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Czy móg³byœ siê jakoœ zaprezentowaæ?
S¹dzê, ¿e wiele osób w Poalsce nie wie
kto to jest Joe Colley.

Nie wiem, czy powinni wiedzieæ. Mo¿e
wówczas wysz³oby, ¿e nie jestem ¿adnym
artyst¹ [œmiech].

Ostatnio zauwa¿y³em, ¿e porzuci³eœ
nazwê Crawl Unit i tytu³ujesz swoje
nagrania w³asnym nazwiskiem. Dlaczego?

Ta nazwa chyba przesta³a podobaæ mi siê.
To znaczy nadal j¹ lubiê, ale dopiero teraz
chcia³bym zacz¹æ nagrywaæ dobre p³yty i
chcia³bym oddzieliæ je od wczeœniejszych
[œmiech]. Czêœciowo jest to zas³uga
moich przyjació³, którzy zasugerowali mi,
¿e jeœli mam byæ "prawdziwym" artyst¹ i
maj¹ moje nazwisko umieszczaæ na
plakatach, powinienem tytu³owaæ swoje
p³yty w³asnym imieniem. Poza tym nie
sadzê, by industrialna nazwa mog³a byæ
w czymkolwiek pomocna. Nie muszê siê
ju¿ za ni¹ ukrywaæ.

Tak przy okazji, sk¹d siê wziê³a?

Po prostu dwa s³owa pasuj¹ce do siebie.

Nie ¿adna maszyna wojenna, czy coœ w
tym rodzaju?

Nie, chcia³em po prostu, by nazwa jakoœ
ciê porusza³a. Osobiœcie podobaj¹ mi siê
ró¿nego rodzaju tajemnice i niejasnoœci.
W zasadzie nie chcia³em, by kojarzy³o siê
ze mn¹, odzwierciedla³o mnie samego, ale
na dobr¹ sprawê trudno jest unikn¹æ
jakiejœ nazwy, która nie odzwierciedla³aby
tego, kim jesteœ.

Kiedy to siê wszystko zaczê³o? W latach
80-tych? 90-tych?

W 80-tych. Wiêkszoœæ moich znajomych
s³ucha³a wówczas metalu a ja akurat
szuka³em najdziwniejszej muzyki, na jak¹
mog³em trafiæ, s³ucha³em Einsturzende
Neubauten i tym podobnych rzeczy. W tym
samym czasie zaczê³y siê moje
eksperymenty z dŸwiêkiem. Zafascynowa³y
mnie zepsute urz¹dzenia elektryczne i
elektroniczne, wiêc postanowi³em
po³¹czyæ to wszystko i nagrywa³em swoje
pierwsze rzeczy na taœmie.

W ten sposób powsta³a wytwórnia
Povertech?

Tak, najpierw wysz³y kasety, potem 7-
calowe winyle. Zawsze chcia³em wydaæ
swoj¹ p³ytê, wiêc by³ to dobry moment.
Ale z dzisiejszej perspektywy widzê, ¿e
bardziej interesowa³ mnie sam proces
produkcji ni¿ rzeczywiste tworzenie
czegokolwiek. Wówczas u¿ywa³em
g³ównie klawisza "pauza" w magnetofonie
i zestawia³em ze sob¹ dŸwiêki w dziwny
sposób, tak dla zabawy.

Jaki by³ pierwszy tytu³?

Nie pamiêtam dobrze... chyba "Volume 1"
na kasecie. 50 kopii, lub coœ ko³o tego. To
by³ 1989 rok. Pierwsze wydawnictwa
mia³y w³asnorêcznie robione ok³adki,
potem dopiero w 1993r. pokaza³ siê
pierwszy 10" winyl.

Dlaczego w ogóle zacz¹³eœ zajmowaæ siê
dŸwiêkiem?

Chwile, które najbardziej podobaj¹ mi siê
w ¿yciu i w muzyce to chwile zamêtu,
zak³opotania. Ca³a moja praca z
dŸwiêkiem kr¹¿y wokó³ dotarcia do Ÿród³a
i jednoczeœnie jest pe³na ironii, jest prac¹
niemo¿liw¹, gdy¿ produkuj¹c jakiœ dŸwiêk
jednoczeœnie znasz jego Ÿród³o. Na
przyk³ad w tym pomieszczeniu, podoba
mi siê jego brzmienie, otwieram wiêc
drzwi, s³yszê coœ, i chcê, by dŸwiêk ten
nie posiada³ ¿adnego odniesienia.
Generalnie podczas pracy nad p³yt¹ czêsto
nie pamiêtam w jaki sposób uzyska³em
okreœlone dŸwiêki, podoba³o mi siê ich
wspó³brzmienie dok³adnie w tamtej
chwili i to w³aœnie zarejestrowa³em.
Miêdzy innymi z tego powodu chcia³by
byæ trochê ignorantem w tej kwestii.
Robiê muzykê równie¿ dlatego, ¿e niezbyt
wiele p³yt zawiera w sobie jak¹œ
tajemnicê, s¹ zbyt oczywiste, z ³atwoœci¹
mo¿esz stwierdziæ, ¿e w tym i tym
momencie jest gitara, w tamtym klawisze.
Dzisiaj oczywiœcie znacznie ³atwiej jest
znaleŸæ takie p³yty, chocia¿ ciebie te p³yty
mog¹ zaskakiwaæ, innego zaœ nie, bo wie,
w jaki sposób uzyskano dŸwiêk.

Czy istotne jest dla ciebie natê¿enie
dŸwiêku? Pytam dlatego, ¿e wiele osób
szufladkuje twoje nagrania jako noise. Czy
ustawi³ byœ siê w tym samym szeregu co
Masonna czy Merzbow?

Oczywiœcie, ¿e nie, chocia¿ uwielbiam np.
Masonnê, bo posiada unikaln¹ wizjê
muzyki. Ale poziom nag³oœnienia jest
czymœ zupe³nie odmiennym od ha³asu.
Dla muzyków graj¹cych noise dynamika
jest istotna, lecz chodzi im tak¿e o
kompozycjê, z tego miêdzy innymi
powodu nigdy nie by³em w stanie graæ
noise. Próbowa³em, ale nie wiem za
bardzo jak. Ten styl chyba nie jest w
zgodzie z moj¹ osobowoœci¹. Pewne
rozwi¹zania podobaj¹ mi siê, ale niektóre
zupe³nie nie. Nie znoszê na przyk³ad
dŸwiêku uzyskiwanego dziêki wah-wah
[to robi gest i imituje wciskanie peda³u].
¯eby graæ noise trzeba posiadaæ rozleg³¹
wiedzê na temat sprzêtu, wiedzieæ co z
czym po³¹czyæ. To co robiê zawiera
elementy noise, ale z drugiej strony
posiada elementy kompozycji, które s¹
bardziej w zgodzie z moj¹ osobowoœci¹.
Kto wie, mo¿e w rzeczywistoœci moje
nagrania s¹ pozbawione elementu
kompozycji, s¹ bardziej nudne, bo lubiê
s³uchaæ jednego dŸwiêku przez d³ugi czas.
Czasami gdy s³ucham Merzbow, znajdujê
tam bardzo interesuj¹ce fragmenty, ale
wszystko dzieje siê b³yskawicznie,
przep³ywa bardzo szybko, ja chcia³bym
przed³u¿yæ tê chwilê, przed³u¿yæ swoj¹
interakcjê z tym fragmentem. Jeœli chodzi
o sprzêt, w zasadzie korzystam z
podobnego, te¿ u¿ywam efektów
gitarowych, peda³ów, itp., ale zaledwie
kilku, nie mam ca³ego sto³u zastawionego
efektami.

Jakich u¿ywasz Ÿróde³ dŸwiêków?

Jest tego bardzo wiele. Do moich

Joe Colley jest wyj¹tkowym artyst¹. Od lat korzysta
z prostych, nieskomplikowanych metod, nie
przyk³ada wiêkszej wagi do procesu, koncentruj¹c
siê na koñcowym efekcie, dziêki czemu jego prace
dŸwiêkowe cechuje spontanicznoœæ i
bezpretensjonalnoœæ, ale równie¿ rzadko
spotykana g³êbia i wyrazistoœæ. Podejœcie
pozostawia otwart¹ furtkê dla ró¿nego rodzaju
zdarzeñ losowych. Podobnie jak duet Voice Crack,
Colley chêtnie korzysta z ró¿nego rodzaju
szwankuj¹cych urz¹dzeñ elektrycznych. Ale jego
podejœcie, mimo podobnych œrodków, odleg³e jest
od szalonej wolnej improwizacji Moslanga i Gühla,
ma korzenie w industrialnym zami³owaniu do
szmerów i brudów, nieokie³znanej antyestetyce,
w której przedmioty mówi¹ same za siebie a rola
twórcy ogranicza siê do odpowiedniego
pokierowania strumieniem chaosu. Sam Colley
biegle porusza siê po ró¿nych pr¹dach w sztuce:
w wywiadach chêtnie cytuje Johna Cage'a, nie
stroni od teoretyzowania. Pozostaje jednak wierny
idei, ¿e muzyka najlepiej sprawdza siê w sytuacji
ods³uchowej.
Kilka p³yt nagranych przez niego pod szyldem
Crawl Unit ujawnia indywidualny rozwój Colleya
jako twórcy, który bez przerwy szuka swojej
w³asnej to¿samoœci, odkrywa siebie samego
poprzez kontakt z dŸwiêkiem. Ka¿da kolejna p³yta
dokumentuje kolejny okres w jego ¿yciu i rozwoju
jego wra¿liwoœci. Pierwsze produkcje z pierwszej
po³owy lat 90. by³y brudne i nieokrzesane, kolejne
zyskiwa³y na wyrazistoœci. PóŸne p³yty nagrane
jako Crawl Unit: "The Future in Reverse" (Povertech
Industries, 1997), "Everyone Gets What They
Deserve" (Crippled Intellect Productions, 1999) i
"Stop Listening" (Ground Fault, 2000) stanowi¹
wspania³y przyk³ad, ¿e nieakademicka,
eksperymentalna muzyka znajduj¹ca siê na
przeciêciu elektroakustyki i niedefiniowalnej
elektroniki mo¿e byæ nowoczesna formalnie i
intryguj¹ca brzmieniowo.
W chwili obecnej Joe Colley praktycznie wycofa³
siê z ¿ycia publicznego: ograniczy³ kontakt z
publicznoœci¹, praktycznie zaniecha³ koncertów.
Jego stosunek do œwiata mo¿na okreœliæ jako
ambiwalentny. Zwieñczeniem dotychczasowej
drogi by³o porzucenie pseudonimu Crawl Unit na
rzecz publikowania pod pe³nym imieniem i
nazwiskiem. Czy zmiana szyldu poci¹gnê³a za sob¹
zmianê stylistyki i zapatrywañ na dŸwiêk? Z
pewnoœci¹, co s³ychaæ na delikatnej i ulotnej p³ycie-
kolaboracji z Francisco Lopezem "Knowing When
To Not Know" (Antifrost, 2002), lecz tak naprawdê
Joe Colley nadal dystansuje siê od industrialno-
noise'owej bohemy, nadal unika s³ów "artysta",
"muzyk". W zasadzie nadal pozostaje na
nieregularnej, odleg³ej orbicie i co pewien czas
wchodzi w twórcze kolizje z innymi twórcami
wielkiego kalibru: Merzbow, Francisco Lopezem,
RLW.
Rozmowa z Joe Coleyem mia³a miejsce w Wiedniu,
przy okazji którejœ-tam edycji festiwalu muzyki
elektronicznej Phonotaktik. Niestety, strategia
organizatorów polega³a na nie podnoszeniu
zas³ony niewiedzy, st¹d te¿ nikt do koñca nie
wiedzia³ kto bêdzie wystêpowa³ i kiedy. Z tego te¿
powodu pojawiliœmy siê w Austrii dzieñ po
koncercie Colleya, o czym dowiedzieliœmy siê na
miejscu. Ale przynajmniej uda³o nam siê sk³oniæ
go do rozmowy w hotelowym korytarzu. Za³o¿yciel
Crawl Unit by³ jedn¹ z najmilszych osób, z którymi
zdarzy³o nam siê rozmawiaæ. Z powodzeniem
móg³by pos³u¿yæ za wzór skromnoœci. W miêkkich
fotelach siedzieli i pytania zadawali: Kamil
Antosiewicz i Viön.
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ulubionych nale¿y sprzê¿enie, brzmienia
efektów gitarowych z lat 80, czasami
dŸwiêków otoczenia.

Masz jakieœ ulubione?

DŸwiêki otoczenia s¹ dla mnie
problematyczne. Czujê, ¿e nie powinno siê
ich mieszaæ z innymi, z muzyk¹, powinno
siê ich s³uchaæ samodzielnie. Z t¹ kwesti¹
jeszcze siê zmagam. Nagra³em w³aœnie
p³ytê dla wiedeñskiej wytwórni Klang
Galerie, krótki 7-calowy singiel, z³o¿ony
ca³kowicie z nagrañ dŸwiêków otoczenia
i muszê przyznaæ, ¿e nie naj³atwiej siê to
robi. Wiele osób lubi ingerowaæ w takie
nagrania, przerabiaæ  je, w efekcie
otrzymuj¹ np. muzykê elektroniczn¹.
Podoba mi siê elektronika, ale s¹dzê, ¿e
powinno siê j¹ wydawaæ oddzielnie.

Ostatnio wyda³eœ 3" CD z Francisco
Lopezem, którego zapewne znasz
doskonale. On u¿ywa field recordingu w
bardzo specyficzny sposób. Co s¹dzisz o
jego podejœciu do tej kwestii?

Jest jednym z moich ulubionych artystów
z tego krêgu. Jest mistrzem equalizacji.
To zabawne, bo na tej p³ycie pojawi³y siê
dŸwiêki ze wspomnianej siódemki, ale
Francisco potraktowa³ je tak, ¿e s¹
nierozpoznawalne, choæ brzmi¹, jak
dŸwiêki z moich p³yt.

Czy lubisz wspó³pracowaæ z innymi?

Nie za bardzo. Kiedyœ wydawa³o mi siê,
¿e powinienem spróbowaæ, ¿e skoñczy siê
to czymœ ciekawszym, albo czymœ
lepszym. Jeœli robisz to, co robisz i
pracujesz wystarczaj¹co d³ugo i spotykasz
kogoœ, kto ma podobne podejœcie, nie
s¹dzê, by zrodzi³o siê z tego coœ lepszego
od tego, co robicie indywidualnie. Dla
mnie moje dŸwiêki s¹ w pewien sposób
osobiste i czêsto chcê je zatrzymaæ dla
siebie. Mo¿e wydam je kiedyœ, gdy uznam
to za stosowne.

Jak wiêc pracowa³o siê z nim?

Myœla³em, ¿e trochê siê posprzeczamy i
nawet siê zmartwi³em, bo nie chcia³em
wydaæ p³yty z cisz¹, to kompletnie nie w
moim stylu. Ca³e szczêœcie nie
musieliœmy...

Gdy recenzowa³em wasz¹ p³ytê
wspomnia³em, ¿e mo¿na odró¿niæ gdzie
s³ychaæ Joe Colleya, a gdzie Francisco
Lopeza, bo nie mo¿na pomyliæ tej ciszy z
¿adn¹ inn¹

To prawda [œmiech]. Gdy Francisco gra live,
jego wystêpy s¹ o wiele g³oœniejsze.
Chcia³bym, by ukazywa³o siê wiêcej p³yt z

jego nagraniami koncertów. Najbardziej lubiê jego p³ytê "Temizlemek" [Linea Alternativa, 1998], to jest sk³adanka z
pojedynczymi utworami, które ukaza³y siê na innych sk³adankach i singlach. Mo¿e kiedyœ nadejdzie czas na ciszê w
moich nagraniach...

A co jest dla ciebie bardziej istotne, ha³as czy cisza, brak dŸwiêku?

Gdybym móg³ wybraæ, s¹dzê, ¿e wybra³bym ciszê. Ale niestety nie mamy takiego wyboru. Ca³y czas czegoœ s³uchamy,
mo¿emy zamkn¹æ oczy, ale nie mo¿emy zamkn¹æ uszu. Nie wiem, czy to kwestia ewolucji, ale tak skonstruowane s¹
nasze cia³a. Serio, gdybym móg³ wybraæ, mieszka³bym w absolutnej ciszy.

Zdaje siê, ¿e mieszkasz w du¿ym mieœcie

Tak, w stolicy Kalifornii.

I jest tam raczej g³oœno...

Mieszkam w getcie, wiêc wokó³ tocz¹ siê walki, lataj¹ butelki, ludzie siê k³óc¹, bez przerwy je¿d¿¹ samochody.

Czy otoczenie, w którym mieszkasz w jakiœ sposób ciê inspiruje?

S¹dzê, ¿e tak. Gdy zasypiasz i s³yszysz wokó³ siebie agresjê, jakoœ to absorbujesz, poch³aniasz. Poza tym pracujê w
oœrodku penitencjarnym dla nieletnich i w hospicjum gdzie codziennie umieraj¹ ludzie, wiêc to wszystko stanowi
swoist¹ mieszankê i z pewnoœci¹ ca³a ta bieda i ludzkie nieszczêœcie, z jakim mam do czynienia, jakoœ wp³ywa na mój
system nerwowy. Oczywiœcie po ca³ym dniu pracy bardziej doceniasz swoje w³asne ¿ycie.

Jacy jeszcze artyœci ciê inspiruj¹?

Jak powiedzia³em, Lopez jest geniuszem, ale raczej wolê jego wystêpy na ¿ywo, nie wszystkie jego p³yty posiadaj¹ tê
sam¹ energiê. Generalnie inspiruj¹ mnie artyœci, którzy posiadaj¹ konkretn¹ i unikaln¹ osobowoœæ, wizjê. Daniel
Menche posiada typowo amerykañsk¹ osobowoœæ i na swój sposób jest bardzo oryginalnym Amerykaninem i bardzo
oryginalnym artyst¹, jego dŸwiêki brzmi¹ interesuj¹co. Inn¹ postaci¹ jest Eric Lunde, niestety ma³o znany artysta,
którego metody dzia³ania s¹ dosyæ naiwne - nie jest wcale profesjonalnym muzykiem, nie u¿ywa doskona³ego sprzêtu
elektronicznego, ale jest jednym z ciekawszych artystów, którzy czerpali z dorobku Williama Burroughsa: techniki
cut-up, itd. Wiêkszoœæ jego nagrañ pochodzi z lat 80, nagrywa³ z Illusion Of Safety i Hands To, wiele jego nagrañ
wyda³a wytwórnia RRR, napisa³ równie¿ ksi¹¿kê. Jego prace wyprzedzi³y znacznie swoj¹ epokê. Lunde ³¹czy³ nagrania
z rozmaitych miejsc i ukazywa³ je w ró¿nych kontekstach, w ogóle stara³ siê zrozumieæ dane miejsce poprzez dŸwiêkowe
otoczenie i jego obróbkê, st¹d uku³ termin "dŸwiêkowa kartografia".

Co siê z nim teraz dzieje?

Niestety nie jest ju¿ aktywny

Artystyczna emerytura?

Coœ w tym rodzaju. Poczu³ siê w pewnym momencie zgorzknia³y, ¿e nikt nie rozumie jego prac. Po czêœci jest to
zrozumia³e - jak powiedzia³em, jego podejœcie do dŸwiêku by³o bardzo naiwne i Lunde wpisywa³ siê we wczesny
industrial i noise, ale jego rzeczy nie brzmia³y jak japnoise, Whitehouse, czy inne stare zespo³y.

Japnoise ostatnio te¿ siê zmienia. Merzbow, na przyk³ad, przerzuci³ siê na komputery. S¹dzisz, ¿e taka strategia mo¿e
stworzyæ nowe mo¿liwoœci, nowe formy ekspresji?

Wiele osób tak w³aœnie mówi, ale gdy przychodzi co do czego, okazuje siê, ¿e wielu z nich brzmi tak samo. Brakuje
im indywidualnoœci. Nie wiem, czy go jest to kwestia: mo¿e oprogramowania, mo¿e efektów, ale to raczej mnie nie
dotyczy. Mogê doceniaæ brzmienie z komputera, ale z regu³y czegoœ mu brakuje, chocia¿ w ka¿dym spektrum
czêstotliwoœci coœ siê dzieje: jest bas, s¹ œrednie i wysokie. Mo¿e zale¿y to od samych artystów, mo¿e za wczeœnie by
mówiæ o tym, czy ktoœ przekroczy³ swoje narzêdzie. Widzia³em wiele koncertów laptopowych, ale nie mogê powiedzieæ
o wielu z nich, ¿e odpad³em przy nich.

Mo¿e rzeczywiœcie jest to kwestia oprogramowania; instrumenty akustyczne ewoluowa³y niekiedy tysi¹ce lat, by
przybraæ dzisiejsz¹ formê.

A mo¿e trudno nam jest powiedzieæ, gdzie jest tak naprawdê laptopowa klasyka. Jeœli ka¿dy próbuje chwyciæ siê
nowego stylu, ile czasu musi up³yn¹æ, byœmy mogli powiedzieæ: "to jest klasyka latopowej muzyki"? Kiedy powstanie
laptopowy "Sgt. Pepper...", który wywróci wszystko do góry nogami i do którego wszyscy bêd¹ siê odnosili? Nie
wiem, mo¿liwe, ¿e coœ takiego ju¿ powsta³o.

Póki co laptopy powoli wychodz¹ z undergroundu. Björk wynajmuje artystów, którzy do niedawna byli kojarzeni z
podziemiem.  Niebawem Britney Spears pojawi siê na scenie z Powerbookiem.

Nie zdziwi³oby mnie, gdyby ju¿ siê pojawi³a. Czêœci¹ tego zjawiska, przynajmniej tu, w Ameryce, jest to, ¿e nie
docenia siê w ogóle artystów. W Europie jest trochê inaczej, nie musisz udowadniaæ tego na ka¿dym kroku, po
prostu to jest muzyka, ja jestem muzykiem i tyle. W Stanach gra³em w wielu miejscach, np. w klubie w Houston,
gdzie ludzie byli wrêcz agresywni. Czasami wystarczy powiedzieæ, ¿e jesteœ artyst¹ i mo¿e siê to Ÿle skoñczyæ.
Najczêœciej jednak ludzie zadaj¹ ci pytania w rodzaju "no dobra, czym tak naprawdê siê zajmujesz?". W Stanach nie
ma kultury wspierania artystów, wspierania ró¿nych form ekspresji, które nie znajduj¹ spo³ecznego poparcia.

Ale z drugiej strony w Stanach jest bardzo silne podziemie, ukazuje siê mnóstwo zine'ów, istnieje wiele interesuj¹cych
wytwórni, ludzie interesuj¹ siê tym co robi¹ inni i pomagaj¹ sobie wzajemnie.

Z kolei tutaj w Europie ludzie rzadko podchodz¹ do ciebie po koncercie by zamieniæ parê s³ów, najczêœciej wychodz¹
i id¹ do domu, jakby to by³a kolejna forma rozrywki. A amerykañskie podziemie podtrzymuje wizjê Europy jako
miejsca, gdzie ka¿dy przyjmie ich z otwartymi ramionami.

I s¹ zaskoczeni?

Trudno powiedzieæ. Zale¿y chyba od oczekiwañ. Mi osobiœcie nie zale¿y, by graæ wiele koncertów przed liczn¹
publicznoœci¹. Granie koncertów w Stanach jest czêsto niezbyt ciekawym prze¿yciem, bywa bardzo przygnêbiaj¹co.
Nie dostaje siê najczêœciej pieniêdzy i prawie nikt nie przychodzi. St¹d mo¿e ludzie oczekuj¹, ¿e w Europie bêdzie
inaczej, ¿e ktoœ przyjmie ich z otwartymi ramionami.
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nikt nie rozmawia³ tam o muzyce, jedynymi
tematami by³y oprogramowanie komputerowe i
sprzêt. Zastanawia³em siê w pewnym momencie,
czy s¹ to jakieœ targi komputerowe, bo nikt nie
zastanawia³ siê, czy to, co grali by³o dobre, czy nie,
rozmowy nie dotar³y nigdy do tego punktu.
Wszyscy robili fetysz ze sprzêtu. Potem chodzili z
miernikiem g³oœnoœci i mówili: "gra³eœ o 30dB
g³oœniej ni¿ inni". Chocia¿ obiektywnie nie wypad³o
to a¿ tak g³oœno, sugerowali, ¿e jak ktoœ przekracza
pewien poziom dynamiki, to jego ekspresji nie
mo¿na braæ powa¿nie, ¿e to od razu musi byæ
rock'n'roll.

Pamiêtam taki kawa³ek z "Everyone Gets What They
Deserve", zatytu³owany "The Hostile Crowd", gdzie
wyraŸnie s³ychaæ niezbyt przyjazne reakcje
publicznoœci, g³ównie przekleñstwa i gwizdy.

Tak, pamiêtam, to by³ straszny moment i w zasadzie
to straszna p³yta. Wówczas wystêpowa³em
wszêdzie, gdzie tylko siê da³o. Chyba ka¿dy kiedyœ
przechodzi przez taki okres, jedzie siê dziesiêæ
godzin by zagraæ w jakimœ gównianym przedpokoju
za garœæ drobniaków. To ju¿ mnie nie interesuje.
Inni zapraszaj¹ mnie stale, bym pojawi³ siê na
jakiejœ sk³adance wydanej na kasecie, ale z regu³y
odmawiam. Potem wszyscy mówi¹, ¿e Colley sta³
siê jak¹œ pieprzon¹ gwiazd¹ rocka, ¿e ju¿ wyszed³
z podziemia itd. Jestem w tej chwili jakoœ na
rozstaju, moje zdjêcie pokaza³o siê w "The Wire",
wiele osób przesta³o utrzymywaæ ze mn¹ kontakt,
nie dostajê ju¿ tyle emaili ile kiedyœ ze sceny
podziemnej. Ostatnio spotka³em siê z Lopezem i z
Pit¹ [Peterem Rehbergiem, przyp. KA] i doszliœmy
do wniosku, ¿e w zasadzie mo¿emy zagraæ
gdziekolwiek chcemy, ¿e nie potrzebujemy ¿adnego
wsparcia... Rozmawialiœmy potem z Suzann¹
Niedermayr, [która zaprosi³a szereg artystów z
Europy Wschodniej do Austrii, w tym i z Polski],
czy ma s³aboœæ do muzyki z krajów by³ego
demoludu, czy uwa¿a, ¿e ta muzyka rzeczywiœcie
jest warta pokazania, czy jest dla niej egzotyczna,
z Europy Wschodniej i dlatego j¹ wspiera. Ja
osobiœcie mam s³aboœæ do muzyki z Europy
Wschodniej, zawsze podziwia³em tych ludzi za ich
energiê, ¿e potrafili wstaæ rano i zabraæ siê za coœ
twórczego w miejscu, gdzie ¿yje siê znacznie
trudniej ni¿ gdzie indziej. Z tego co widzê,
gdziekolwiek siê nie pojedzie, ludzie coœ robi¹, jest
wymiana energii. Mnie samemu jest czêsto ciê¿ko
wstaæ i zacz¹æ coœ robiæ, choæ moje ¿ycie niektórym
mo¿e wydawaæ siê raczej ³atwe przyjemne.
Kreatywnoœæ jest czym innym dla ka¿dego, dla mnie
akt twórczy wcale nie wi¹¿e siê z czymœ
przyjemnym. Po jakimœ koncercie Holandii ktoœ do
mnie kiedyœ podszed³ i zacz¹³ z entuzjazmem
opowiadaæ, ¿e to super, ¿e wyda³em tyle p³yt i gram
koncerty, bo to musi byæ takie przyjemne i fajne.
Ale dla mnie to wcale nie jest takie fajne, czasami
¿a³ujê, ¿e mam potrzebê robienia tego, ten
instynkt, który trudno pohamowaæ. Serio, jeœli
robisz to wystarczaj¹co d³ugo, potem nie mo¿esz
przestaæ, to wcale nie przynosi ci ¿adnego szczêœcia,
ale musisz to robiæ, to jakaœ kompulsja. Jeœli nie
mia³bym okazji, ¿e by graæ koncerty i wydawaæ
p³yty, ca³y czas s³ysza³bym te dŸwiêki w mojej
g³owie, jak na s³uchawkach. W Japonii rozwi¹zane
jest to w interesuj¹cy sposób, tam ludzie pozwalaj¹
ci wyrzuciæ z siebie tê agresjê.

By³eœ w Japonii?

Tak, kilkakrotnie przy okazji trasy.

Jakie ró¿nice kulturowe rzuci³y ci siê w oczy?

Jedn¹ z ciekawych rzeczy jest sytuacja m³odych
ludzi, którzy mieszkaj¹ w ma³ych mieszkaniach ze
swoimi rodzicami. Nie mog¹ tam zachowywaæ siê
g³oœno. Mnóstwo artystów graj¹cych noise, na
przyk³ad MSBR, Government Alpha, mieszka

z rodzicami i ca³y czas s³ucha noise'u na
s³uchawkach. Wydaj ci siê, ¿e ta muzyka jest
przeraŸliwie g³oœna, ale oni bardzo rzadko mog¹
s³uchaæ jej w ten sposób, wiêc gdy graj¹ koncerty,
trwaj¹ one dwie godziny albo d³u¿ej, by wszyscy
mogli wyrzuciæ to z siebie. Tu gdzie ja mieszkam
jest zupe³nie inaczej, wszyscy zachowuj¹ siê bardzo
g³oœno w swoich mieszkaniach, s³ychaæ s¹siadów z
do³u puszczaj¹cych na przyk³ad rap i na d³u¿sz¹ metê
trudno jest powstrzymaæ potem agresjê. W Japonii
wszyscy s¹ mili i grzeczni...

Czy myœlisz, ¿e Japoñczycy s¹ bardziej otwarci na
dŸwiêk?

Na pewno s¹ bardziej wyspecjalizowani. Zdarza siê,
¿e w jednym bloku znajduj¹ siê trzy ró¿ne kluby
jazzowe. W jednym leci muzyka z lat 1960-68, w
pozosta³ych z innych okresów i ka¿dy ma swoj¹
publicznoœæ, która nie chodzi gdzie indziej. Dla nich
zachodnia muzyka jest równie¿ bardzo mocno
poszufladkowana, tworz¹ niewielkie nisze, w
których umieszczaj¹ po kilku artystów

Czy próbowa³eœ umieszczaæ dŸwiêk w konkretnej
przestrzeni, wyraziæ nim coœ wiêcej w relacji z
otoczeniem? Chodzi mi o instalacje dŸwiêkowe,
projektowanie œrodowiska dŸwiêkowego.

Oczywiœcie, choæ bardzo trudno jest mi znaleŸæ
odpowiednie pomieszczenie. W sumie uda³o mi siê
zorganizowaæ do tej pory dwie czy trzy, za kilka
miesiêcy, w Chicago powinna odbyæ siê kolejna, jak
na razie najwiêksza, gdy¿ bêdê mia³ do
zagospodarowania a¿ trzy du¿e pomieszczenia i
zamierzam stworzyæ tam trzy oddzielne sytuacje
dŸwiêkowe. Ostatnia, która przygotowa³em,
polega³a na stworzeniu sprzê¿enia, przekierowaniu
sygna³u dochodz¹cego z mikrofonów kontaktowych
przymocowanych do g³oœników rozmieszczonych w
przestrzeni. Same g³oœniki by³y ró¿nej jakoœci i
ró¿nych rozmiarów, zatem chodz¹c po mieszczeniu
wzbudza³o siê ró¿ne dŸwiêki. Ca³y koncept by³
zrealizowany przy pomocy dosyæ prymitywnych
œrodków - po czêœci dlatego, ¿e jestem raczej leniwy
- ale wszystko wypad³o znakomicie.

Czym ró¿ni siê dla ciebie przygotowanie instalacji
od wystêpu na ¿ywo, nagrywania w studio?

Nie ma wykonawcy, punkt uwagi publicznoœci
przenosi siê bardziej na sprzêt, dla mnie ta ostatnia
kwestia jest problematyczna, dlatego te¿ rozumiem
Francisco Lopeza, który te¿ jej unika. Czasami
oczywiœcie dochodzê do wniosku, ¿e dywagacje na
temat roli odbiorcy i wykonawcy to zwyk³a strata
czasu, czasami jedna osoba przy laptopie nie sprawia,
¿e odbiór jest lepszy albo gorszy, chocia¿ ja sam nie
potrafi³bym siedzieæ przy nim, mimo ¿e nie robiê
wiele wiêcej [œmiech]. Ale instalacje s¹ lepsze, nie
ma sceny, mo¿esz zaprezentowaæ to co chcesz i
unikasz tego typu rozterek, mo¿esz wyjœæ na chwilê
i wejœæ z powrotem. Instalacja, o której mówi³em
jest szczególnie ciekawa pod tym wzglêdem. Jeœli
opuœcisz salê, dociera do ciebie jedynie jednolite pole
dŸwiêkowe, jeœli wejdziesz z powrotem, mo¿esz
przyjrzeæ siê poszczególnym g³oœnikom, wiele z nich
ma przymocowane ró¿ne obiekty, które uderzaj¹ w
mikrofony i wzbudzaj¹ inne dŸwiêki. Ka¿de
sprzê¿enie ma inn¹ wysokoœæ, wiêc do twoich uszu
dociera szereg ró¿nych strumieni, odg³os
umieraj¹cej technologii.

Czy jesteœ romantykiem z natury?

[œmiech]

Nie pytam bez powodu. Na wiêkszoœci twoich
nagrañ - to moje subiektywne odczucie - jest pewien
element... mo¿e nie dos³ownie "romantyczny", bo
wówczas mo¿e gra³byœ na gitarze ballady, ale
element nostalgii, nie s¹ to dŸwiêki kompletnie
abstrakcyjne, ale niepozbawione emocji.

Naprawdê to s³yszysz?

Serio. Na przyk³ad utwór zamieszczony na
sk³adance wydanej z okazji imprezy o nazwie
Observatory, która odby³a siê w Hiszpanii w 2000r.
to zdecydowanie twój najbardziej z emocjonalnych
kawa³ków, puszcza³em go nawet moim znajomym,
mówi¹c im, ¿e to jeden z najbardziej smutnych
utworów, jakie kiedykolwiek s³ysza³em.

O mój Bo¿e. Zgadzam siê z tob¹, niewiele osób to
zauwa¿a, ale ja te¿ czasami czujê coœ podobnego.

Megethanks to Joe Colley!

By³eœ ju¿ w Europie Wschodniej?

By³em na Litwie. Na Wêgrzech zna³em zespó³
Hideg Roncs, wydali siódemkê na Drone Records,
w Rumunii utrzymujê kontakt z Iancu Dumitrescu,
w Polsce znam Maæka z Ignis Records, chocia¿ z
wieloma tymi osobami nigdy wczeœniej siê nie
widzia³em.

Jakie masz plany na przysz³oœæ?

Niebawem uka¿e siê kilka nowych p³yt: 3" p³yta
CD nak³adem Crippled Intellect, z³o¿ona tylko z
elektronicznych dŸwiêków. Potem winyl nak³adem
ERS z Holandii i CD nak³adem Auscultare,
wytwórni, która wspó³pracuje z innym labelem,
Ground Fault. Poza tym reprodukcje moich
obrazów zostan¹ wydane w ksi¹¿ce wydanej przez
Auscultare.

Jakiego typu jest to malarstwo?

Nie wi¹¿e siê ono zbytnio z muzyk¹, wiêc nie
chcia³bym za bardzo wchodziæ w ten temat.

Ale mimo wszystko s¹ one czêœci¹ ciebie?

Malujê absurdalne rzeczy na znalezionych
kawa³kach drewna, z regu³y kola¿e.

Figuratywne, czy bardziej abstrakcyjne?

Figuratywne... W muzyce podoba mi siê bardziej
abstrakcyjnoœæ, w malarstwie zaœ figuratywnoœæ.

Jakiœ punkt odniesienia?

Ruch dada, Hannah Höch, poza tym Francis Bacon
- jeden z moich ulubionych malarzy, ale nie
chcia³bym siê do niego porównywaæ, oczywiœcie
Duchamp, lecz to chyba mówi ka¿dy [œmiech]. Eve
Klein i jego koncepcja pustki wp³ynêli na mnie
znacz¹co. Jeden krok od zastanej rzeczywistoœci,
ucieczka w inny œwiat, nieskoñczonoœæ. Z tego
powodu, jak s¹dzê, ludzie wpadaj¹ w narkotyki,
pij¹ i szukaj¹ innego œwiata. Dla mnie s³uchanie
dŸwiêku o odpowiednim natê¿eniu mo¿e ciê
doprowadziæ do tego samego stanu, do tego
punktu, przybli¿a ciê do niego.

Pracujesz nad muzyk¹ ka¿dego dnia, czy masz
rozmaite fazy aktywnoœci?

Zdecydowanie nie codziennie. Zwykle muszê mieæ
jak¹œ motywacjê, coœ musi mnie poruszyæ,
sprowokowaæ. Czasami mam problemy z
motywacj¹ i jestem bardzo krytyczny wobec tego,
co robiê.

Jaki procent tego, co nagrywasz zostaje wydany?
5? 20? 50?

Nie przechowujê materia³u, który nagrywam, wiêc
najczêœciej pracujê nad jednym, dwoma
fragmentami. Najczêœciej gdy pracujê nad czymœ
wystarczaj¹co d³ugo, wczeœniej czy póŸniej zostanie
to wydane, jeœli tylko nadarzy siê ku temu okazja.
Wiêkszoœæ rzeczy, które nagrywam trafia do kosza,
nie robiê ¿adnych kopii zapasowych.

Czy narzêdzie jest dla ciebie wa¿ne?

Jeœli komputery umo¿liwia³yby mi zrobienie tego
co chcê, pewno bym ich u¿ywa³. Mo¿e ju¿ jest na to
za póŸno, nie wiem; póki co sprzêt, którego u¿ywam
ma wci¹¿ sporo mo¿liwoœci. Mimo to lubiê na
przyk³ad syntezatory analogowe - podczas spotkania
z Charlesem Cohenem, maniakiem i kolekcjonerem
syntezatorów analogowych, który gra³ niedawno z
Curdem Duc¹, mia³em okazjê dotkn¹æ jego
eksponatów. Ka¿dy z nich mia³ w sobie to "coœ",
czu³o siê ich wiek i tradycjê, chcia³o siê je w¹chaæ i
g³askaæ. Ale ja osobiœcie wolê innego rodzaju sprzêt,
chocia¿ brzmienie syntezatorów podoba mi siê. Nie
widzê w jaki sposób dŸwiêk jest generowany, ale
lubiê go. Wolê u¿ywaæ ma³ych efektów, które mo¿na
³¹czyæ ze sob¹ w ró¿ny sposób. Widaæ wówczas w
jakie wchodz¹ one relacje, jak wspó³zale¿n¹ od
siebie, mo¿na je fizycznie przemieszczaæ w
przestrzeni. Niektórzy radz¹ sobie przy pomocy
myszki, ale to nie dla mnie [œmiech].

U¿ywasz od lat tego samego instrumentarium?

W zasadzie tak: mikser i proste efekty; nie ma za
bardzo o czym mówiæ. Pamiêtam, jak gra³em w
Calarts, najbardziej znanym collegu w Kaliforni,
który przyci¹ga ludzi zajmuj¹cych siê sztukami
multimedialnymi. Nie pamiêtam ju¿ jak tam siê
znalaz³em, ale nie u¿ywa³em laptopa, podczas gdy
wszyscy u¿ywali laptopów i rozmawiali o nich
u¿ywaj¹c swojego w³asnego jêzyka. Co ciekawe,
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