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7"- SERIES OF
INTERNATIONAL ARTISTS

LIFE GARDEN
"Plutonian Dub"
Drone Rec.-20
Z numerem katalogowym 20 zaczy-
na siê dla mnie przepiêkna podró¿
przez vinylowe  single niemieckiej
wytwórni. Przepiêkny, purpurowy
vinyl chowa w swych rowkach dwa
utwory, które zapad³y g³êboko w
mym ogrodzie muzycznym. Projekt
pochodz¹cy z U.S.A. serwuje nam
potê¿n¹ dawkê eterycznego mistycy-
zmu wplecionego we wspania³y, ryt-
miczny rytua³. G³osy z zewn¹trz, po-
ci¹gaj¹cy strach, wy³aniaj¹ca siê
twarz... Pieœni nawi¹zuj¹ce do pier-
wotnych zaœpiewów pierwotnych de-
monów. Rytm- g³ówny temat- wybi-
jany jest oznak¹ rzucanych zaklêæ w
celu otwarcia bram niewymiernych
przestrzeni. Potê¿ny, wszechmocny
materia³, który nacechowany jest
transem i tajemnic¹, stanem prowa-
dz¹cym do otworzenia trzeciego oka.
Arthur Mieczkowski

FRANCISCO LOPEZ
- "Untitled single piece 1"
Drone Rec.- 22
Tym razem wszystko obraca siê wo-
kó³ bieli- bia³y vinyl, bia³a koperta z
minimalistycznym odciskiem pie-
czêci, która zawiera nazwê wyko-
nawcy i tytu³ utworu- w³aœnie, dziw-
ne to dla mnie doœwiadczenie, gdy
przerzucam ten mleczny kr¹¿ek na
drug¹ stronê i nie zastajê ¿adnego
dŸwiêku na "side b". Lopez, hiszpañ-
ski twórca jest ju¿ postaci¹ uznan¹
w Polsce, choæby dziêki niezliczonej
iloœci wydawnictw, czy te¿ koncer-
tom odbytym w naszym kraju jesie-
ni¹ 2000 r. To co zawiera singiel wy-
dany w Drone, to pasmo bardzo za-
gêszczonego, przy tym cichego
dŸwiêku, które jest adekwatne do
malutkich ceremonii, jakie odbywa-
j¹ siê noc¹ zaraz na skraju miasta i
lasu. Coœ pomiêdzy przera¿aj¹c¹
mam¹ industri¹, a leœnym ¿yciem ta-
jemniczych stworzonek. To owadzie
dŸwiêki podane w swej monotonii
na otwartej przestrzeni. Drony po-
g³êbione do granic mo¿liwoœci-
œwietny eksperyment dla umys³u i
przyjemnoœæ w s³uchaniu tego co
nies³yszalne na co dzieñ. Lopez led-
wie s³yszalny, mikromuzyka, ot co.
Arthur Mieczkowski

NOISE-MAKER'S-FIFES
"Intervisage"
Drone Rec. 23
Czarny, tradycyjny kolor vinylu Bel-
gów, których pewnie niektórzy zna-
j¹ dziêki naszemu rodzimemu Obuh
Rec., czy te¿ ma³ych koncertów, ja-
kie mia³y miejsce swego czasu w na-
szym pañstwie. NMF oscyluje w tych
rejonach eksperymentu, które mo¿-
na okreœliæ jako natê¿ona, przetrans-
formowana w niezliczony sposób
elektronika. Potê¿na przestrzeñ jak¹
kreuje zespó³ (pog³êbione echa, po-
g³osy), jest wystarczaj¹co swobodna
by pomieœciæ narastaj¹ce do granic
mo¿liwoœci dŸwiêki, gdy tymczasem
nasz zmys³ s³uchu staje na skraju
swych mo¿liwoœci. Specyfik¹ doko-

nañ NMF s¹ opowieœci stymulowa-
ne jedynie odg³osami na g³êbokich
ambientalnych t³ach. Nie inaczej jest
tym razem- podczas gdy misternie
wype³niona przestrzeñ nie prze-
puszcza promieni, plany pierwsze
zaczynaj¹ swe onomatopeje. Rzecz
dla znaj¹cych jêzyk tworz¹cy ha³a-
œliwe i przestrzenne struktury.
Arthur Mieczkowski

ULTRA MILKMAIDS
 "Jain Umpoulet"
Drone Rec.-25
Przepiêkny mleczny vinyl z ¿ó³tymi
przelewaj¹cymi siê plamami. Przy
okazji tego zespo³u wy³¹cza mi siê
wszelka obiektywnoœæ. Francuzi s¹
jednymi z moich faworytów je¿eli
chodzi o emocjonalny, miêdzy-
gwiezdny ambient pope³niony swe-
go czasu przez La Monte Yanga.
Moim nieœmiertelnym odruchem
sta³o siê polecanie p³yty "v/s part 1"
wydanej przez rodzimy Ignis Project.
Podobnie jak na wspomnianym wy-
dawnictwie, tak i na tym dwuutwo-
rowym singlu mamy do czynienia z
sakraln¹ dawk¹ ezoteryki i g³êbokiej
mistyki. Podró¿e w przestrzenie
po³o¿one g³êboko w naszej psychi-
ce, zdaj¹ siê tu byæ naturalne. Prze-
piêkna alchemia dŸwiêku daje o so-
bie ponownie znaæ, unosi ducha po-
nad cia³o i otwiera drzwi kosmosu.
Rzecz, która przychodzi z rejonów
nieopisywalnych. Rzecz, która po-
winna stanowiæ nieocenialn¹ war-
toœæ dla naszego jestestwa... gdzieœ
tam jest wibracja, daj¹ca pocz¹tek...
Arthur Mieczkowski

VANCE ORCHESTRA
"Hot Water Music"
Drone Rec.-26
Pomarañczowy vinyl Holendrów,
znanych choæby z ³ódzkiego wydaw-
nictwa Ignis i p³yty "No More Bole-
ros". Singiel przepe³niony ha³aœliwy-
mi loopami, czerpanymi z otoczenia
szumami, trzaskami, odpowiednio
transformowanymi, ciêtymi i skleja-
nymi w specyficzne, nerwowe struk-
tury. Przy ods³uchu tego materia³u
towarzyszy mi przede wszystkim
niepokój, niepokój znany z zagubie-
nia w œwiecie dezinformacji (nad-
miaru informacji), w œwiecie szumu
i braku uporz¹dkowania. Struktury,
które dzia³aj¹ bezpoœrednio na sk³ê-
bione nerwy niczym rozgrzane ¿e-
lazo. Poœród tych trzasków, szumów
pojawiaj¹ siê zapêtlone, sztuczne,
mechaniczne g³osy. Druga strona
singla jest ju¿ bardziej transowa, z
tym ¿e trans ów jest znów tworem
naszego czasu, niczym elektryczny
przep³yw pr¹du, zawodz¹cy, mono-
tonny, bezduszny. Ni krzty uczuæ,
wra¿eñ masa. Ponownie "naukowe"
podejœcie do tworzenia.
Arthur Mieczkowski

CRAWL UNIT
 "Tucson mon Amour"
Drone Rec.-28
Seledynowy vinyl Amerykanów. Po-
nownie, z pe³nym materia³em mie-
liœmy okazjê zapoznaæ siê dziêki kra-
jowemu Ignis. Ciê¿ki do okreœlenia
kawa³ek ha³asu, ha³asu stonowane-
go, gdzie mamy powyci¹gane tylko

DRONE Records i TROUM maj¹ swoj¹ siedzibê w Niemczech i ³¹czy
je coœ wspólnego - osoba kryj¹ca siê pod pseudonimem BarakaH.
DRONE Records to wytwórnia wydaj¹ca wspania³¹, eksperymentaln¹
muzykê. Ka¿dy szanuj¹cy siê koneser wie, ¿e piêkna i wartoœciowa
muzyka nie powinna byæ taœmow¹ produkcj¹. Jak¿e mocnego dreszczu
niesamowitoœci dostarcza nam wyjêcie i po³o¿enie na talerz gramofonu
przepiêknie wydanego winylu, wiedz¹ Ci, którzy doœwiadczyli tego
co najmniej jeden raz w swoim ¿yciu. Takie prze¿ycia dostarczane s¹
przez niemieckie wydawnictwo - DRONE. W chwili obecnej wydali
piêædziesi¹t tytu³ów, w tym rodzimy SPEAR, "Not Two" (w planach
EA). DRONE skupia siê jedynie na wydaniach singlowych, pod jego
skrzyd³ami kryj¹ siê takie nazwy jak CONTRASTATE, ULTRA
MILKMAIDS, VANCE ORCHESTRA, CRAWL UNIT, AUBE,
Francisco Lopez i wiele innych. O moich wra¿eniach po ods³uchaniu
tych p³yt mo¿ecie przeczytaæ na tych stronicach. Co cechuje i zachwyca
w wydawnictwach DRONE? Prawdziwa "³¹cznoœæ" z odbiorc¹ -
pierwsza edycja wydañ jest rêcznie oprawiana przez artystów, do tego
dochodz¹ przepiêkne, kolorowe winyle, czy te¿ picture-disc.
Inicjatywa godna pochwa³y i wsparcia, tym bardziej, ¿e tak rzadka w
dzisiejszym rozpêdzonym œwiecie.
TROUM natomiast to muzyczne eksploracje duetu - wspomniany
BarakaH, wraz z Glit(s)ch zakrêcaj¹ w rejony daleko posuniêtej
ezoteryki. W tym wydaniu Anxious zamieszczona jest recenzja
pierwszej czêœci trylogii, "Tjukurrpa (part one : harmonies)"   wydana
przez Transgredient Records. TROUM wywodzi siê z linii prostej od
wczeœniejszego projektu MAEROR TRI, który egzystowa³ w latach
1988-1996. Muzyka TROUM jest po¿ywieniem dla umys³u, jest jak
bezpieczny narkotyk. To otwieranie œcie¿ki do wy¿szego Ja.
Okreœlenia, jakie stosowane s¹ wobec ich twórczoœci to "dark
atmospheric ambient industrial" czy "transcendental noise".
Adekwatne, choæ to tylko s³owa, s³owa które sp³ycaj¹ doznania. Ta
muzyka to uczucia i wêdrówki po kosmicznych œcie¿kach.
Poza wspomnianym "Tjukurrpa (part one : harmonies)",   TROUM
ma na swoim koncie takie pozycje, jak: DAUR 10" (Cohort Records),
DREAMING MUZAK C-60 (1997, Cling Film Records), RYNA CD

TROUM (Berlin, Club Podewil, kwiecieñ 2000, wraz ze SPEAR)
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specyficzne, pojedyncze dŸwiêki,
obrobione i spreparowane. Z prze-
nikliwej czêstotliwoœci pomalutku
zatapiamy siê w szumiaste otocze-
nia, chmury gêstych struktur. Crawl
Unit zapuszczaj¹ siê w rejony od-
cz³owieczone, pe³ne obcych nam
dŸwiêków. Brzmienie tych budowli
jest obce naszym zmys³om, daje po-
czucie odizolowania i nienaturalno-
œci. W tym przypadku ¿a³ujê, i¿ jest
to singiel, a nie pe³nowymiarowy
produkt- zanim zd¹¿ymy zamkn¹æ
za sob¹ drzwi od otaczaj¹cego nas
œwiata, trzeba prze³o¿yæ p³ytê.
Arthur Mieczkowski

KALLABRIS
 "81on.Br.,178o ö.L "
Drone Rec.-30
Tradycyjny, czarny vinyl. Zupe³nie
nie znany mi niemiecki projekt.
DŸwiêki dobywaj¹ce siê z tych czar-
nych rowków to pe³ny mistycyzm
podró¿y po tajemniczych krainach.
DŸwiêki zaczarowane i pe³ne specy-
ficznej atmosfery. To spokojny oce-
an z przenikliwymi uderzeniami,
jakby ostrego ¿elaza o fale nieznajo-
mej materii. To d³uga, transowa pod-
ró¿ po oceanie wszechrzeczy. Muzy-
ka wprawiaj¹ca w b³ogi stan odprê-
¿enia, gdzie wyobraŸnia staje na cze-
le naszej aktywnoœci. Pojawiaj¹ce siê
odg³osy dochodz¹ jakby z g³êbin
oceanu (co sugerowaæ mo¿e te¿
oprawa graficzna singla). Trochê to
lustmord`owe (pamiêtacie "Stalker"),
gêste i tajemnicze.
Arthur Mieczkowski

REYNOLS
"10.000 Chickens Symphony "
Drone Rec.- 42
Przepiêkny kolor vinylu- purpura z
blado¿ó³tymi, rozlanymi plamami.
Uwielbiam takie wydania. Tym bar-
dziej, ¿e i zawartoœæ jest równie piêk-
na. Argentyñczycy z Buenos Aires
przy u¿yciu tzw. fild recordingu wy-
kreowali niesamowite dŸwiêki. Ci-
che, oddalone zewy, przelewaj¹ce siê
plamy, zaczarowane obrazy wyjête
z mikrokosmosu. Atmosfera Uni-
wersum i zjednoczenia z otoczeniem.
Dotyk natury i jej leniwego, acz kon-
sekwentnego tempa. Muzyka napa-
waj¹ca spokojem, otwieraj¹ca bramy
podœwiadomoœci. Wolno, ospale,
przelewaj¹ce siê po³acie gêstego
dŸwiêku. To pierwsza strona, druga
jest eksperymentem... jak w tytule.
Nie do zwerbalizowania- efekt cie-
kawy, bo wymykaj¹cy siê opisom.
Arthur Mieczkowski

VIR
 "Strika/Solaris "
Drone Rec.- 43
Szarografitowy z b³êkitnymi plama-
mi vinyl. Amerykanie z Chicago.
Transcendentnie przetworzone gita-
ry, kosmiczne tekstury, kobiece g³o-
sy zbli¿one wrêcz do niebiañskich
zawo³añ. Piêkno i wyobcowanie,
delikatnoœæ i gdzieœ z oddali doby-
waj¹ce siê wystrzêpione, wrêcz char-
cz¹ce dŸwiêki. Dla mnie jednak mi-
³ym zaskoczeniem wydawa³a siê byæ
druga strona, utwór oddany ku czci
Tarkowskiego i Artiemieva, utwór o
znamiennym tytule, "Solaris". Jed-

nak¿e muzycznie rozczarowa³em siê,
spodziewa³em siê nawi¹zañ do pier-
wowzoru i specyficznego piêkna, któ-
re towarzyszy³o twórcom filmu o tym
tytule. Otrzyma³em sun¹cy siê, gêsty
ha³as, pe³en efektów i jazgotu. Rzecz,
która przenika g³êboko do umys³u,
ale z piêknem to nie ma zbyt wiele
wspólnego. Ot, dwa oblicza Vir.
Arthur Mieczkowski

CRANIOCLAST
 "L.K.A.. Sonar kit"
Drone Rec.- 44

Przepiêkny, gruby
picture disc. Bia³o
pleciony z nadru-
kami rozgwiazd i
kola¿owych oczu.
Choæby ju¿ dla ta-
kiego wydania

warto, by mi³oœnicy vinyli postawili
tego singla na swojej pó³ce. Jednak-
¿e najwa¿niejsza jest zawartoœæ- za-
rêczam, ¿e mi³oœnicy eksperymentu
nie zawiod¹ siê i tu. Materia³ przede
wszystkim z oryginalnym brzmie-
niem, wymykaj¹cym siê opisom, jak-
by trochê ch³odny, jakby nagrania
by³y realizowane w ma³ym pomiesz-
czeniu, st¹d specyficzne pog³osy. A
zawartoœæ to równie¿ eksperyment-
klasyczne instrumenty pobrzmiewa-
j¹ce na tle ró¿nego rodzaju szmerów,
pêtli, zawirowañ, dobywaj¹cych siê
niczym przez tuby g³osów, nastêp-
nie poddane echom. Piêkne kobiece
mantry zjawiaj¹ siê i gin¹ w niezbyt
g³êbokich strukturach dŸwiêko-
wych.  Pojawiaj¹ce siê wariacje in-
strumentalne s¹ na tyle spokojne, ¿e
nad¹¿amy za nimi bez trudu. I to
brzmienie, stwarzaj¹ce poczucie wy-
obcowania, ch³odu i obserwacji jak
gdyby zza szyby. Osobiœcie zacznê
rozgl¹daæ siê za pe³nowymiarowym
wydawnictwem, dla mnie jest nowo-
œci¹ to, co dane mi tu s³yszeæ.
Arthur Mieczkowski

REUTOFF
"ReuTraum IV "
Drone Rec.- 46
To, ¿e Drone jest firm¹ bez granic, udo-
wadnia kolejny singiel. Na wpó³ prze-
zroczystografitowy vinyl wype³niony
zosta³ eksperymentem z Moskwy. W
Moskwie doœæ prê¿nie dzia³a Electro-
shock Rec. Artemiya Artemieva- jak
widaæ nie s¹ to jedyne przejawy rosyj-
skiej muzyki eksperymentalnej. Reu-
toff pomimo, i¿ rewolucji nie zrobi³,
jednak¿e œwietnie sobie poradzi³ na
tym nie³atwym, wbrew pozorom po-
letku. Ich stê¿ony industrialny ha³as,
kieruj¹cy siê raczej w stronê stonowa-
nego noise`u, skrêcaj¹cy w stronê am-
bient, nie jest pójœciem na ³atwiznê. Ca-
³oœæ ubrana- a jak¿e- w czarne ubran-
ka, poœród których wy³ania siê ostry,
miarowy rytm schowany w tle. W³a-
œciwie brak tu pierwszego planu,
wszystko odbywa siê na jednym pla-
nie i trzeba kilkukrotnego wys³ucha-
nia by powy³awiaæ skryte smako³yki.
Jest co- oto pojawiaj¹ siê chóralne za-
œpiewy, poprzetwarzane g³osy, am-
bientalne zewy, industrialne odpady i
rytualne wrêcz zawodzenia. Ca³oœæ
bardzo podnios³a, olbrzymia, silnie
natê¿ona. Jak na singiel, wyj¹tkowo
d³ugi materia³.
Arthur Mieczkowski

(1998, Myotis Records), FRAMAPEIS/VAR 12" (1999, Moloko+),
MORT AUX VACHES: SEN CD (2000, Staalplaat).
Po doœæ d³ugich zmaganiach z czasem i przestrzeni¹ uda³o mi siê
uzyskaæ trochê szczegó³ów dotycz¹cych tych przedsiêwziêæ. W
temacie TROUM wypowiadaj¹ siê natomiast obaj panowie.
Zapraszam na ma³a wyprawê w kierunku nieznanych S³oñc, planet,
przestrzeni.
Arthur Mieczkowski

Czeœæ. Zaczniemy mo¿e od DRONE Rec. Jakie by³y pocz¹tki tej
wytwórni? Co Ciê natchnê³o do tego typu dzia³alnoœci?
Zaczê³o siê na pocz¹tku 1993 roku, od pierwszej p³ytki (7'' winyl)
MAEROR TRI. Wtedy inspirowa³y mnie g³ównie idee sceny
kasetowej: niekomercyjnoœæ, rêcznie tworzone opakowania,
mnóstwo kontaktów osobistych -- komunikacja miêdzyludzka,
wymiany trade-taping itd. Równie¿ chcia³em uczestniczyæ w
stworzeniu czegoœ naprawdê niezale¿nego od massmediów i
kapitalizmu, czegoœ z w³asnej sfery. Oprócz tego, jak to widzê
dzisiaj, chcia³bym poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ poznaæ ludzi o
podobnych pogl¹dach, a myœlê, ¿e scena muzyki eksperymentalnej
zawsze by³a scen¹ dla niewielkiej liczby osób.

Czy przed DRONE dzia³a³eœ, wydawa³eœ coœ pod innymi
szyldami?
Hm. Na potrzebê MAEROR TRI i zespo³u, w którym by³em przed
MAEROR TRI, stworzy³em ma³¹ wytwórniê kasetow¹, dziêki której
wypuœci³em 3 kasety. Ale nie by³y to "prawdziwe" wydawnictwa,
w ka¿dym razie by³y one bardzo nieprofesjonalne.

DRONE wydaje tylko winyle 7". Nawet dziœ, w epoce CD. Nie
myœla³eœ, ¿eby wydawaæ CD?
Nie. DRONE od pocz¹tku mia³ byæ wytwórni¹ wypuszczaj¹c¹
jedynie 7'' i tak¹ pozostanie. W imiê mi³oœci dla winyli i
analogowego dŸwiêku! Jest to równie¿ pewien symbol protestu
przeciwko niskim kosztom tworzenia CD (produkcja winylowej
p³ytki jest znacznie dro¿sza ni¿ wyprodukowanie kompaktu!)

Twoje winyle s¹ przepiêknie wydawane, a nak³ad ich jest
limitowany. Czy dlatego, ¿e zainteresowanie jest zbyt ma³e, a mo¿e
s¹ inne powody?
Podstawowym przyczyn¹ jest rêcznie tworzone opakowanie!
Za³o¿enie jest takie, ¿e artyœci sami tworz¹ opakowania - wysy³am
im czyste ok³adki, a oni mog¹ zrobiæ z nimi co chc¹. Czasami jest to
czysto rêczna robota - rodzaj protestu przeciwko masowej produkcji,
osobista praca! Wartoœæ jednej p³ytki 7'' (koszt w³o¿onej w ni¹ pracy)
jest o wiele wy¿sza ni¿ cena za któr¹ j¹ sprzedajemy, tak wiêc
kapitalistyczne zasady nie maj¹ tu zastosowania. Wiêcej ni¿ 250
kopii przekroczy³oby mo¿liwoœci artystów, a i taka iloœæ
egzemplarzy jest bardzo pracoch³onna.

To bardzo mi³e i rzadko spotykane. Twoje dzia³ania s¹
zdecydowanie antykomercyjne. Jak widzisz dzisiejsz¹ scenê
muzyki eksperymentalnej, gdzie jest miejsce DRONE?
Myœlê, ¿e muzyka eksperymentalna spod znaku DRONE (droning
experimental music) jest swoistym podgatunkeim muzyki
eksperymentalnej. Postrzegam DRONE jako wytwórniê, która
propagujê ten typ muzyki, koncentruj¹c¹ siê na ma³o znanych
artystach. Muzyka eksperymentalna rozros³a siê w ostatnich latach,
a dziêki komputerom i ³atwym w obs³udze programom ka¿dy mo¿e
tworzyæ dŸwiêki. Wydaje mi siê, ¿e muzyka przysz³oœci bêdzie
bardzo odbiegaæ od tego, co dziœ uwa¿amy za "normalne". Muzyka
eksperymentalna mo¿e byæ œcie¿k¹ przewodni¹, estetyk¹ lub
odbiciem wra¿liwoœci nowego spo³eczeñstwa.

Wydajesz p³yty zespo³om z ca³ego œwiata - Rosja, Argentyna,
USA, Francja, Japonia - jak nawi¹zujesz te kontakty? Jakie warunki
musi spe³niaæ zespó³, aby wydaæ p³ytê w DRONE?
Jako ¿e aktywnie dzia³a³em na scenie kasetowej, zawsze zna³em
sporo osób z zagranicy - z wszystkich miejsc, w których s¹ œrodki i
mo¿liwoœci do tworzenia muzyki eksperymentalnej. Obecnie
Internet bardzo u³atwia kontakty z ludŸmi, tworz¹cymi
eksperymentaln¹ muzykê. Wielu z nich kontaktuje siê ze mn¹ i
przysy³a dema, gdy¿ zobaczyli moj¹ stronê internetow¹ lub w inny
sposób us³ysza³o o DRONE. Projekty muzyczne, które chcia³bym
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publikowaæ w DRONE,
powinny wyra¿aæ ekspresjê,
tworzyæ w³asn¹ sferê
muzyczn¹, tak aby by³a ona
unikalna. Oczekujê przekazu
w "jêzyku obcych",
kosmicznym jêzyku
porozumiewania siê za
pomoc¹ muzyki,
komunikowania siê w
niezwyk³y sposób.
Potrzebujemy nowych s³ów i
nowego jêzyka by pozostawiæ
za sob¹ ca³e to stare gówno!

Wyda³eœ blisko 50 tytu³ów
p³yt, który z nich jest dla
Ciebie najwiêkszym
sukcesem? Który da³ Ci
najwiêcej satysfakcji?
Czêsto zadaj¹ mi to pytanie i
wydaje mi siê, ¿e odpowiedŸ
jest niemo¿liwa. "Sukces" to
coœ jak "sprzedana iloœæ kopii",
a to nie jest dla mnie wa¿ne.
Zawsze wydanie p³yty
sprawia mi przyjemnoœæ,
popieram w 100% to co
wydajê. Mówi¹c jednak o
emocjonalnej treœci muzyki,
nadal uwa¿am, ¿e strona A
"Spocket" z VOICE OF EYE
(DR-09) jest najlepsz¹ p³yt¹,
jak¹ do tej pory wyda³em w
DRONE.

Pod numerem DR-36
widnieje SPEAR "Not Two".
Znasz polsk¹ scenê
eksperymentaln¹?
Tak, myœlê ¿e tak. Bardzo mnie
ona interesuje! Znam od lat
Wojcka z Obuh Records, a
tak¿e Maæka (SPEAR, IGNIS
RECORDS). Dziêki nim
pozna³em wiele dobrych
polskich projektów, takich jak
KSIÊ¯YC, MIASTO NIE
SPA£O, EA. Znam te¿
wytwórniê NEFRYT i inne.
Polska scena jest niewielka, ale
dzia³a na niej wielu twórców
o typowo DRON-owym
brzmieniu! Nied³ugo DRONE
wyda 7'' EA.

Poza wytwórni¹ tworzysz
równie¿ TROUM. TROUM to
duet, na który sk³adaj¹ siê
dwie osoby: Glit(s)ch i Ty,
czyli BarakaH. Zespó³,
którego przepiêkna muzyka
urzek³a mnie. DŸwiêki te
okreœlasz m.in. jako post-
industrial. Bardziej
sk³ania³bym siê do okreœleñ
minimal, czy drone music. Nie
s¹dzisz, ¿e nurt industrialny
siê wyeksploatowa³?
Co do inspiracji industrialem:
nie wiemy czy znasz nasz
pierwszy CD "Ryna", który jest
znacznie bardziej noise`owy i
industrialny ni¿ SEN i

TJUKURRPA, a i na pozosta³ych wydawnictwach trylogii
TJUKURRPA jest wiêcej noise`u. Industrial rzeczywiœcie nas
inspiruje, ale to na pewno nie jest to jedyne Ÿród³o.

Muzyka TROUM jest medytacj¹, przenikaj¹c¹ do zwykle
nieaktywnych rejonów mózgu. Czy te dŸwiêki maj¹ wywo³ywaæ
okreœlone reakcje, zmiany u s³uchacza?
Je¿eli masz emocjonaln¹ "antenê", za pomoc¹ której wychwytujesz
ten typ muzyki, to na pewno w jakiœ sposób ona tob¹ manipuluje,
wp³ywa na ciebie. Tak jak manipuluje ona nami. Nasza muzyka
ma wywo³ywaæ efekt podobny do snu (marzeñ sennych,
onirycznoœci), by wprowadziæ s³uchacza w stan, który mo¿na by
nazwaæ "œwiadom¹ nieœwiadomoœci¹". Jakiœ rodzaj emocjonalnego
transu, który powinien otworzyæ drogê do najwra¿liwszych
obszarów twojego wnêtrza.

Ta muzyka to "bezpieczny narkotyk" - widzisz wiêcej, odczuwasz
wiêcej, ale bez skutków przynale¿nych narkotykom. Gdzie nas
prowadzi TROUM?
Dla nas muzyka jest zaproszeniem do podró¿y, snem, stanem
umys³u, now¹ dziedzin¹ eksploracji. Mamy nadziejê, ¿e muzyka
poprowadzi ciê do twojego wnêtrza.

Nie pracujecie z komputerem, jesteœ przeciwnikiem nowoczesnej
kreacji dŸwiêków?
Nie, jesteœmy przeciwni nowym formom tworzenia muzyki,
jakkolwiek wydaje siê nam, ¿e komputery nie s¹ w stanie stworzyæ
tego typu "organicznych" dŸwiêków, jakie tworzymy.

Sk¹d pochodzi nazwa TROUM - zdaje siê, ¿e to ciekawa historia.
TROUM jest starogermañskim s³owem, pochodz¹cym ze
œredniowiecza, a oznacza "sen". Gdy po rozpadzie MAEROR TRI
szukaliœmy nowej nazwy zespo³u, nasz przyjaciel, filozof z
Hanoweru, zaproponowa³ nazwê TRAUM ("W tych czasach
powinniœmy znów œniæ"), lecz my w poszukiwaniu czegoœ mniej
oczywistego, odkryliœmy dawn¹ formê pisowni - "troum". TRAUM
- sen, mara, marzenie, urojenie (Podrêczny s³ownik Niemiecko-
Polski)- przyp. t³um.

Istniejecie od 1997 roku. W tym samym roku wydaliœcie "Daur"
10" dla Cohort Rec. Nie myœla³eœ, by TROUM wydaæ we w³asnej
wytwórni?
Tak, myœleliœmy o tym, ale DRONE wydaje jedynie 7'', a my
chcieliœmy wydaæ p³ytê równie¿ w innych formatach. Istotniejsze
jest dla mnie wydawanie, promowanie innych artystów przez
DRONE. Jakkolwiek nie wykluczam wydania jakiejœ p³ytki TROUM
przez DRONE… jeœli tylko bêdziemy mieli dobry pomys³ na
ok³adkê.

Kolejne wydawnictwa by³y dla Myotis Rec., Moloko +,
Staalplaat. Ka¿dy dla innej. TROUM nie mo¿e znaleŸæ swojego
miejsca, czy te¿ wytwórnie nie spe³nia³y Waszych oczekiwañ?
Nie, to nie dlatego… podobnie jak za czasów MAEROR TRI, lubimy
byæ wydawani przez ró¿ne wytwórnie. Ka¿da z nich ma inne
pomys³y na temat oprawy graficznej, innych s³uchaczy, pracuje z
innym podejœciem. Jest to wiêc raczej kwestia poszukiwania
ró¿norodnoœci i wszechstronnoœci.

"Tjukurrpa" (part one: harmonies) jest pocz¹tkiem trylogii -
pe³nej, przepiêknej muzyki dla podœwiadomoœci. Co nas czeka w
czêœci drugiej i trzeciej?
Czêœæ 2 bêdzie zatytu³owana "The drones", czêœæ 3 "The rythms".
Jest oczywiste, co w zakcentujemy w ka¿dej z tych czêœci - chcemy
pokazaæ ró¿ne strony TROUM. Nie oznacza to jednak, ¿e dŸwiêki
na poszczególnych p³ytach bêd¹ samymi dronami, czy samymi
rytmami. Bêdzie to typowy dla nas hipnotyzuj¹cy trans, z troszeczkê
innymi dŸwiêkami - bardziej medytacyjnymi i monumentalnymi
("drones"), czy bardziej monotonnymi, powtarzaj¹cymi siê,
zapêtlonymi i pulsuj¹cymi ("rhythms").

W planach s¹ równie¿ vinyle TROUM dla innych wytwórni.
TROUM jest bardzo aktywne, sk¹d tyle energii w Tobie?
Nie jesteœmy tak aktywni, jakby siê mog³o wydawaæ… tworzymy
dŸwiêki, jedynie wtedy, gdy czujemy tak¹ potrzebê. Trudno
odpowiedzieæ sk¹d bierzemy energiê, ale mo¿e pochodziæ ona z
ró¿nych Ÿróde³:

TROUM (Berlin, Club Podewil,
kwiecieñ 2000, wraz ze SPEAR)

TROUM (Nowy Jork, The Pyramid -
Club, marzec 2001,

wraz ze LOTUS EATERS)
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- wolê do pracy wyzwala w nas frustracja rzeczywistoœci¹;
- muzyka umo¿liwia wytworzenie sfery, w której mo¿esz byæ

bardziej emocjonalny i wra¿liwy ni¿ w "codziennym ¿yciu" (co
nie koniecznie jest dobre);

- energia do pracy pochodzi z naszych uczuæ, nie jest to coœ, do
czego musimy siê zmuszaæ.

W marcu 2001 r. mieliœcie trasê po USA - jakie wra¿enia? Jaki
zespó³ Wam towarzyszy³? Jak zosta³a przyjêta Wasza muzyka?
Nasze wra¿enia mo¿na by sprowadziæ do jednego zdania: szalony
kraj, mili ludzie! Przynajmniej ci, których spotkaliœmy. Nikt nam
nie towarzyszy³ na sta³e, jakkolwiek pojedyncze koncerty graliœmy
w towarzystwie takich formacji, jak: LOTUS EATERS, V.O.S.
(po³owa YEN POX), SMOOTH QUALITY EXCREMENT,
COELACANTH, HEARING TRUMPET, TOM CARTER i innych…
W niektórych miastach nawet organizowano ma³e festiwale. Chocia¿
interesuj¹ siê tym rodzajem muzy, to jednak niewiele osób
przychodzi na koncerty (na nasze przychodzi³o zwykle ok. 30 osób
a i tak wszyscy mówili, ¿e jak na t¹ muzykê, to by³ to dobry wynik,

w Stanach oczywiœcie). Byæ mo¿e to, ¿e na poszczególne koncerty
nie przychodzi tak wiele osób, wi¹¿e siê z odbywaj¹cymi siê w
tym czasie innymi imprezami. W USA panuje konsumpcja, nie ma
na œwiecie innego kraju, w którym jest tyle mo¿liwoœci wyboru.

Gdzie w Polsce mo¿na kupiæ wydawnictwa TROUM i DRONE?
Nasze wydawnictwa mo¿na zakupiæ w OBUH RECORDS lub IGNIS
PROJECT. Jak s¹dzê te wydawnictwa/dystrybucje s¹ dobrze znane.
Jeœli nie, mo¿emy podaæ adresy kontaktowe.

Tak, myœlê, ¿e ka¿dy zna namiary. Je¿eli nie, znajd¹ je w tym
wydaniu pisma. Dziêkujê za wywiad. ¯yczê powodzenia i
spe³nienia planów.
Dziêki! Mamy nadziejê, ¿e rych³o zagramy jakieœ koncerty w Polsce.
Byliœmy w Polsce w listopadzie 1999. Wspólnie z SPEAR œwietnie
siê bawiliœmy.

dronetroum@aol.com
http://www.troum.com
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