat, zorganizowane w ramach tegorocznej FAMY spotkanie autorskie
z Bohdanem Zadurą, pozwoliło mi na tę kwestię spojrzeć z jeszcze innej perspektywy. I z większą dozą empatii.
Jakie głosy słyszymy w tej sprawie najczęściej? Zwykle – głosy sprzeciwu. Niezadowolenia i niechęci. Polityki i tak zwanych
„ważnych spraw” mamy nieraz dość już
i bez sztuki. Czytamy o nich, słyszymy w radiu i telewizji. Czy raczej: dowiadujemy się
o nich z krzykliwych tytułów z pierwszych
stron, wyrywkowych zapowiedzi dzienników
telewizyjnych i streszczeń wiadomości w radiu. Podobnie sprawa ma się w Internecie.
Nierzadkie służenie sztuki polityce i potencjał tej pierwszej jako narzędzia propagandy to inna sprawa. Po kino fabularne czy
literaturę sięgamy zwykle po to, by w jakiś
sposób odsunąć się od tego, co nas otacza.
Skupić się na innych historiach, postaciach
i wydarzeniach, choćby były one uwikłane
w świat naśladujący naszą rzeczywistość. Jeśli dzieje się inaczej i tylko zbliżamy się do tematów – politycznych i społecznych, wątków
rodem z głównych wydań wiadomości, od
których chcieliśmy uciec, mamy prawo do
narzekań. I bardzo mocny ku temu powód.
Pisarze (też) czytają
O tym właśnie [tj. o Ukrainie i Ukraińcach]
mówił jeden z wierszy czytanych przez Zadurę na spotkaniu w galerii Miejsce Sztuki44. Bo
powiedzieć o tekście poety, że był poświęcony
wydarzeniom na Wschodzie, byłoby sporym
nadużyciem. A mimo to już po lekturze wszyscy poczuli ów klimat; natychmiast odświeżyli

sobie całą sprawę dotyczącą Ukrainy. Zastanowili się nad jej obecnym stanem i wydarzeniami, które do niego doprowadziły, nieraz
sięgając pamięcią aż do Pomarańczowej Rewolucji. Dla wielu nie było to pewnie nic miłego. Przychodzą na spotkanie autorskie z poetą a tu znowu – Ukraina.
Jakby naprzeciw tym odczuciom Darek
Foks, moderator całego spotkania, zadał Zadurze pewne pytanie. Nie jestem w stanie zacytować go słowo w słowo, ale sens tyczył się
właśnie polityki w literaturze. Znudzenia, zniechęcenia jej obecnością w sztuce w ogóle.
Warto przytoczyć znaczenie słów, które Foks
usłyszał w odpowiedzi od swego rozmówcy.
Wszyscy cierpimy na nadciśnienie
Rodzajem nadciśnienia nazwał on ciężar
i presję, które, takie jak obecne wydarzenia na
Ukrainie, wywierają na każdym z nas. Pisanie
o nich zostało z kolei przez Zadurę określone
lekarstwem, sposobem na wytchnienie, na
obniżenie tego „nadciśnienia”. Czy to właśnie
robią twórcy, którzy – nieraz w boleśnie dla
odbiorców bezpośredni sposób – nawiązują
w swych dziełach do polityki i problemów społecznych? Tego, co otacza nas na co dzień i od
czego wielu z nas chce uciec, w tym właśnie
celu sięgając m.in. po literaturę?
W jakim stopniu rzeczy takie jak polityka służą w twórczości samemu artyście, który chce
w ten sposób najzwyczajniej odreagować stres?

Jak bardzo pisarze poruszają te kwestie wbrew
sobie; wiedząc, że może to być źle odebrane,
uznane za pójście po linii najmniejszego oporu?
Sam Zadura, odwoławszy się do swojego wiersza, zakwestionował „przyjemność” takiego postępowania, ale potrzeba obniżenia w ten sposób swego „nadciśnienia” okazała się widocznie
silniejsza. I ważniejsza niż twierdzenie na niekorzyść literatury politycznie lub społecznie zaangażowanej: że jeśli dany problem zniknie, poświęcona mu literatura wiele na tym straci. Nieraz – zwyczajnie przestanie się liczyć i zostanie
jedynie przedmiotem badań historyków.
Podobnie możemy pomyśleć o każdej
wzmiance na temat Smoleńska, Katynia,
Lecha Wałęsy… à propos Wałęsy: Andrzej
Wajda przy okazji kręcenia Człowieka z nadziei, powiedział „Nie chcę, ale muszę”.
Czy także on cierpiał na wymienioną tu już
kilkakrotnie przypadłość?
Zakończyć pragnąłbym skromnym apelem – o wyrozumiałość względem obecnych
w sztuce: krzyży, lasów, skakania przez płot,
Majdanu, masowych mogił itd. I o to, by
zbytnio się tym wszystkim nie gorączkować.
FAMA okazała się idealnym miejscem, by
nie tylko złapać do tego dystans, ale i usłyszeć – wracając do przytoczonych słów Zadury – na ten temat coś mądrego.
Paweł Walentynowicz

Sekcja waletowa zobaczy morze za ciebie
Każdy chce być na FAMIE. Brać udział w jej wydarzeniach, poczuć atmosferę Oflagu i stać się częścią festiwalowej rodziny. Ale w natłoku zajęć nie wszystkim wystarcza na to czasu. Z myślą o tych najbardziej
zapracowanych zawiązała się więc nieoficjalna sekcja, oferująca dość nietypowy wachlarz usług.
„Zadanie wykonane! Odcisnęliśmy stopy
na piasku, drażniliśmy meduzy, słuchaliśmy
szumu fal i pana od kukurydzy. Wydarzenie
udokumentowaliśmy na Instagramie!” – plakatem o takiej treści nowo zawiązana sekcja
waletowa, która na FAMĘ przyjechała aż
z Wrocławia, udekorowała ściany biura. –
Ogłosiliśmy taką akcję, ponieważ szkoda nam
tych wszystkich ludzi, którzy od rana mają

ogrom obowiązków – próby, kolekcjonowanie
garderoby, pisanie tekstów, koncerty… Przecież oni nie mają nawet czasu wyjść na plażę!
Na tym polega nasz projekt: pójdziemy nad
morze za was! – reklamuje się Filip, reprezentant grupy.
Lista życzeń jest dostępna na Oflagu,
można wpisać na nią swoje imię, nazwisko
i numer buta (żeby było wiadomo, w jakim
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rozmiarze stopy ma być odcisk na piasku).
– Możemy udokumentować to fotograficznie, nagrać na dyktafon świnoujskie mewy,
a nawet zbudować zamek z piasku. Czy to
nie wspaniała inicjatywa? – żartuje Filip.
Jak obiecali, tak zrobili. Już następnego
dnia po uruchomieniu sekcji, trójka jej
przedstawicieli dziarsko ruszyła w stronę
promenady.

Waletami są też Karolina i Eliza, które
przyjechały do Świnoujścia z Lublina. 12
godzin w pociągu, cała noc w podróży, by
nad ranem dotrzeć na Oflag, który od razu
zrobił na nich wrażenie. – Kiedy zobaczyłam projekt „dzień dobry dobranoc”, byłam
zachwycona! – ekscytuje się Karolina. – Od
razu chciałam pobujać się na hamaku, skorzystać z tej strefy relaksu. Widać, że tutejsza atmosfera jest niepowtarzalna. Koło takich dekoracji nie da się przejść obojętnie!
Jak znalazła się na FAMIE? – O festiwalu
dowiedziałam się od koleżanki, która jest wokalistką w jednym z zespołów. W tym roku
nie miałam odwagi zgłosić się do żadnej
z sekcji, wolałam najpierw „wybadać” jak to
wszystko wygląda, by za rok zacząć już działać. Teraz już wiem, że będę chciała bardziej
angażować się w działania FAMY – być może
tak jak teraz, kiedy pomagam dziewczynom
z biura festiwalowego czy sekcji producenckiej w organizacji różnych projektów.
Także jako walet na tegorocznej FAMIE
pojawił się Snowid – artysta nietuzinkowy,
który od razu wzbudził zainteresowanie festiwalowiczów. Długie blond włosy, kilkunastucentymetrowa broda zapleciona w warkoczyki, ciemne okulary. Mimo że tworzy
własne projekty, na FAMIE pojawił się jako
gość jednego z zespołów. – Moja przygoda

z muzyką zaczęła się
późno, bo w 2012
roku. Zacząłem łączyć elektroniczne
brzmienia z graniem
typowo słowiańskim
i nagle mnóstwo
klubów zaczęło się
do mnie odzywać.
Moim
pierwszym
(i jedynym jak dotąd)
festiwalem było Castle Party, jednak nie
udało mi się wystąpić tam jeszcze na
Głównej Scenie.
O FAMIE dowiedział się późno, bo na dwa tygodnie przed jej
startem. Dziewczyny z Kipikaszy zachęcały,
żeby odwiedził Świnoujście i wystąpił z nimi
gościnnie w jednym z projektów. – Gdybym
wiedział o festiwalu wcześniej, z pewnością
wysłałbym też swoje zgłoszenie. Szczególnie,
że spotkałem tu znajomych, których nie widziałem od kilku lat, a którzy biorą udział
w konkursie – przyznaje Snowid.
Waletowanie na FAMIE to nie tylko leżenie
na piasku czy udział w wydarzeniach. W historii tego festiwalu odnaleźć można sporo przypadków, kiedy goście famowiczów udzielają

fot. Natalia Kowalczyk
się przy projektach czy pomagają
w organizowaniu życia na Oflagu – noszą
krzesła, sprzątają, organizują warsztaty
z ruchu czy gry na instrumentach. Najlepszym
przykładem jest Wojciech Skowron, znany instrumentalista, który w 2011 roku zdobył tytuł
„LAMELATA FAMY” za popularyzację artystycznych inicjatyw wśród mieszkańców Świnoujścia, który sam przyjechał wówczas jako
walet. Podobnych sukcesów życzymy również
tegorocznym „dodatkowym” gościom.
Natalia Kowalczyk

Habitat w sztuce.
MOCAK by się nie powstydził
Habitat, czyli siedlisko, miejsce, w którym dany gatunek, czy osobnik czuje się najlepiej, którego warunki
sprzyjają jego rozwojowi. Dom, czyli miejsce zamieszkania, start, źródło, punkt wyjścia dla każdej dalszej
drogi. Za każdym razem tożsamość miejsca konfrontuje się z tożsamością własną; indywidualną albo
zbiorową. Co z tej konfrontacji wynika i w jaki sposób przebiegają linie zależności próbowali prześledzić
artyści zaproszeni do udziału w wystawie Habitat w ramach tegorocznej FAMY. Dwudziestu jeden artystów z różnych polskich miast prezentuje swoje rozumienie idei habitatu w Miejscu Sztuki44.
Za każdym razem podejmując się krytycznego namysłu nad wystawami famowymi, staję przed dylematem: oceniać wystawę jako całość i zastanowić się nad pracą kuratora, czy skupić się na pojedynczych dziełach i wyłonić perełki wśród festiwalowych artystów? W tym wypadku o kreacji kuratorskiej nie ma co się rozpisywać,
bo kurator Andrzej Pawełczyk to profesjonalista i przygotował pokaz najlepiej jak potrafił. Najkrócej mówiąc, jest to wystawa na
zasadzie „hasło-odzew” jakiej krakowski

MOCAK by się nie powstydził. A że i wino
było, to wernisaż można zaliczyć do udanych. Wystawy zbiorowe o charakterze
konkursowym zasługują jednak na oddzielenie ziarna od plew, maku od popiołu, czy
– jak w tym wypadku - soli od pieprzu.
Habitat wpływa na twórczość artystyczną,
buduje tożsamość artysty i konstruuje jego
postrzeganie świata. Przesiedlenie się do
miejsca, które niekoniecznie jest miejscem
urodzenia, ale sprawia dogodniejsze warunki
rozwoju jest typowym objawem wpływania na
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habitat. Spróbuję więc, podążając tropem narzuconym przez główną ideę, wyróżnić kilka
siedlisk, czy jak się zwykło mawiać w krytyce –
środowisk twórczych, których reprezentanci
najbardziej się wyróżniają na tle całości jaką
stanowi wystawa.
Śląsk i Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach okazały się bardzo mocnym ośrodkiem sposób reprezentowanych na tegorocznej wystawie. Największe wrażenie robi
praca artystki urodzonej w Zabrzu, a studiującej i działającej w Katowicach. Agnieszka

Piotrowska zaproponowała rozsypany w szachownicę na podłodze pieprz i sól. Zugzwang to sytuacja w szachach, w której wykonanie ruchu powoduje natychmiastowe pogorszenie pozycji strony będącej na posunięciu. Można w wysypanej równiutko, a następnie zadeptywanej i sukcesywnie zacieranej przez zwiedzających geometrii dojrzeć
metaforykę choroby i braku pozytywnego
rozwiązania. Można, ale to czym instalacja
oddziałuje przede wszystkim to jej fizyczna
obecność. Swoim zajmowaniem przestrzeni,
zapachem i fakturą, angażuje widza, a także
zmusza do podjęcia wyboru: zachować status quo czy naruszyć misterną konstrukcję?
Zburzyć, czy budować, wpisywać się w schemat, czy próbować wyjść poza – to są pytania, które odnoszą się także do idei habitatu
choć w mniej bezpośredni sposób.
Z Katowickiej ASP wywozi się też druga
artystka, której cykl „świętych obrazów” zasługuje na szczególną uwagę. Aleksandra
Ignasiuk w swoich kolażach miksuje stare
zdjęcia z rodzinnych albów z brokatowymi

i perłowymi aplikacjami. Jednocześnie miesza też znaczenie „świętości”: żyjemy wszak
w kraju, w którym święta jest rodzina, papież
i błyszcząca, chińska podróbka znanego obrazka z Chrystusem, najlepiej w 3D. Dodając
tego jarmarcznego „sacrum” zwykłym zdjęciom rodzinnym Ignasiuk jednocześnie ujawnia kicz, jak i ukazuje uświęca codzienne życie zazwyczaj spychane na dalszy plan w obliczu spraw ważnych i światowych.
Poznański Uniwersytet Artystyczny wystawił natomiast mocną reprezentację w dziedzinie grafiki. Dwie świetne rysowniczki Agnieszka Bastrzyk i Zuzanna Bartczak zaprezentowały, choć w zupełnie odmiennych formach,
pewien rodzaj pamiętnika związanego z domem, historią rodzinną albo indywidualną relacją z miejscem o wyraźnej tożsamości. Domoteka Bartczak operuje estetyką książki
dziecięcej, ale wciąż pozostaje bardzo ciekawym dziełem, kiedy sie już w nie wgryźć i wczytać, podczas gdy instalacja rysunkowa Bastrzyk przyciąga przede wszystkim niespotykaną formą papieru do rozciągania. Trochę

niczym rolka filmowa, trochę jak starożytni papirus rozwija się historia o Przymorzu, warunkach jakie oferuje i związkach tożsamościowych jakie generuje.
Malarstwo jak zawsze trochę rozczarowuje, nazwiska znane już z wcześniejszych
edycji sygnują prace, trzymające jednolity,
stały poziom, co nie zasługuje na szczególne
wyróżnienie. Królują duże, wyraźnie manifestujące swą obecność instalacje – przepołowiony koń, rzeźby pozszywane ze skrawków
materiałów. Ten zwrot obiektowy trochę zaskakuje w dobie zachłyśnięcia się środowisk
akademickich sztuką nowych mediów. Niemniej, cała famowa wystawa jest – w ocenie
skromnej krakowskiej krytyczki-wciąż-in-spe
– utrzymana na dobrym, dość wysokim poziomie. Cieszy progres względem lat ubiegłych w kwestii myślenia o celowości funkcjonowania sztuk wizualnych na FAMIE, a idei
i rozwiązania kuratorskiego Habitatu, jak pisałam, MOCAK by się nie powstydził.
Marta Świetlik

All That Jazz – rozmowa
z Dariuszem Ryżczakiem
Jazz Club Scena to kluczowe miejsce na kulturalnej mapie Świnoujścia. Nastawione na odbiorcę wymagającego, oczekującego od kultury i sztuki doznań niebanalnych. To tutaj artystyczny światek miasta od lat łączy
siły w wielu wspólnych inicjatywach. Właścicielem tego miejsca (a także towarzyszącej Scenie Restauracji
Centrala), jest Dariusz Ryżczak animator kultury i pasjonat jazzu. Nie każdy wie, że Ryżczak jest również
autorem popularnego w całej Polsce wściekłego psa. Okoliczności powstania drinka, działalność jazz clubu,
spojrzenie na muzykę i miłość do FAMY to tematy, które poruszyliśmy podczas luźnej rozmowy w Centrali.
Daniel Durlak: Na wstępie chciałem zapytać o następującą kwestię – przy wejściu do Restauracji Centrala możemy zobaczyć certyfikat wypicia pierwszego wściekłego psa w historii. Mógłby Pan opowiedzieć coś więcej o okolicznościach przyznania tego tytułu?
Dariusz Ryżczak: Kiedy razem z przyjaciółmi byliśmy około
dwudziestki, każdy z nas miał swoje marzenia. Moim było posiadanie małego jazz clubu przy studiu nagraniowym. Zrealizował je
zresztą w Szczecinie mój kolega. Ja natomiast, swój pierwszy własny
jazz club otworzyłem 21 lat temu. Jak wiadomo, każde tego typu
miejsce oprócz smacznej jajecznicy i prawdziwie dobrej kawy, musi
mieć swój charakterystyczny drink w postaci klasycznego shota. To
długoletnia europejska tradycja w takich klubach.
Teraz to, co powiem może być dla niektórych ludzi związanych ze
sztuką barmańską zaskoczeniem. O co chodzi? Otóż, gdybym wtedy
posiadał pełną wiedzę na temat barmaństwa, to na pewno drink by
nie powstał. Nie zdawałem sobie sprawy z pewnej kluczowej reguły,
która kategorycznie zabrania mieszania smaków ostrych i słodkich. Ja

~ 11 ~

fot. Archiwum prywatne

o tym nie wiedziałem i tak też powstał wściekły pies. Nazwa odnosi
się do fascynacji debiutanckim filmem Quentina Tarantino (Wściekłe
psy). Razem z przyjaciółmi długo rozmyślaliśmy nad zatytułowaniem
drinka, po wielu debatach doszliśmy do wniosku, że wściekły pies
brzmi po prostu ok! To było dokładnie w maju, 1994 roku.
Nie szkoda Panu, że wściekły pies nie został opatentowany?
Nie można opatentować drinka, wypada jedynie cieszyć się,
że rzeczywiście się przyjął, pije się go w całej Polsce i jest już dość
dobrze znany w skali światowej. Pozostaje mi tylko satysfakcja.
Zdecydowanie Pana można uznać za innowatora sztuki
barmańskiej, ale głównym torem Pana działalności jest animacja kultury w Świnoujściu. Jak prowadzi się Panu klub
o sprofilowanym charakterze? Bardzo cenie sobie jazz, aczkolwiek mam też świadomość, że to muzyka nie dla każdego.
Uwielbiam jazz i mogę śmiało powiedzieć, że to muzyka, której
słucham na co dzień. To jednak nie jedyne wytłumaczenie stworzenia klubu o takim profilu. To dla mnie pewnego rodzaju pierwsza forma selekcji gości. Oczywiście zapraszam do lokalu każdego, kto ma
na to ochotę, ale sądzę, że hasło „Jazz” już daje do myślenia co poniektórym: być może będzie tutaj kocia muzyka i nie warto przychodzić.
Nie zależało mi np. na klienteli, która słucha muzyki dyskotekowej.
Jazz, tak jak wspominałem, to po prostu hasło, słowo – klucz, które
robi wstępną selekcję dla moich gości. Poza tym, to nie tylko muzyka
stricte jazzowa. Nie stawiam gatunkowych barier, chodziło mi o to, by
prezentować muzykę różnorodną i przede wszystkim jakościową dobrą! Nieopierającą się na odgrywaniu coverów, odtwarzaniu „biesiady”, ale opartą na autorskim, oryginalnym spojrzeniu. Termin jazz nasuwa również skojarzenia pozamuzyczne. Kiedy mówimy jazz club,
możemy spodziewać się wydarzeń na styku sztuk, spektakli teatralnych, wernisaży czy też paneli dyskusyjnych.
Skoro jesteśmy przy temacie sztuki, chciałbym zapytać o arcyciekawe wydarzenie, które miało miejsce w Pana lokalu: wystawę
okładek płytowych wytwórni ECM (Editions of Contemporary Music
- legendarna niemiecka wytwórnia muzyczna specjalizująca się
w wydawnictwach z kręgu jazzu i muzyki współczesnej. W jej katalogach figurują min. tacy artyści jak: Jan Garbarek, Phillip Glass czy Tomasz Stańko). Jakie są okoliczności zorganizowania tego eventu?
Fanem tej wytwórni, jestem od wielu lat. Od czasów, kiedy zainteresowałem się muzyką, nawiązywałem pierwsze współprace
z zespołami czy teatrami, te dźwięki we mnie „rosły”.
ECM to jednak nie tylko muzyka, to także niesamowite podejście do
jej wydawania. Okładki wytwórni są moim zdaniem małymi dziełami
sztuki. Będąc w posiadaniu Centrali wiedziałem, że to idealne miejsce na
takie wydarzenie. Kiedy pomysł narodził się w mojej głowie, postanowiłem napisać do Manfreda Eichera. Założyciel wytwórni, podszedł do inicjatywy z wielkim entuzjazmem. Otrzymałem wszelką pomoc od ECM za
pośrednictwem wytwórni EMI Polska. Na rzecz wystawy otrzymałem
176 płyt, które zawisły w Centrali. Co ciekawe, miała trwać ona około miesiąca, ostatecznie potrwała pół roku. Okazała się sporą atrakcją. Goście
przyjeżdżali z najdalszych zakątków Polski, żeby ją zobaczyć. Być może
nie było to przedsięwzięcie o spektakularnym charakterze, ale traktując
je w osobistych kategoriach, było to dla mnie wielkie osiągnięcie.
Nie chciałbym się powtarzać, ale ECM do dzisiaj jest dla mnie
wytwórnią, którą szanuję najbardziej. Jej włodarze wybiegają
w przyszłość i wyznaczają nowe kierunki. Myślę, że to, co będzie
się działo w muzyce za kilka lat, ECM wie już dzisiaj.

Rozmawialiśmy o jazzie jako pojęciu. Teraz chciałbym zapytać o różnorodność programową Pana klubu. Oprócz wspomnianego jazzu, pojawia się w nim elektronika, pop, czy też
rock oparty o punkowo-gitarową alternatywę. Jakie kryteria
przyjmuje Pan przy układaniu programu wydarzeń?
W pierwszej kolejności kieruję się oczywiście osobistymi preferencjami. Chciałbym prezentować to, co lubię i co mi się podoba. Przez
wiele lat działalności poznałem również dużo wspaniałych ludzi związanych z animacją kultury w Świnoujściu, którzy polecają naszej ekipie interesujące projekty. Jeśli dany artysta bądź zespół wydają nam się warci uwagi, a jednocześnie czujemy, że mogą przyciągnąć do klubu odpowiednią publiczność, to nie wahamy się ich zaprosić.
Poza tym, razem ze wspomnianymi animatorami tworzymy nieformalną radę programową. Skupiamy się również na prezentowaniu muzyki i sztuki, która niekoniecznie odnalazłaby się w takim miejscu jak Dom
Kultury. A to dlatego, że ma on zupełnie inny profil, a my staramy się cały
czas eksplorować awangardę i pewnego rodzaju alternatywę, która
z wiadomych przyczyn w tak oficjalnych miejscach się nie pojawi.
Z Centralą związane są chociażby takie postaci jak Andrzej
Pawełczyk, performer, animator kultury i właściciel Galerii
Miejsce Sztuki44, który jest autorem niezwykłych fresków we
wnętrzu lokalu, czy też Andrzej Smolik, uznany muzyk i producent, promujący działalność Jazz Clubu w skali krajowej. Moje
pytanie brzmi następująco: jakie czynniki wpływają na twórczy ferment, który rodzi się samoistnie wśród osób związanych z krzewieniem kultury w Świnoujściu?
Każde miasto powinno dysponować miejscem, gdzie ten ferment ma szansę na zaistnienie i działanie. Centrala to ostatni lokal,
który stworzyłem. Wcześniej prowadziłem Jazz Club Teatralna, a także kawiarnię Casablanca. Myślę, że te miejsca od zawsze gromadziły
establishment artystyczny Świnoujścia. Z tego miasta pochodzi wielu
ciekawych ludzi, którzy na dany moment istnieją i liczą się w światku
artystycznym. Jeśli chodzi o sztukę, z Andrzejem Pawełczykiem od
wielu lat nadajemy na tych samych falach. Staramy się wybiegać
w przyszłość. Bardzo interesuje nas to, co zdarzy się w sztuce jutro.
Współpraca polega również na tym, że staramy się tworzyć wspólnie,
od początku do końca autorskie inicjatywy artystyczne.
Z FAMĄ jest Pan związany od lat, a Jazz Club Scena funkcjonuje jako jedno z kluczowych miejsc na artystycznej mapie wydarzenia. Jak zatem ocenia Pan festiwal, dlaczego tak
chętnie angażuje się w tworzenie go?
FAMA to wielki znak towarowy, o które miasto powinno niezwykle
dbać. I oczywiście dba, choć nie od dzisiaj wiadomo, że wielką przeszkodą są finanse. Gdyby były trochę większe, to FAMA też mogłaby mocniej
zaistnieć zarówno w Świnoujściu, jak i poza jego granicami.
Dla mnie osobiście ten festiwal to balsam dla duszy. Od lat czekam
ze zniecierpliwieniem na kolejne edycje. Tak jak wspominałem, ze Świnoujścia pochodzi wielu interesujących artystów. Gdyby nie FAMA, nie
wiem, czy życie artystyczne tego miasta wyglądałoby tak, jak wygląda.
Dzięki festiwalowi wyrósł w tym miejscu niepowtarzalny artystyczny
światek. I to taki, który ma realny wpływ na kształtowanie trendów w całym kraju. Może nie są one widoczne już dzisiaj, ale prędzej czy później
zaistnieją też na wielkiej scenie. Dlatego myślę, że po tych 44 latach
FAMA mocno zaznaczyła swoją obecność na artystycznej mapie kraju.
Tutaj zaczynali najwięksi polscy artyści i to jest dla mnie największą wartością tego przedsięwzięcia.
Daniel Durlak
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Moja FAMA jest na Warszowie
FAMA męczy, tak myślę, kiedy w kolejny famowy poranek wstaję, jak zwykle na ciężkim kacu,
by skoro świt o 11:20 wejść na prom. W tym roku najczęściej oglądanym przez mnie widokiem
była panorama obu stron miasta widziana z perspektywy rzeki.
Płynę na drugą stronę, gdzie wiem, że nie
czeka mnie nic fajnego: godzinne oczekiwanie na autobus albo długi spacer na sam koniec dzielnicy Warszów, gdzie znajduje się
miejscowy oddział Młodzieżowego Domu
Kultury. Niosę ze sobą plecak pełen materiałów papierniczych, mazaków, nożyczek, plakatów, a także skrawków materiału, guzików,
wstążek i starych ubrań. Klęłabym na czym
świat stoi, gdyby nie to, że ramię w ramię idą
ze mną przyjaciele, których ta sama niezrozumiała siła pcha do tak absurdalnych wysiłków. Ktoś rozsądny zapytałby: po co to
wszystko? Tylko po to, żeby nie zawieść kilku
małych, uśmiechniętych mordek, które
z wielkim zapałem wołają do nas już z daleka:
Pani Agnieszka! Pani Żurek!
FAMA jest świetnym festiwalem, na
którym goszczę już po raz trzeci. Kumulowanie artystycznej energii tylu młodych
twórców w jednym miejscu i czasie sprzyja wielu bardzo owocnym kooperatywom,
ale nikt nie trzyma zapalonej świecy pod
korcem. Naszym obowiązkiem jest uwolnienie tej energii i przekazanie dalej impulsu do kreatywnych działań. FAMA nie

powinna być sama dla siebie, bo to żadne
wyzwanie popisywać się przed kolegami.
Wyzwaniem jest nauczyć dwunastolatków
jak robić zdjęcia komórą, albo jak rapować do własnych bitów, a potem zagrać
z nimi w gałę bez kondycji, dobrych butów
i boiska. Kiedy w zeszłym roku ze Spółką
ZOO w ramach projektu „Pocałuj Świnoujście” docierałyśmy do miejsc problematycznych w mieście, zostałyśmy skierowane na Warszów. Wtedy po raz pierwszy ujrzałyśmy z całą jaskrawością dojmującą
pustkę: tam brakowało FAMY. Dlatego postanowiłyśmy ją po kawałku, przez tę rzekę, przenosić na drugą stronę.
Moja tegoroczna FAMA to pięć dni
warsztatów, w których dla odmiany to my
stawałyśmy się prowadzącymi, próbując zapanować nad nieokiełznanym entuzjazmem dzieciaków. Moja FAMA to walka
o kosiarkę, dzięki której mógł odbyć się
mecz na zarośniętym trawą boisku. Moja
FAMA to przesiadywanie w pustostanie,
w którym dziesięciolatek częstował mnie
fajką, a jego kolega otwierał mi piwo. Moja
FAMA to prawie dwadzieścia podróży

promem w tę i z powrotem, aż zaczęłam się
zastanawiać, gdzie jest to „z powrotem”.
Moja FAMA odbyła się na Warszowie.
Nie chcę heroizować, bo i nie ma czego,
nasze zasoby energii i zapału też już się kurczą (wprost proporcjonalnie do wzrastającego wieku i ilości problemów „dorosłego
życia”), ale mam nadzieję, że chociaż trochę
nam się udało. Jeśli tak, to okaże się to za
rok, gdy przyjedziemy i zobaczymy czy dzieciaki z Warszowa przybiją nam piątkę i zapytają, kiedy znów zagramy z nimi w nogę.
Za współtworzenie projektu wielkie brawa i szczere podziękowania należą się Karolinie „Pani Żurek” Żurowskiej, Bognie „Księżniczce” Saynie, Mateuszowi „Matełce” Markowi, Ani Poznańskiej, Marcie Walczak, Grupie Kapa, Agnieszce Świetlik, Oli Pobiedzińskiej, Staszkowi Zarychcie, Kubie Traczowi.
Na największe wyróżnienie zasłużył
anonimowy Pan z kosiarką.

Marta Świetlik
Spółka ZOO Kozioł&Świetlik

4 a.m. w areszcie
Są koncerty w tirach, lasach i stodołach, a na FAMIE... w świnoujskim Areszcie Śledczym. Od kilku lat odbywają się
na jego terenie występy specjalnie wytypowanych zespołów. W tym roku dla osadzonych zagrał zespół 4 a.m.
Festiwal FAMA współpracuje z Aresztem Śledczym już od trzech lat. Dwukrotnie odbywał się tam slam poetycki, a ściany budynku ozdobili muralami famowi artyści. W tym roku akcji dziejących się na
jego terenie jest mniej, ale na pewno są
na tym samym, wysokim poziomie.
Aby wejść do aresztu, trzeba zapowiedzieć się wcześniej, podać numer dowodu osobistego i PESEL, przejść przez dwie
pilnie strzeżone bramy i oddać rzeczy,
które zabrało się ze sobą. Fotografowie

od razu dostają listę zakazów, których
muszą przestrzegać. Wśród nich najważniejsze: nie można robić zdjęć ani więźniom ani zasiekom. Lepiej też nie podchodzić do muru, ponieważ uruchamia to
alarm. Wyjść można dopiero po wystepie
i pod nadzorem służb więziennych.
Na koncert przybyli tylko więźniowie,
którzy posiadają przywilej opuszczania celi
- około 30 osób. Trzymali się raczej z tyłu,
zanim zaklaskali, oglądali się po sobie.
Dwóch mężczyzn stojących z przodu
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zachowywało się bardziej swobodnie. Okazali się być najważniejszymi wśród więźniarskiej społeczności. Tymi, których reszta
się boi i którzy zawsze mają innych na oku.
Atmosferę napięcia potęgował wysoki
mur i druty kolczaste. Ceglany budynek
aresztu i zasieki tworzyły ciekawą, zaskakującą dla koncertu scenerię. Groźba
deszczu na szczęście się nie spełniła.
Dzięki temu więźniowie i uczestnicy festiwalu byli świadkami oryginalnego i bardzo
udanego występu.

4 a.m. jest zespołem tworzonym przez
trzech przyjaciół: Kacpra Grzelaka (gitara
i wokal), Jakuba Wręczyckiego (gitara basowa) i Arkadiusza Bednarka (perkusja). To finaliści krakowskich eliminacji FAMY, mający duże ambicje i nadzieję na kolejne sukcesy. Grają rockabilly z dużą dawką inspiracji muzyką z lat sześćdziesiątych. Mimo że
istnieją niecały rok, nagrali już płytę Angeless Melodies. Wcześniej w nieco większym
składzie tworzyli zespół hardrockowy MileStone, który przestał występować po
dwóch latach działalności. Znają więc swoje możliwości i styl, a kilka lat wspólnego
tworzenia przełożyło się na silne zgranie.
Ich piosenki są optymistyczne, energiczne,
da się w nich wyczuć dużą radość tworzenia i pewność siebie. Mają zresztą powody
ku temu, by mieć wysoką samoocenę; ich
warsztat i umiejętności improwizacji są
bardzo dobre, a piosenki dopracowane.
Więzienną sceną zawładnął Kacper
Grzelak. Zrobił show w najlepszym tego
słowa znaczeniu. Jest charyzmatyczny
i podczas występu zachowywał się bardzo
swobodnie. Tańczył i skakał z gitarą, starając się skłonić do tego także pozostałych
członków zespołu. Śpiewał zarówno po
polsku, jak i po angielsku, fantastycznie
modulując głos w trakcie piosenek.
Wokalista starał się nawiązać kontakt
z publicznością, ale miał utrudnione

fot. Piotr Morytko
zadanie ze względu na to, że koncert odbył
się w areszcie, widzami byli więźniowie,
a obok stała służba więzienna. Po wykonaniu kilku swoich piosenek i coveru Whiskey
Dżemu spytali o życzenia publiczności.
Natychmiast
dostali
od
jednego
z osadzonych odpowiedź – Pszczółkę Maję.
Ponieważ nie dowiedzieli się, o którą dokładnie piosenkę chodzi, zagrali discopolowy przebój, jak również piosenkę znaną
wszystkim z telewizyjnej bajki. Mimo że wokalista nie znał w całości tekstu jednej z nich,
przefiltrowane utwory przez ich styl były

całkiem udane. Potem zagrali jednemu
z więźniów Sto lat i zakończyli koncert własnymi numerami.
Aby wydostać się z Aresztu Śledczego
trzeba przejść przez mniejszą liczbę procedur. Strażnik oddaje rzeczy i wypuszcza
przez bramę. 4 a.m. podpisali płyty dla
zwierzchnictwa i powoli wyszli. Pewnie
znowu zagrają w świnoujskim areszcie,
ponieważ spodobali się zarówno widzom,
jak i administracji.
Karolina Grzybowska

Mój pierwszy raz na FAMIE
odcinek 4. FAMA

ma być

„Please don’t stop the FAMA” – chciałoby się zaśpiewać razem z chłopakami z Clock Machine ich hymn,
który powstał, kiedy tegoroczna edycja zawisła na włosku. Dzięki Prezydentowi Świnoujścia festiwal miał
szansę się odbyć, choć nieuchronnie zbliżamy się do końca jego 44. odsłony.
Do końca zbliża się też „Mój pierwszy
raz na FAMIE”. Bywało między nami różnie, ale ostatecznie chyba się polubiłyśmy. Wielokrotnie miałam jej za złe, że
jest tak absorbująca. Wkurzałam się, że
niedostatecznie promuje te wszystkie
ciekawe zespoły i artystów, którzy na niej
występują. Miałam za złe niszowość.
Stopniowo dochodziłam jednak do
wniosku, że właśnie po to jest FAMA,
żeby zachowywać tę równowagę. Że nie

fot. Piotr Morytko
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jest żadną trampoliną do innego lepsze-

w ferworze zabawy prawie rozniosła sce-

czyli Martę Świetlik i Wiktorię Kozioł w ga-

go świata koncertów transmitowanych

nę. Podobny entuzjazm towarzyszył wystę-

lerii Miejsce sztuki44. Pewnie ile osób,

w telewizji. Że stanowi wartość samą

pującemu przed nimi Robodromowi i wła-

tyle odpowiedzi na to pytanie. Ja mam

w sobie. Że nie jest ani gorsza, ani lepsza

ściwie wszystkim artystom, którzy przekra-

jedną – FAMA po prostu ma być. Bo gdzie

od innych festiwali. Jest po prostu inna.

czają gościnne progi Jazz Clubu Scena.

ja przyjadę za rok ze swoim autorskim

A kiedy w końcu to zrozumiałam FAMA

Nie cierpię rzewnych pożegnań, więc

projektem, który chodzi mi po głowie od-

postaram się Wam i sobie tego oszczę-

kąd przekroczyłam progi Oflagu? Wyglą-

Muzycy za ścianą już ostro próbują

dzić. Nie zamierzam też tworzyć teraz cu-

da na to, że chcąc, nie chcąc zrobiliście

przed koncertem finałowym, którego

kierkowej laurki dla FAMY. Ale jak zawsze

ze mnie prawdziwą famowiczkę.

gwiazdą w tym roku będzie Ewa Bem. Po-

przy końcu pewnych projektów, pojawia

zostałe sekcje również przygotowują się

się pytanie: co dalej? Z FAMĄ i ze mną na

do swoich pokazów. Nawet nie uwzględ-

FAMIE. O tym pierwszym dyskutowano

nieni wcześniej w programie literaci będą

podczas panelu „Nocne Polaków Rozmo-

mieli swoje pięć minut w czwartek

wy”, moderowanego przez Spółkę ZOO,

zbliża się ku końcowi.

o 16:00 w galerii Miejsce sztuki44. To będzie mój pierwszy
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raz, jeśli chodzi o głośne czytanie swoich wierszy, więc trzymajcie kciuki.
Rano na Oflagu spotkałam
Sekcję Muzyczną Kołłątajowskiej Kuźni Prawdziwych Mężczyzn z Olą już w komplecie.
A przed chwilą wpadł do naszego pokoju Kazio Sponge i bezczelnie zaczął nas kokietować.
Nie byłoby w tym nic dziwnego,
bo w tym roku redakcja jest
mocno sfeminizowana, gdyby
nie fakt, że Kazio ma sześć lat
i jest z gąbki. Myślałam, że uda
mi się wyciągnąć od niego jakieś famowe wspomnienia, ale
to też jego pierwszy raz na FAMIE. Obiecał później podzielić
się wrażeniami i poleciał pokręcić się po Świnoujściu.
A ja nie tracę nadziei na powtórkę koncertu Latających Pięści. Ostatni został odwołany, bo
wokalista stracił głos. A po tym
co pokazali na koncercie „Obywatel na wakacjach” chce się ich
więcej i więcej. Program w Jazz
Clubie Scena jest jednak napięty,
a wszystkie zespoły godne uwagi. Podczas spontanicznego projektu Kipikasza-X, czyli występu
dziewczyn z Kipikaszy w towarzystwie

Snowida

publiczność
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