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„Słuchaj, sztuka to praca!”. Podcast o pracy twórczej i planowaniu drogi zawodowej w świecie sztuki i 
branżach kreatywnych. Zaprasza Instytut Kultury Miejskiej. 

Dzień dobry. Ja się nazywam Ana Matusevic i zapraszam na drugi już odcinek z cyklu „Słuchaj, sztuka to 
praca!”, w którym rozmawiamy o drodze zawodowej twórców i artystów, o ich procesie twórczym, o 
zarabianiu na swojej twórczości i różnych dylematach z jakimi to się może wiązać. I dzisiaj na łączach mamy 
dwoje gości: Siksa, czyli duet artystyczny Alex Freiheit i Piotr Buratyński. Dzień dobry. 

W „Sztuka to praca” rozmawiamy o pracy artystycznej, właśnie z perspektywy zawodowej i jestem bardzo 
ciekawa waszego doświadczenia w tym temacie, ponieważ Siksa wyłamuje się ze scenicznego, artystycznego 
mainstreamu i pomówimy dzisiaj trochę o waszej działalności jako pracy. Chciałabym też zajrzeć za kulisy 
waszej twórczości pod kątem organizacji waszej pracy. Jestem też ciekawa waszych refleksji wokół 
pogranicza ekspresji twórczej a oczekiwań rynku. Zacznijmy może od tego jak wy sami, swoją twórczość 
opisujecie i określacie? Gdybym was poprosiła o nakreślenie tego co robicie hasztagami, czyli słowami 
kluczami, to jakie by one były? 

[Piotr] Estrada na pewno. 

[Alex] Tak, piosenkarka i piosenka polska. 

[Piotr] Ale jednocześnie sztuki interdyscyplinarne, czy sztuki konceptualne. 

[Alex] Tak, sztuka, po prostu. 

[Piotr] My w sumie nawet nie wiemy gdzie jest nasz dom artystycznie. 

[Alex ] W naszych móżdżkach. 

[Piotr] W naszych móżdżkach, ale głównym polem naszej działalności były przede wszystkim do pandemii, 
koncerty i to dzięki koncertom, występom scenicznym udało nam się powiedzmy w jakiś sposób zaistnieć, 
jakkolwiek to brzmi, w świadomości, czy w ogóle artystycznie. Od tego właściwie się zaczęło, ale z pewnym 
czasem zaczęło to wszystko ewoluować, obrastać wokół sztuki scenicznej, koncertów, sztuki estradowej, 
pojawiły się takie dziedziny jak literatura, film, teatr, sztuki wizualne i wiele innych. 

Właśnie, jesteście totalnie transdyscyplinarni i wydaje mi się, że dobrze się w tym czujecie i odnajdujecie, a 
co jest takim wspólnym mianownikiem waszej twórczości, bardzo rozległej, czy też w ramach wspólnego 
projektu Siksa, czy też to co robicie indywidualnie? 

[Alex] Być może to zabrzmi górnolotnie, ale ja też przestałam się bać mówić takich górnolotnych, wręcz 
banalnych i może dla niektórych infantylnych haseł. Ponieważ ja w sumie taka jestem i to wszystko na czym 
jest zbudowana Siksa też takie jest i też się przestałam wstydzić tego. W związku z tym ja powiedziałabym, że 
wspólnym mianownikiem tego wszystkiego jest po prostu wolność i taka wolność, o którą my bardzo walczymy 
na różnych polach, samo powstanie tego projektu Siksa łączy się u nas właśnie z tym hasłem wolność u zarania 
tego. Bo myśmy wcześniej zanim zaczęli to robić, w ogóle siebie nie znaliśmy i po jakimś miesiącu, kiedy się 
poznaliśmy, zaczęliśmy robić Siksę, to wszystko poszło bardzo szybko. A to też dlatego, że po prostu trafiliśmy 
na siebie i daliśmy sobie upust temu wszystkiemu, co do tej pory przeżyliśmy. W jakimś sensie jest to taki akt, 
którego dokonaliśmy wspólnie, tworząc tą Siksę, ten zespół i jest to taki akt wolnościowy u zarania swego 
początku, powstawania tego projektu. Też ta wolność u nas oczywiście objawia się na różnych polach i łączy 
się z wieloma innymi rzeczami, bo to jest też bezkompromisowość w jakimś sensie, nie czujemy się też dobrze 
w naginaniu jakichś swoich wartości i po prostu tego nie robimy. Też nie lubimy jak nas się wykorzystuje do 
pewnych tematów, może tutaj zakończę, że wydaje mi się, że ta wolność pod wieloma względami jest u nas 
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bardzo ważna. Taka wolność po prostu w tworzeniu i pracy twórczej, dlatego tęż nie zgadzamy się na jakieś 
rzeczy, które nas średnio interesują, albo które sprawiają wrażenie, że coś się za tym kryje. 

Jeśli dobrze rozumiem, to co robicie jest waszym świadomym wyborem. Czy to co robicie jest realizacją 
waszych planów artystycznych, zawodowych, czy to jest taka twórcza fala, która was niesie i nawet się nie 
zastanawiacie, w którą stronę? Czy świadomie sobie te drogi, którymi podążacie? 

[Piotr] Myślę, że z tą twórczą falą to trafiłaś dosyć blisko, ale może też nie do końca. Może spróbuję to 
wytłumaczyć w ten sposób, że my nie jesteśmy ani wykształconymi artystami, nie kończyliśmy żadnej 
akademii, szkół artystycznych, aktorskich, muzycznych. Jesteśmy może nie tyle samoukami, co ludźmi z 
intuicją. Jesteśmy ludźmi, którzy przez większość swojego życia sztukę odbierali, konsumowali ją, często w 
jakimś dziwnym, wręcz chorobliwym nadmiarze i w pewnym momencie to się w nas tak skumulowało, że 
zaczęliśmy po prostu  tworzyć. Wyszło to wszystko naturalnie, nic nie kalkulowaliśmy, pierwsze nasze występy 
na scenie, pierwsze koncerty, odkrywaliśmy siebie na scenie już podczas występu. Nie mamy do teraz Sali prób, 
studia, czy czegoś w czym moglibyśmy tworzyć. Pracujemy w mieszkaniu. 

[Alex] Ale mamy biurko, to jest dla mnie bardzo ważnym elementem tego mieszkania, że musi być biurko. 

[Piotr] Tak, dlatego każdy nasz występ na początku był pewnego rodzaju testem. Na pierwszych koncertach 
odkrywaliśmy czym nasza sztuka jest, czym jest ten występ, czy jest koncertem? Czy jest aktem 
performatywnym? Z każdym występem i koncertem szliśmy o krok dalej, odkrywaliśmy czym to może być, 
jakiś dziwny mariaż dźwięków, literatury i cielesnej obecności i tak dalej. Z drugiej strony nie było to zupełnie 
dziełem przypadku, bo to wszystko co było w nas miało swoje podświadome odzwierciedlenie na scenie i nie 
robiliśmy na scenie niczego, czego nie mielibyśmy w sobie. Czasami się nawet śmiejemy, że my sami musimy 
odkryć całą historię sztuki na nowo poprzez siebie, poprzez niektóre gesty czy wybory artystyczne. Dla wielu 
osób na przykład to, co robimy jest jakieś awangardowe, transgresywne, my często twierdzimy, że to wcale 
takie nie jest, że to wszytko już było, jak zresztą o wszystkim można powiedzieć, ze wszystko już było, że z 
podobnymi aktami performatywnymi już mieliśmy do czynienia w latach 80-tych i tak dalej. Niemniej my jako 
osoby, jako twórcy musimy odkryć to samo, poprzez siebie i trudno też mówić tutaj o jakiejś przypadkowości, 
bo jednak nasze charaktery i to w jaki sposób chcemy funkcjonować kierują tą Siksę nawet w podświadomy 
sposób. 

[Alex] Tak, ale z drugiej strony ja też byłabym za tym żeby powiedzieć, że to tak naprawdę są nasze też 
świadome wybory, że my też nie lecimy na jakiejś takiej fali. Wydaje mi się, że nasze wybory są bardzo 
świadome i oczywiście nie zakładamy sobie celu, że w tym roku zrobimy to i to i później do tego dążymy. Jeżeli 
są jakieś cele, to są takie że często sobie myślimy, że fajnie byłoby jeszcze zrobić coś w tej dziedzinie, albo w 
tej i próbujemy to zrobić ale nie na siłę tylko przyglądać się nowym propozycjom, które dostajemy i szukać w 
tym czegoś, co będzie też dla nas superrozwijające. Wiec decyzje, które podejmujemy są absolutnie świadome 
i wbrew pozorom dyskutujemy na temat tego zanim zaczniemy coś robić. Nawet nad tym, że dzisiaj 
rozmawiamy, długo myśleliśmy czy w ogóle jesteśmy w stanie tutaj coś dać tej rozmowie i temu ważnemu 
tematowi, który my uważamy, że jest on ważny w takim sensie, że płacenie za sztukę, a takie wstydzenie się 
tego, że sztuką możesz zarobić jest bardzo popularne. Wydaje mi się, że zarobki w sztuce są też jakimś swego 
rodzaju tematem tabu i tylko gdzieniegdzie wychodzą jakieś horrendalne sumy od reżyserów, ile to oni nie 
zarabiają w teatrach. A mi się wydaje, że szokiem jest to dla nas wszystkich też dlatego, że my po prostu rzadko 
kiedy w sztuce są rozmowy o pieniądzach, to wszystko jest owiane jakąś wielką tajemnicą. Nie chcę mówić o 
każdym, ale jest coś takiego, że się wstydzisz, że robisz coś takiego i na tym zarabiasz podczas gdy my się tego 
nie wstydzimy, bo to jest dla nas cudowne, że możemy robić to, co kochamy i żyć w jakiś sposób z tego, a 
dlaczego, to myślę, że zaraz o tym porozmawiamy. 

A kiedy właściwie pojawił się ten moment, że z tego, co robicie, z waszej twórczości możecie się utrzymać, 
że to co robicie, to jest w zasadzie droga zawodowa? Kiedy o tym pomyśleliście w ten sposób? 
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[Alex] To się troszeczkę wydarzyło przez przypadek właściwie. Ja dokładnie wiem jaki to był moment, od 
początku kiedy to robiliśmy też sobie średnio mogliśmy pozwolić na to, żebyśmy we dwójkę normalnie 
pracowali, na etacie, ponieważ to dużo czasu zajmuje, zajmowanie się czymś takim, taką całą strukturą 
organizacyjną. A kiedy ja pracowałam w instytucji kultury, to w tym czasie Buri mógł się zajmować właśnie 
Siksą pod takim względem, że załatwiać koncerty, stwarzać nowe możliwości. I od początku było tak, że my 
sobie nie mogliśmy pozwolić na to, że dwie osoby pracują i tym się zajmujemy w wolnym czasie. Ale to też 
wynika z tego, że podjęliśmy taką decyzję, że my nie prosimy ani nie zatrudniamy nikogo, o tym w ogóle nie 
było mowy ze względów finansowych. Ale my też nie chcieliśmy, to był nasz świadomy wybór, mieć managera, 
ani osoby, która by się tym zajmowała, z tego względu, że po prostu traktujemy to tak bardzo osobiście, ten 
projekt, chcemy nim sami kierować. Bo dla nas rozmowa z organizatorkami, organizatorami i rozmowa z 
ludźmi, którzy organizują nasze koncerty, wydarzenia, jest dla nas równie ważna i poznawanie tych ludzi, jak 
to, że występujemy. My po prostu mamy taką zasadę, że my lubimy poznać te osoby, dla których gramy, lubimy 
pogadać z nimi, nie chcemy żeby to się tak wydarzało, oczywiście tego nie krytykujemy jeżeli ktoś tak robi, ale 
my bardzo lubimy mieć to wszystko w swoich rękach. Ale też dzięki temu możemy poznawać dużo ludzi, a 
wiadomo, że czasami wybieramy takie koncerty, na które być może jakiś manager by się wcale nie zgodził, 
ponieważ często gramy za darmo, albo wyjazdy zagraniczne traktujemy jako naszą podróż przy której przy 
okazji coś gramy i dzięki zagraniu tego koncertu mamy na bilet, żeby pojechać gdzieś tam. My też dużo rzeczy 
robimy za darmo i do tego się też przyznajemy. Przyznajemy się do tego, że bierzemy pieniądze za pewne 
rzeczy, ale przyznajemy się również, że robimy za darmo i psujemy w jakiś sposób rynek w takim sensie, że my 
się nie cenimy bardzo, nie? Czy my się cenimy mocno? 

[Piotr] Godnością i honorem na pewno dosyć wysoko. 

[Alex] No właśnie, ale to jest też tak, że my nie mamy na przykład jednej stawki i od początku aż do teraz to się 
nie zmieniło, że my mamy jakąś stawkę, którą podajemy organizatorom, chcemy zawsze wyczuć jakie to jest 
miejsce, czy to jest jakaś instytucja, która ma finansowanie, to wtedy wiemy, że możemy zaproponować jakąś 
naszą stawkę od nas i wtedy ewentualnie dyskutować na ten temat. Natomiast kiedy to jest jakiś squat albo 
impreza benefitowa, czy miejsce niezależne to wiadomo, że czasami się gra za zwroty, albo za trochę więcej 
niż zwroty. Zawsze bardzo na to uważamy, żeby osoby organizujące dane rzeczy się nie poczuły, że z nami nie 
można o takich rzeczach rozmawiać, bo my właśnie chcemy o tym rozmawiać, chcemy być w porządku. 

[Piotr] Bo sami jesteśmy organizatorami też. 

[Alex] Dokładnie, bo sami jesteśmy też organizatorami, może to też z tego wynika. Ale wracając do tego tematu 
to po prostu ja kiedy zostałam zatrudniona przez Kubę Skrzywanka do spektaklu „Kordian” w Teatrze Polskim 
w Poznaniu, to ja rzuciłam wówczas pracę w muzeum w Gnieźnie, ponieważ próby teatralne wyglądają tak, że 
pracuje się prawie codziennie przez dwa miesiące. I ja wtedy już wiedziałam, że możliwe, że to jest ten moment 
kiedy ja rezygnuję z etatu, ponieważ zarabiałabym w tym teatrze tyle samo ile w muzeum, to jest taka sama 
pensja, więc pozwoliłam sobie na to, żeby zaryzykować i zrezygnować ze stałej pracy na etacie z 
ubezpieczeniem i wejść na tą ścieżkę bez ubezpieczenia, bez szefa również w jakimś sensie. Więc od czterech 
lat nie pracuję w muzeum i wtedy zaczęliśmy dostawać jakieś takie propozycje, które pozwalały nam się w jakiś 
sposób utrzymać, a to jest też tak, że my dokonujemy życiowych wyborów polegających również na tym, że 
my nie potrzebujemy dużo pieniędzy. My mieszkamy w Gnieźnie ponieważ tu jest tanio, my tanio płacimy za 
mieszkanie, my żyjemy dość skromnie i też z tego to wynika, że możemy się utrzymać. Ja wiem, że może dla 
niektórych to by nie było satysfakcjonujące, dla nas jednak jest satysfakcjonujące to co zarabiamy, te momenty 
ciszy kiedy nie zarabiamy, wiemy, że sobie zawsze poradzimy, w każdej sytuacji, po prostu nie boimy się tego, 
że na przykład mamy jakąś posuchę przez kilka miesięcy. 

[Piotr] Ktoś mógłby powiedzieć, że żyjemy biednie, ale my żyjemy po prostu skromnie i tak jak byśmy chcieli. 
Też wybór by zająć się tylko i wyłącznie sztuką, kierowany myślą finansową, jest po prostu niezbyt rozważny, 
ale tu jest truizm. Też w momencie, w którym Alex zrezygnowała z pracy etatowej, okazało się, że mamy więcej 
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czasu by grać, więcej koncertów. I z tych skromnych wtedy kwot udawało się też uzbierać satysfakcjonujące 
pieniądze na przeżycie i dalszy rozwój. 

Co więc jest tym najważniejszym paliwem dla was jako twórców? Jeśli to nie jest pieniądz? 

[Alex] Sztuka przede wszystkim, tworzenie sztuki na własnych zasadach, jestem z tego bardzo dumna i też 
doceniam w nas i w sobie to, że zawsze tym paliwem dla nas jest sztuka. Teraz skończyliśmy właśnie prace nad 
spektaklem, który od początku do końca robiliśmy przy wsparciu Komuny Warszawa, ale robiliśmy wszystko 
co chcieliśmy, na własnych zasadach. Tam nie było reżysera, tam nie było struktury, więc była to sytuacja 
komfortowa dla nas i mogliśmy zaprosić do tego kilka osób i w takiej małej pandemicznej grupce mogliśmy 
zrobić coś, co jest dla nas tak ważne, bo właśnie jest zrobione z miłości do sztuki i do opowiadania i opowieści 
samej w sobie. I wyszło nam coś bardzo czułego, chyba też ze względu na to, że pierwszy raz robiliśmy coś w 
większej grupie niż dwie osoby, ale byliśmy za to niejako odpowiedzialni w takim sensie, że bardzo chcieliśmy, 
po różnych doświadczeniach, żeby nikt tam nic nie robił wbrew sobie i żeby każdy tam miał takie poczucie, że 
rzeczywiście współtworzy jakąś sztukę. Udało nam się wytworzyć coś takiego, ponieważ ja napisałam tekst, na 
który wszyscy się zgodzili, że nad nim będziemy pracować i każdy ten tekst powołał do życia scenicznego swoją 
obecnością i pracą twórczą. Więc to było coś niesamowitego patrzeć jak to się tworzy przez to, że różni ludzie 
tego dotykają i pobudzają do życia. I to jest nasze główne paliwo napędowe, bo my uwielbiamy występować 
dla ludzi, naszym największym żywiołem są koncerty i kochamy to robić. Po drugie też jest coś takiego, że dzięki 
temu co my robimy jako Siksa, uczymy się na tym robić różne inne rzeczy, dzięki temu, że mamy ten komfort, 
że mamy Siksę to możemy zabierać głos w tedy kiedy uznajemy, że to jest dla nas okej, zabierać głos w ważnych 
sprawach, popierać różne inicjatywy. Ale też możemy z drugiej strony być bardzo blisko ludzi i ten bliski kontakt 
z ludźmi jest dla nas również bardzo ważny i to jest też paliwo napędowe, bycie blisko tych odbiorców, którzy 
są właściwie czymś najważniejszym, jakimś budulcem tej Siksy wydaje mi się. 

A myślicie o swojej publiczności w znaczeniu, że wiecie kto jest waszym odbiorcą, wiecie jakie ma 
oczekiwania? Czy nie ma to żadnego dla was znaczenia i wpływu na was? 

[Alex] Znamy odbiorców, którzy mają do nas pewne oczekiwania i to są zwykle kuratorzy danych inicjatyw, 
instytucji i tak dalej, oni mają do nas największe oczekiwania, ponieważ często zapraszając nas do czegoś, za 
nas wymyślają sobie w głowie co powinno być. 

[Piotr] Lub czym właściwie jesteśmy. 

[Alex] Lub czym właściwie jesteśmy, bo jak się okazuje większość kuratorów zaprasza nas do różnych działań, 
bardzo często poprzez to co wyczytali, to jest bardzo denerwujące i to się zdarza co najmniej dwa razy do roku, 
taka sytuacja. Ktoś nas do czegoś zaprasza, bo po prostu jesteśmy w pewnym sensie dla tego kogoś hot, wiesz 
o co chodzi? W takim sensie, że fajnie jest Siksę zaprosić, bo w tym roku dostała Paszport Polityki, a w zeszłym 
roku było fajnie bo wydała taką płytę, która jest o tym, o czym się teraz mówi na ulicach, więc też fajnie byłoby 
zaprosić. I że to zaproszenie często wiąże się z jakimś oczekiwaniem co do tego jak powinno wyglądać nasze 
wystąpienie w danej sztuce czy czymś takim. I to są nasi odbiorcy, którzy mają do nas jakieś wręcz roszczenia, 
a często jest tak, że oni nawet nie wiedzą czym my się zajmujemy tylko coś wyczytali i myślą, że wiedzą o nas 
wszytko. A często nie bywali na naszych koncertach jak się później okazuje, więc musimy na to bardzo uważać, 
bo z tego później wychodzą jakieś rozczarowania. Niemniej jeśli chodzi o odbiorców, którzy przychodzą na 
nasze koncerty, czy inne rzeczy, które im proponujemy, to my trochę znamy tych odbiorców. Czasami to jest 
nawet śmieszne, bo my się bardzo do nich przywiązujemy i traktujemy ich jak swoich przyjaciół, co jest może 
dla nich trochę creepy. 

[Piotr] Nie. 

[Alex] Nie jest chyba, nie? Bo ja tak z uczuciem podchodzę do pewnych ludzi, którzy są z nami od początku i to 
jest super dla mnie, zawsze wzruszające. Wiec dużo tych osób znamy, bo my często gadamy z ludźmi po 
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koncertach, czy później sobie piszemy na Instagramie. Zawsze ja piszę na Instagramie. Natomiast my też 
musieliśmy stworzyć takie pole gdzie można rozmawiać z naszymi odbiorcami, do dzisiaj tak jest, bo przez 
pewien czas mieliśmy bardzo mocne tematy, poruszaliśmy tematy, o których za wiele się nie mówi jak gwałt, 
gwałt w związku. I to powodowało to, że jeżeli ja mówiłam z tak dużą presją na scenie i o tym była nasza sztuka 
przez długi czas, to byliśmy gotowi na to, choć na to nigdy nie jest się gotowym, że uświadamiasz sobie jak to 
duży jest problem. Ale byliśmy gotowi na to, że ludzie odpowiedzą tym samym, to znaczy będą też chcieli się 
podzielić swoją historią i musieliśmy im dać do tego jakieś pole choćby w takim sensie, że po prostu pogadać 
z tymi ludźmi, czy popisać. A jeśli chodzi o odbiorców i może ty byś powiedział, to mi się wydaje, że to jest 
strasznie różne. Czasami przychodzą do nas na koncerty rodzice z dziećmi, często ojcowie z córkami, co jest 
bardzo poruszające i to jest zawsze dziwne, ale czasami się na koncertach zdarzają też dzieci. Natomiast ja bym 
nie umiała tego określić w jasny sposób, bo przychodzą też stare panie, które mają tak dużo do powiedzenia 
po tych koncertach. 

[Piotr] Seniorki. 

[Alex] To są seniorki. Jest dużo takich przykładów, ale ta publiczność jest bardzo różna mi się wydaje. 

[Piotr] Grupa docelowa nie do określenia. Przez te wszystkie lata wielokrotnie się zmieniała, ale jest taki rdzeń, 
o których często sobie mówimy, „a, na ten spektakl i tak przyjdzie nasza publiczność.”  I kiedy się spojrzy na 
salę teatralną to widzę tych naszych, tą koncertową publiczność. Ale kim ona jest do końca? Trudno 
powiedzieć, to jest jakiś miks załogi punkowej, nastolatków, studentów, ludzi z różnych stanów, zawodów, z 
bardzo różnych regionów. Niektórzy potrafili jeździć kilkaset kilometrów na te koncerty. Kiedyś graliśmy w 
Paryżu, wyszedłem na papierosa przed klub, a tam taki Grzegorz z Bytomia, który jeździ często na nasze 
koncerty, w środku Paryża. 

[Alex] Pozdrawiamy Grzegorza. 

[Piotr] Pozdrawiamy Grzegorza. Więc ta grupa istnieje, ale czym jest? trudno ją zdefiniować i może lepiej niech 
tak zostanie, bo jeżeli nie wszystko da się ująć w te ramy statystyczne, to tym lepiej. A trafiały się takie 
koncerty, że przychodził na przykład pastor ewangelicki i bardzo mu się podobało i odbyliśmy z nim jakąś 
rozmowę. Bywały koncerty gdzie przychodziły jakieś grupy chrześcijańskie, gdzie przychodzili metale dosyć 
ortodoksyjni, o których nigdy byśmy nie pomyśleli, że mogą się zjawić na naszym koncercie. Artyści w 
podeszłym wieku, emerytki, młode punki, które nie wiadomo skąd się wzięły w tamtym miejscu, o tamtym 
czasie. To jest super, bo po to też jest sztuka. Można o naszej sztuce powiedzieć, że jest dziwna, odstraszająca, 
wulgarna, brzydka, zła, to jednak pod tą sceną spotykają się tak różne środowiska, że uważamy, że to jest  
sukces. 

Padło tu kilka wątków, do których chciałabym na chwilę wrócić. Alex opowiadałaś o tym, że czasami 
kuratorzy, czy instytucje jakieś mają konkretne oczekiwania, czy obraz was i gdzieś tam umiejscawiają w 
swoim programie, który nie do końca odpowiada wam. Jak reagujecie na takie propozycje jeżeli ktoś was 
stawia w takiej sytuacji? 

[Piotr] Czasami jak dostajemy jakąś propozycję, to oczywiście musimy nad nią głębiej pomyśleć. Czasami 
robimy prostą kalkulację, co my jesteśmy w stanie dać temu projektowi, oraz co w stanie są zaoferować nam 
organizatorzy. Często się okazuje, że jedyne co organizator czy pomysłodawca, kurator jest w stanie nam 
zaoferować, to przede wszystkim pieniądze i jeżeli to tylko to, to nas to nie interesuje. Bo jeżeli już mamy 
wchodzić w projekty powiedzmy bardziej zaawansowane, gdzie jesteśmy częścią większej całości, gdzie nie 
wszystko zależy od nas, to my jako artyści chcemy się przede wszystkim czegoś nauczyć, coś z tego wynieść dla 
siebie. A kwestia finansowa jest naprawdę trzecio- lub czwartorzędną kwestią. Więc dokonujemy takiej prostej 
kalkulacji, oczywiście czasem popełniamy błędy, czego później często żałujemy. 
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[Alex] Właśnie, bo to nie jest takie proste, bo my jesteśmy trochę przypałowcami musze przyznać i jak ktoś nas 
zdenerwuje, to ja powiem szczerze, bo to nie ma się co krygować, z nami to jest tak, że jeżeli my się na coś 
godzimy i później się okazuje, że ten ktoś od nas wymagał czegoś konkretnego i jest obrażony, że my mu tego 
nie dajemy, albo próbuje, że to powinno być tak, powinno być zaangażowanie, politycznie, to ja się wtedy 
duszę. Bo ja zawsze wiem, że jeżeli ludzie dają artystom wolność przede wszystkim, czy pole do dyskusji, do 
rozmowy, to wtedy to jest najbardziej opłacalne dla tego organizatora, kuratora i tak dalej. Tak mi się wydaje, 
bo wtedy ktoś nie robi pracki pod zamówienie i wtedy można dać komuś rzeczywiście jakąś super rzecz. A jeżeli 
ja mam już na sobie te kajdany pod tytułem, że to musi być takie i takie to my niestety mieliśmy kilka razy taką 
sytuację, niestety nie udało się tego załatwić polubownie i myśmy się pokłócili, a my nienawidzimy tego. My 
jesteśmy bardzo mili i lubimy też współżyć z tymi ludźmi, którzy nas do czegoś zapraszają, ale czasami się nie 
da, jak ktoś ci chce włożyć do głowy swoje pomysły i oczekiwania i mnie to strasznie blokuje artystycznie w 
związku z tym i zwykle się rozstajemy z tym kimś, taką trochę imbę robimy wtedy. Bo czasami próbujemy 
dociągnąć to do końca, tutaj mówię o wyjątkach, ale czasami staramy się dobrnąć do tego końca i dla dobra 
sztuki, jakiejś większej całości. Ale zdarzyło nam się kilka razy, że musieliśmy zrobić tak zwaną imbę, żeby ten 
ktoś dał nam spokój i też zawalczyć o siebie w ty danym projekcie. Bo czasami ktoś jest tak zaślepiony swoimi 
egocentrycznymi jazdami, że ciężko z taką osobą jest w ogóle prowadzić dialog i to się też zdarza, ale ja też tak 
jak mówiłam, to co my robimy jest dyktowane wolnością, więc bardzo o to dbam u nas. Bo po prostu nie 
musimy robić wszystkiego. To zwykle się pojawia wtedy, kiedy my chcemy zrobić coś nowego dla nas, coś 
podejmującego inne tematy niż dotychczas. Ponieważ my, to co robimy traktujemy bardzo płynnie, jeden 
projekt wynika z drugiego i to być może nie wymagamy od naszych odbiorców, żeby oni to widzieli, analizowali, 
bo to w ogóle nie jest potrzebne, bo każde z tych dzieł można sobie wziąć osobno. Ale dla nas to jest taka 
ścieżka, że jedno dzieło wynika z drugiego, że nawet jak gramy Kaspara Hausera, w teatrze w Szczecinie w 
jakimś spektaklu, to to co się dzieje później z nami, wynika bardzo mocno z tego, co przeżyliśmy w tym teatrze. 
I podczas robienia tej sztuki, w takim sensie techniczno-organizacyjnym i też jako te postaci. Więc to sobie 
dalej płynie i lubimy ten swój przebieg i kiedy proponujemy coś nowego, a ktoś zaprosił nas z oczekiwaniami, 
że będziemy robić o sztuce zaangażowanej w na przykład jebanie Polski, bo często ludzie myślą, że my się tym 
zajmujemy, to ciężko jest to połączyć. Ja nie lubię się cofać wstecz, mimo, że myśmy robili jakieś rzeczy mocno 
o Polsce, to my już do tego nie wrócimy, tak samo jak nigdy nie wrócimy do tego, żeby zagrać nasz stary 
materiał, którego już nie gramy. Wiec to jest taka nasza zasada i my też nie wracamy do danych tematów, bo 
uważamy też, że trzeba się jakoś rozwijać w tym, co dajesz ludziom, bo nie wyobrażam sobie, że robię coś na 
zamówienie dla ludzi. Ludzie też to widzą, odbiorcy są mega mądrzy i my też jesteśmy takimi odbiorcami, że 
czujesz kiedy coś jest zrobione, bo ten temat jest teraz modny, bo trzeba zrobić protest song, bo jest strajk 
kobiet, bo trzeba zrobić protest song, bo trzeba walczyć o wolne sądy. Powstają takie dzieła sztuki na tego 
typu okazje, które czasami wynikają z zapotrzebowania rynku według mnie, a czasami  rzeczywiście wynikają 
z tego, że ktoś musi podjąć ten temat, bo uważa, że to jest ważne i to jest super w sztuce też, że można za 
pomocą sztuki jakoś wesprzeć dany problem. Ale często czujesz też, że coś jest zrobione, bo rynek tego tu i 
teraz potrzebuje. 

[Piotr] I my też nie funkcjonujemy w próżni, staramy się czujnie analizować sytuację polityczno-społeczno-
artystyczną, bo to są byty bardzo ze sobą powiązane. I widzimy co ludzie chcą kapitalizować, nie raz mieliśmy 
propozycję by to czym się zajmujemy ugładzić, przerobić, przekuć w sukces, zmonetyzować, skapitalizować, że 
ludzie chcą takich rzeczy, które uznawane były za nasz powiedzmy duży sukces, dajcie nam więcej tego 
samego. My jesteśmy ludźmi, którzy chcą iść do przodu, rozwijać się, szukać nowych dróg. Często też mam 
takie wrażenie, że wszystkie najlepsze rzeczy jakie zrobiliśmy to zrobiliśmy właściwie bez pieniędzy przy 
wsparciu osób, które również były zainteresowane przede wszystkim sztuką, a pieniądze były rzeczą 
drugorzędną. Chociażby film „Stabat Mater Dolorosa” na podstawie naszej płyty, zrobiliśmy z Piotrem Machą, 
właściwie bez absolutnie żadnego budżetu, tylko angażując swój czas, dostęp do sprzętu i ten film również był 
pokazywany w zupełnie bez pobierania jakichkolwiek opłat na całym świecie od Ameryki Północnej, 
Południową, przez głęboką Rosję, w większości państw europejskich. Po prostu chcieliśmy żeby dotarł do ludzi, 
żeby ludzie mogli go wyświetlić w jakimś klubie, domu kultury, squat’cie, galerii sztuki. I często dzięki tym 
pokazom zupełnie darmowym, gdzie chcieliśmy tylko aby zainteresowani ludzie być może to pokazali, 
pojawiały się pewne kontakty, propozycje, udało nam się odwiedzić parę wspaniałych miejsc, poznać wiele 
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świetnych ludzi przy tej okazji. Ale w ogóle nie wiązało się to z zarobkiem, aczkolwiek pewien taki kapitał 
symboliczny przybył ze względu na to, że mogliśmy zaprezentować niełatwą sztukę, w języku polskim właściwie 
na całym świecie. Prawdopodobnie do teraz byłby ten film wyświetlany gdyby nie pandemia. I czasem mam 
też wrażenie, że odbiorcy spoza Polski, ludzie zajmujący się sztuką, tylko zaraz za naszymi granicami, nie 
rozumiejąc kontekstu społeczno-politycznego w którym się porozumiewamy, czy nawet specyficznego języka 
polskiego, w którym pisze, ale mają dużo bardziej świadomy odbiór tego, czym się zajmujemy, jaki tworzymy 
komunikat i na czym się cała Siksa opiera, niż powiedzmy nasz rodzimy rynek sztuki, nasze kanały 
przekazywania komunikatów artystycznych. 

To, że odnaleźliście się też poza granicami Polski, bo wydaje mi się, że niektórzy artyści traktują właśnie 
wyjście poza rodzimą publiczność jako pewnego rodzaju sukces, kolejny krok na ścieżce swojej kariery. A to, 
że wy jesteście słuchani, rozumiani, o czym to świadczy? Czy chodzi o uniwersalność tematów, czy o wasz 
sposób komunikowania? Bo tutaj się tak zastanawiałam, jak są tematy, które są dosyć mocno osadzone w 
realiach polskich, a jednocześnie publiczność zagraniczna chce słuchać i oglądać i rezonuje to wśród tej 
publiczności, to z czego to wynika? Bo chyba nie z języka angielskiego, niektórzy się przestawiają na język 
angielski, na śpiewanie po angielsku, bo chcą podbijać zagranicę. 

[Alex] Z tym językiem angielskim to jest w ogóle ciekawa rzecz, mamy takie przykłady na naszym polskim rynku 
muzycznym, o których ty mówisz, z tym tłumaczeniem na angielski. Podczas gdy ja uważam, że w ogóle nastąpił 
jakiś taki zwrot, że trochę jest tak, to już trwa od wielu lat wydaje mi się, że ludzie doceniają to, że to jest w 
języku polskim i mimo, że tego nie rozumieją. Chociaż przygotowujemy tłumaczenie, ludzie dostają to w jakimś 
mini singlu, że mogą po takim koncercie wziąć i ja też mówię mniej więcej, o czym jest po angielsku dany 
materiał, żeby też mogli wiedzieć w jakim obszarze tematów się poruszać. Natomiast oczywiście nie tłumaczę 
wszystkiego, bo tego się nie da, ale chodzi mi o to, że ludzie bardzo doceniają to, że robimy to w języku polskim. 
I dzięki temu oni sobie podczas takiego koncertu sprawdzają na ile są w stanie zrozumieć z tej sztuki, z tego 
koncertu, na ile w stanie są za pośrednictwem tego języka i muzyki i naszej obecności sami trafić na jakieś 
tematy w głowie, że to jest bardziej wtedy spotkanie i wydarzenie zupełnie inne niż w kraju. My też je bardzo 
sobie cenimy, bo ja oczywiście zajmuję się tekstem i bardzo to lubię, natomiast zagranicą ten tekst jest na 
którymś planie, że bardziej działa to jak brzmią pewne słowa, jak ja je wypowiadam, ruch. Uwielbiam tą 
sytuację, wtedy muzyka jest na pierwszym planie, gdzie w Polsce często w ogóle Buri jest pomijany jako koleś, 
który stoi za tą laską zwariowaną. Więc ta muzyka też jest bardzo wtedy doceniana, jest dużo rozmów po 
koncertach wtedy o samej muzyce, co jest dla mnie super, że jak to jest zrozumiałe dla wielu osób i mamy 
same dobre przeżycia związane z występami za granicą, nie ma ani jednego złego. Ale to też jest tak, że my 
sobie nie wkładaliśmy na głowę tej presji, że my musimy tam odnieść sukces, bo my i w Polsce nie jesteśmy 
znanymi artystami przecież. Jak ktoś się zajmuje sztuką, to pewnie nas kojarzy, ale to nie jest tak, że nas ludzie 
znają, więc nie wkładaliśmy sobie na głowę, że musimy zrobić karierę zagraniczną, bardziej traktowaliśmy to 
jako podróż w nieznane i nasz materiał, z którym graliśmy za granicą na początku najwięcej to było 
„Poskromienie złośnicy” kilka lat temu. I myśmy zanim zaczęli go grać w Polsce, zaczęliśmy go grać za granicą, 
bo akurat tak się złożyło, że ułożyliśmy sobie trasę zagraniczną, na Litwie też. I to było cudowne, że mogliśmy 
sprawdzać ten materiał zagranicą, kiedy ten tekst nie jest najważniejszy, tylko forma w jakiej on jest podawany 
i forma całego koncertu. W związku z tym przyjechaliśmy do Polski z jakimś nowym doświadczeniem tego bycia 
z publicznością w związku z tym materiałem. 

[Piotr] Też co do tego sukcesu za granicą, to, że w jakiś sposób być może jesteśmy widoczni w Europie, nie jest 
niczym szczególnym pod tym względem, że naszymi korzeniami jest scena punkrockowa, muzyka 
undergroundowa i niezależna. I oczywiście można powiedzieć, że na przykład kariera brytyjska Myslovitz to 
była wielka porażka, to w tym samym czasie kiedy na przykład to się działo, dziesiątki polskich hardkorowych, 
punkowych, crustowych kapel waliło kilkumiesięczne trasy po całej Europie i nie tylko, grając setki koncertów 
w różnych miastach, w różnych państwach. 

[Alex] Czasami dla 200 osób, a czasami dla 5, ale to jest właśnie ten koloryt tego. To nie ważne ile osób przyjdzie 
zagranicą, sam fakt tego, że to wystawiasz za granicą jest czymś niesamowitym i mimo, że czasami rzeczywiście 
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było tak, że mieliśmy kilkaset osób na koncercie, a czasami mieliśmy pewnie z jakieś 10, to jest super. Bo po 
tym możesz porozmawiać z tymi 10 osobami, po prostu z każdym i porozmawiać o tekstach i tak dalej. My w 
ogóle nie traktujemy tego jako jakąś presję, że my musimy wypełniać sale i w Polsce i zagranicą. Wiemy, że 
nasze decyzje, które podejmujemy są skazane na to, że my nigdy nie będziemy wypełniać dużych sal, bo nie 
ma marketingu, nie znamy się na marketingu, korzystamy z social mediów, które są nam potrzebne, ale też w 
takim zakresie nie super jakby to robiła jakaś nastolatka. Bo też się starzejemy i na przykład TikTok to już jest 
dla mnie za dużo, chociaż podziwiam to, co się tam dzieje. Więc korzystamy z tych narzędzi, którymi umiemy 
się posługiwać i staramy się, żeby w ogóle nie podchodzić marketingowo, żeby być w kontakcie z ludźmi, bo 
chcemy żeby oni wiedzieli co się u nas dzieje. Ale też bez przesady, że musimy wypełniać sale, więc te koncerty 
zagraniczne traktowane są jako taka też przygoda. Ale tak, to jest myślę, że ważne co Buri powiedział, że wie 
się tylko o takich rzeczach jak właśnie duże zespoły, które próbowały coś robić zagranicą, czy soliści nasi polscy, 
a przecież było mnóstwo takich zespołów, które się zapisały w historii europejskiego punk rocka, jak na 
przykład Post Regiment, którzy grali wielkie trasy zagranicą i są w pewnych kręgach do dziś znani. Tylko tutaj 
znowu pytanie o to co kto oczekuje i jak chce być rozpoznawalny i w jakich kręgach chce żeby o nim się 
pamiętało i czy w ogóle chce, żeby się o nim pamiętało kiedyś. 

[Piotr] Bo jakkolwiek jesteśmy artystami interdyscyplinarnymi, to naszymi korzeniami jest scena punkowa czy 
muzyka niezależna. Sukces i widzialność artysty zagranicą to jest coś co może wywoływać błysk w oku na 
przykład w sztuce konceptualnej, w sztukach wizualnych, to jest coś do czego artyści dążą, do rezydencji 
zagranicą, do wystaw indywidualnych i zbiorowych zagranicą, co podwyższa ich kapitał. My oczywiście też 
jesteśmy twórcami interdyscyplinarnymi, ale nie o to nam chodzi, raczej o rozsiewanie tego komunikatu 
zagranicą trochę bardziej. 

[Alex] Tak, ale jeżeli mówisz o tych artystach wizualnych to wydaje mi się, że jeszcze postuluje w sztuce taki 
mit tego, że ktoś ciebie zauważy, być może to wynika z filmów, czy znanych biografii, że ktoś ciebie musi 
zauważyć, żebyś ty robił tą sztukę, żebyś ty odniósł sukces. Podczas gdy mi się wydaje, że przede wszystkim to, 
że jacyś artyści interdyscyplinarni, wizualni są wystawiani zagranicą, jeżeli mówimy o świecie galeryjnym, 
wynika głównie z tego, że oni po prostu pracowali na to przez długi czas. To nie jest tak wydaje mi się, że Karol 
Radziszewski został zauważony i dostał propozycję zrobienia wystawy za granicą, wydaje mi się, że szereg jego 
decyzji i pracy, którą włożył w swoją sztukę sprawiło to, że małymi krokami. Bo to jest też praca, jak mówiliśmy 
o tym naszym filmie, to Buri siedział i szukał miejsc po mapie Europy i nie tylko, w których wydawało mu się, 
że mogą puścić ten film, mogą być tym zainteresowani, to praca z tym związana. I też dlatego nazywamy to 
pracą, bo wkładamy to w dużo naszej siły i czasu. 

Wspomnieliście, że nie korzystacie z usług managera, nie macie managera, więc w zasadzie jesteście 
artystami, twórcami, którzy pracują organizacyjnie na to, żeby dopiąć umowy, żeby znaleźć organizatora 
projektu i tak dalej, więc wszystkim się zajmujecie wy, we dwójkę. 

[Piotr] Tak jest. 

[Alex] Tak. Przy oczywiście wsparciu różnych osób często, ale to są dodatkowe rzeczy. Tak, robimy to sami, taki 
rzeczy organizacyjne, których też jest dużo i zadbaniem o taką widoczność naszą, to też my się tym zajmujemy, 
w takim sensie widoczność, żeby ludzie byli poinformowani co się u nas dzieje w ogóle, co robimy, jak coś 
nowego wypuszczamy, czy nawet jak nie wypuszczamy, to żeby ten kontakt jakoś był z ludźmi. 

[Piotr] Tak, bo my też często nie myślimy o promowaniu rzeczy, którymi się zajmujemy, tylko ja sobie myślę o 
tym w ten sposób, że jak już się napracowaliśmy, to fajnie by było jakby ktoś to zobaczył. Więc poinformujmy 
tych ludzi co to jest, gdzie to będzie można zobaczyć i może będą zainteresowani. Bo pisanie wiersza do 
szuflady, malowanie obrazu z nadzieją, że ktoś kiedyś cię zauważy bez robienia niczego w tym kierunku, 
wstydzenia się swoich najbardziej szalonych pomysłów, chowanie głowy w piasek, klękania przed instytucją 
czy strukturami, to wszystko potrafi zabić cię już na starcie. 
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[Alex] To też jest tak, że często można się do tego zrazić, do sztuki, do instytucji, że jest dużo moim zdaniem 
chujozy w tym świecie sztuki. Można trafić na złych ludzi, na ludzi, którzy potrafią ciebie zmiażdżyć jednym 
tekstem. To, że ludzie się czasami wstydzą, wynika też z tego w jakim my społeczeństwie żyjemy i z tego jaki 
jest świat artystyczno-muzyczny, to nie jest łatwe i my doskonale na własnej skórze to wiemy, ponieważ my 
byliśmy obśmiewani na początku, również przez tych ludzi, którzy teraz do nas piszą ochoczo z propozycjami. 
Więc to, że nam się udało przezwyciężyć ten wstyd, to chyba tylko dlatego nam się to udało, bo ja się do tego 
zawsze przyznaję, że sztuka w jakimś sensie uratowała mi życie. W związku z tym ja też wiedziałam, że ja w 
tym wszystko pokładam i to jest dla mnie tak ważne, że ja chcę to robić i tyle złego doświadczyłam w życiu, że 
mi tego nie zepsujecie tym komentarzem, ale to wynika też z dużej pracy nad sobą, wielu łez wylanych. Bo to 
nie jest tak, że my się nigdy nie przejmowaliśmy tym, co ludzie na nasz temat mówią, wręcz przeciwnie, ja się 
tym bardzo przejmowałam. Mnie to tak czasami wkurza, że jeszcze istnieje coś takiego, że jednym tekstem 
może cię jakiś znawca teatru tak dobić, mnie to tak wkurza, że są jeszcze takie autorytety, które są w stanie 
zamknąć, albo otworzyć ci drogę w jakiejś danej dziedzinie. I bardzo mnie denerwuje, że coś takiego istnieje, 
że wydaje mi się, że trzeba z tym mocno walczyć i o tym mówić. W związku z tym te wszystkie przykłady, które 
teraz mamy związane z przemocą w szkołach artystycznych, to w ogóle nie jest tak daleki temat. Ponieważ w 
szkołach artystycznych jesteś po to, żeby w przyszłości zajmować się sztuką, a jeżeli ktoś ciebie tam jebie i ma 
jakieś metody sprzed stu lat, które są straszne, metody przemocowe, to jest coś z czym my teraz otwieramy 
oczy. Niektórzy się dziwią, że coś takiego istnieje w takim świecie jak sztuka, ale to jest obecne i to jest w stanie 
podciąć skrzydła, albo niektórych wręcz zabić, nie tylko artystycznie, ale również życiowo. Co też jest dla nas 
ważne, to nie mądrzyć się na te tematy, które ludzie dają do takiego dyskursu. Bo u nas jest trochę tak, że 
każdy temat związany z przemocą w teatrze, w szkołach artystycznych, zawsze ktoś szybko musi o tym szybko 
napisać artykuł do „Wyborczej”, do „Wysokich Obcasów”, już się odezwać do Siksy, żeby ona się wypowiedziała 
na ten temat, co ona o tym myśli. My rzadko się wypowiadamy od razu po, bo ja uważam, że trzeba tego 
wysłuchać i zamknąć mordę i wesprzeć te osoby, które to mówią i dać im pole do tego, żeby one mówiły i tym 
powinna być też sztuka, polem do mówienia o różnych niewygodnych tematach dla tego świadka. To nie jest 
w ogóle proste, bycie w takim świecie, który powinien być otwarty na odmieńca, czy na drugiego człowieka, a 
często przecież wszyscy wiemy, że nie jest i że jest w tym dużo zła. 

[Piotr] Bo my też, tak jak mówiłem na początku, nie mamy za sobą edukacji artystycznej, więc w pewien sposób 
obca nam jest przemoc tej struktury, niemniej widzimy jej skutki współpracując od czasu do czasu z 
instytucjami. To jest widoczne gołym okiem i każdy kto twierdzi, że problem nie istnieje, ten po prostu kłamie 
w żywe oczy. Ale z tymi autorytetami, które istnieją i które są w stanie otworzyć lub zamknąć ci drzwi, to jest 
już trochę taki dekadencki, odchodzący świat. Bo tego typu osoby, ostatnimi pazurami bronią swojej pozycji, 
a kiedy nie ma osób, które do nich zwracają się o protekcję, które nie pytają ich o zdanie i nie zabiegają o ich 
względy, to ich autorytet się sypie i okazuje się, że jest zupełnie zerowy, że są kiepskim żartem i mitem, który 
funkcjonuje w świecie sztuki, czy muzyki, sztuk wizualnych, wystawienniczych, teatralnych czy literackich. 
Można funkcjonować i to całkiem nieźle, ignorując zastana struktury, tak mi się wydaje, ze oczywiście musisz 
od czasu do czasu z nimi wejść w starcie i to czasami bywa bardzo brutalne. 

[Alex] Bo to nie jest tak, że my jebiemy instytucje, bo my też z instytucjami współpracujemy często i czasami 
ta współpraca jest super. 

[Piotr] Może w ogóle jest dużo goryczy w tej rozmowie z naszej strony, ale chyba czasy są też takie, że warto 
poza pokazaniem tych super ekstrazajebistych stron funkcjonowania w świecie sztuki, możliwości, warto 
mówić o tych ciemnych i ciężkich stronach. Czasami okazuje się, że pieniądze nie są największym problemem. 

[Alex] Ale my też nie mówimy tego z takiej pozycji, że uważajcie, bo to jest ciężkie, nie. Tak naprawdę to jest 
zajebiste i robienie sztuki jest super, tylko że po prostu dlatego ten temat podejmujemy z tego względu, że nie 
jesteśmy chyba odklejeni od rzeczywistości jeszcze i chcemy dać ludziom taki znak, że wiemy co się dzieje. I 
nie mówimy tego z takiej pozycji, że to jest taki ciężki świat, że masakra. Nie, wszyscy to wiedzą, że tak jest, 
ale warto podejmować ten temat. 
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[Piotr] Wszelkie problemy i zło w świecie sztuki są kolosem na glinianych nogach, zaraz będzie tylko lepiej. 

[Alex] Mi się też tak wydaje. 

[Piotr] I będzie można zająć się w końcu tym co jest naprawdę wartościowe czyli robieniem sztuki i nie będzie 
potrzeby zdychania z głodu zajmując się tym. 

Bardzo rezonuje we mnie to, co mówisz. Ja chciałam jeszcze was podpytać o waszą działalność gnieźnieńską, 
bo tak naprawdę wiecie jak wygląda praca w sztuce z obu stron, i jako artyści, ale też jako animatorzy 
kultury, jako organizatorzy. Czy moglibyście trochę przybliżyć, co robicie i dlaczego? 

[Alex] Tak, my mieszkamy w Gnieźnie, ja jestem Gnieźnianką od urodzenia, Buri został tutaj przywiedziony, 
Buri jest z Torunia, ale tutaj zamieszkaliśmy razem. To też wynika z tego, że ja tutaj od czasów nastoletnich 
działałam w stowarzyszeniu „Ośla ławka” i jako gimnazjalistka i licealistka, doceniałam w Gnieźnie takie 
inicjatywy związane z kulturą. Bo tak jest w mniejszych miastach, że często są ładowane pieniądze w T.Love na 
Placu Świętego Wojciecha, takie duże imprezy i w Gnieźnie brakowało takiej kultury alternatywnej. Bo są 
oczywiście miejsca takie jak dom kultury, stary ratusz, w których jest zapewnione coś takiego, że dzieciaki tam 
mają super warsztaty, są warsztaty dla dorosłych, funkcja kultury i sztuki jest w Gnieźnie moim zdaniem bardzo 
wyraźna i super osoby pracują w tych instytucjach. Ale ja miałam wrażenie a naszymi przyjaciółmi z Gniezna, 
że brakowało koncertów muzyki alternatywnej, czy twórców alternatywnych, którzy będą się dzielić swoją 
sztuką, swoim warsztatem. I też lato, ponieważ my działamy głównie od czerwca do końca września i to są 
takie cztery intensywne miesiące naszej pracy, gdzie właściwie prawie codziennie się coś dzieje. My dostaliśmy 
od wodociągów taką miejscówkę przy Jeziorze Jelonek, to jest centrum miasta, 10 minut od Katedry 
Gnieźnieńskiej i to jest właściwie podwórko, tam obok jest budynek, do którego my niestety nie mamy 
dostępu, natomiast mamy podwórko, które ma też zadaszenie jakieś i możemy tam robić koncerty, warsztaty 
i zajmujemy się tym. Robimy to z naszymi przyjaciółmi ze stowarzyszenia „Ośla ławka i to działa na zasadzie 
grantów, czyli my piszemy do miasta zwykle, szukamy środków, które są w mieście, one są bardzo małe na 
kulturę, bo my mamy w Gnieźnie ogólnie 86 tysięcy co roku na kulturę, to nie jest dużo, z tej puli zawsze się 
coś udaje dostać. Oprócz tego udawało nam się co roku, zobaczymy jak w tym roku, bo dostajemy z 
Narodowego Centrum Kultury jakieś większe środki w ramach programu „Kultura i interwencje”. Ponieważ my 
też działamy w takim miejscu, że to nie jest miejsce, w którym tworzymy bańkę dla artystycznych dusz z 
Gniezna, tylko tam naprawdę przychodzą wszyscy ludzie i to jest nasza główna myśl, filozofia, i idea tego 
miejsca, że to ma być dla wszystkich. My tam nie robimy takich rzeczy na maksa dziwnych, przełamujących, bo 
przede wszystkim chcemy zadbać o bezpieczeństwo tych ludzi, którzy tam przychodzą, że oni przychodzą na 
coś i nie czują się głupi, że na to przyszli. Bo na przykład rozumieją to, że to są rzeczy, które nie są może 
megaprzełamującymi, ale są ważne dla społeczności, która tam mieszka. My też działamy w specyficznym 
miejscu. 

[Piotr] Komunikatywna, a zarazem o wysokiej jakości. 

[Alex] Właśnie, coś takiego! Więc tam naprawdę spotykają się bardzo różne grupy społeczne i to jest takie 
miejsce, w którym przechodzą ludzie i się przypadkiem zatrzymują, to jest bardzo otwarte miejsce, staramy się 
to robić tak dobrze jak umiemy. Rzeczywiście jest tak, że ja się zajmuję takimi rzeczami jak logistyka i 
organizacja miejsca, ale też wszystkimi, trzeba powyrywać rzeczy z ziemi, to je wyrywamy, każdy ma swoje 
funkcje i wszyscy razem wszystko robimy. Ale przez to, że rzeczywiście poznaliśmy dobre praktyki 
organizacyjne dzięki Siksie, więc te praktyki chcemy wykorzystywać też u ans, że przyjeżdżając do nas dana 
osoba czuje się dobrze, bezpiecznie, może też dostać za to jakiś pieniądz, a jednocześnie być 
usatysfakcjonowana występem w małym mieście, czy przeprowadzeniem warsztatu w małym mieście. Zawsze 
to promujemy, nie ma lipy jeśli chodzi o ludzi, więc takie dobre praktyki organizacyjne, których się nauczyliśmy 
z tej drugiej strony, wykorzystujemy u nas. 
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[Piotr] Też mówiąc o dobrych praktykach myślimy o takich rzeczach, o których niektórzy nie pamiętają, jak to, 
że artysta lubi jak słychać coś na scenie, lubi mieć gdzie spać i co zjeść. Czasami poza pieniędzmi ludzie potrafią 
zapomnieć o takich podstawowych rzeczach. 

[Alex] ale jak byliśmy w Tallinie i graliśmy tam koncert, byłam na festiwalu to mi się strasznie spodobało jak 
współwłaściciel klubu wyszedł na scenę i to był festiwal gdzie występowało kilka grup i on przed każdym 
wystąpieniem wychodził na scenę z takim zajebistym akcentem i mówił; dzień dobry, teraz koncert taki i taki, 
przedstawiał artystów i to co się zaraz wydarzy, dlaczego w ogóle tutaj zaprosił tych artystów. I ja sobie 
zamarzyłam, że to przeszczepiamy do nas i zawsze jak będą ludzie przychodzić to będą wiedzieli, że będziemy 
ogłaszać ze sceny kto to jest, jak to się udało zrobić. To jest takie bardzo miłe, że przyjmujemy ludzi jak do 
swojego domu, miejsca, które jest otwarte przez to, że wyjaśniamy co tutaj się w ogóle zaraz wydarzy. 

[Piotr] Poza tym jest też coś takiego, że długo lipy w świecie artystycznym odwalać nie możesz, bo wiadomo 
gdzie ktoś organizuje wydarzenia źle, z kim nie należy współpracować, że ten coś zawala któryś raz i wiadomo, 
z którymi ludźmi nie współpracować. Tymczasem nam udaje się wypracować coś takiego, że artyści wracają, 
odzywają się nowi, Paweł Szamburski już trzeci czy czwarty rok z rzędu będzie. 

[Alex] Ale to dlatego, że Gnieźnianie go kochają. 

[Piotr] Gnieźnianie go kochają i tak to się kręci, jest nam miło, że możemy zapraszać ludzi, których poznajemy 
podczas własnych tras, wydarzeń artystycznych i czasami zapraszamy po prostu artystów, których nie znaliśmy 
wcześniej, ale których podziwiamy i czasami wynikają z tego różne fajne sytuacje, może nie tyle co artystyczne, 
ale po prostu towarzyskie, bo ważne w sztuce jest, żeby jakoś ta siatka powiązań, znajomości się trzymała, 
żeby był pozytywny ferment, ale nie żeby się tworzyła klika czy coś takiego. Tylko po prostu żeby środowisko 
artystyczne żyło, oddychało sobie, żeby były punkty na mapie, do których można zawsze zajrzeć, gdzie coś się 
fajnie rozwija, ktoś może gdzieś się pokazać. 

[Alex] Tak i to jest też fajne, że my właściwie mamy wspaniałe osoby w Gnieźnie, które umieją robić pewne 
rzeczy, bo tak jak my możemy zajmować się wszystkim, a dodatkowo taką organizacją i logistyką, tak na 
przykład nie umiemy nagłaśniać koncertu, więc super, że mamy kogoś kto to umie robić w sposób zajebisty, a 
to jest też ważne, że dane miejsce ma super akustyka, który jest miły dla ekipy. Mimo, że to jest takie działanie 
na podwórku trochę, to staramy się żeby to jednak było na takim poziomie, że nikomu się nic nie stanie, a 
wręcz przeciwnie, że będzie przyjęty i do tego dążymy. 

Macie to bezcenne doświadczenie, że sami wiecie jak byście chcieli być przyjęci gdzieś i na jakiej scenie 
byście chcieli wystąpić, więc to jest super doświadczenie do przeniesienia też do siebie. Na koniec naszej 
rozmowy mam do was jeszcze jedno pytanie; jak oceniacie ten moment, w którym teraz jesteście? W swojej 
twórczości i zawodowo i czy jest w nim więcej satysfakcji z tego co zrobiliście, czy więcej nienasycenia? 

[Piotr] Chyba satysfakcjonującego nienasycenia. Ja mam cały czas poczucie, że to dopiero początek i ze jeszcze 
wiele pomysłów się w nas kotłuje i jeszcze wiele rzeczy chcielibyśmy zrobić, wiele projektów czeka na realizację 
i powoli sobie w nich dłubiemy. 

[Alex] mamy tez projekty, marzenia, o których wspomniałam, mamy wielkie narracje w domu. 

[Piotr] I zazwyczaj było tak, że te wielkie narracje, które były kuchennymi dowcipami przy papierosie nagle 
stawały się naszymi dziełami sztuki. Czasami mówi się coś takiego, że 5 minut tego artysty już minęło, jesteśmy 
absolutnymi przeciwnikami jakichś 5 minut, bo to jest takie znowu kapitalizowanie pewnego czasu, czy wręcz 
zawężanie właściwości pewnego artysty do pewnego wycinku jego osobowości i aktywności twórczej. 
Powiedzmy, że Kazik najlepszy był z pierwszymi kasetami Kultu, a później to już chuj tam z nim, że jego 5 minut 
to już minęło, bo to było pierwszej połowie lat 80-tych. Wydaje mi się, jak różnie można oceniać jego 
twórczość, że zrobił wiele różnych, ciekawych rzeczy. 
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[Alex] Co ty z tym Kazikiem wywaliłeś teraz? 

[Piotr] Żeby był jak najdalej od naszego spektrum, malowniczy przykład. 

[Alex] Bo to jest tak z tym 5 minut, że my jesteśmy przeciwni temu, ja nienawidzę tego określenia, że czyjeś 5 
minut minęło, straszne określenie. Bo to jest tak jak powiedział Buri, jak patrzę sobie na pewnych artystów, 
jest wiele takich przykładów, ale ostatnio coś gadaliśmy o Xavierze Dolanie, ktoś mógłby powiedzieć, że jego 5 
minut minęło, swoje najlepsze dzieła zrobił wtedy, „Wyśnione miłości”, „Zabiłem moją matkę”, 
bezkompromisowy, a wszystko co później to nie. Nie wiem czemu się posiłkuję Dolanem, ty Kazikiem. 

[Piotr] Dziwne. 

[Alex] Dziwne to zestawienie i czemu o nich, ale w takim sensie, że ja uwielbiam patrzeć na ścieżki artystyczne 
całościowo. Ja lubię patrzę jak ktoś robi coś ryzykownego i dla mnie jest interesujące jak artysta się gdzieś 
potyka, wydaje płytę, która jest przez krytyków odbierana, że jest słaba. Dla mnie być może ona też jest słaba, 
tak się też może zdarzyć, ale ja nie przekreślam tego artysty, wtedy jestem jeszcze bardziej ciekawa jak on z 
tego wybrnie, że dla mnie porażki w sztuce są równie ważne, co jakieś wielkie sukcesy. Bo dla mnie jest ciekawe 
to jak ktoś wychodzi z tego, dla mnie nie ma czegoś takiego jak porażka. 

[Piotr] Nie ma. To jest taki wycieruch krytyczny, te 5 minut, że ktoś się wypalił, że się skończył. To są hasła i 
podrygi ostatnich autorytetów, którym wydaje się, że coś może, a wiadomo co tam sobie mogą. 

Słuchajcie, dziękuję wam bardzo za podzielenie się swoimi dygresjami. 

[Piotr] Głównie dygresjami. 

Ale też za opowiedzenie jak wasza praca wygląda za kulisami. Dzięki. Był z nami duet Siksa. 

[Alex] Dziękujemy bardzo 

[Piotr] Dzięki. 

Podcast jest częścią programu edukacyjnego online „Sztuka to praca” skierowanego do artystek i artystów 
oraz przedstawicielek i przedstawicieli zawodów kreatywnych – tych rozpoczynających pracę, jak i tych 
chcących poszerzać swoje kompetencje. Wspieramy w profesjonalizacji i rozwoju zgodnie z własnymi 
wartościami i celami artystycznymi. Więcej informacji znajdziesz na stronie Instytutu Kultury Miejskiej: 
www.ikm.gda.pl. 


