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Wojtek Cichoń – “Działa Zabrane”
w yd. w łasne/skw er.org/2012
Pierwsze w Polsce wydawnictwo spoken wordowe.

Wrzuć teraz swój baner!

Od razu nieco sprostuję - jest to pierw sze w ydaw nictw o
w Polsce, w pełni (podkreślając “w pełni”) sygnow ane terminem
spoken w ord. W yrażenie to odnosi się do ekspresyjnie
recytow anego tekstu do podkładu muzycznego; można też mów ić
o niejakiej poezji (chociaż osobiście bardzo nie lubię tego słow a).
Wojtek Cichoń aka Kidd odw ażył się pójść na całość i pokazał nam
coś now atorskiego. Jeśli ktoś nie zna tego artysty, to musi w iedzieć, że działa on w podziemiu już od
2001 roku i brał udział w w ielu projektach hiphopow ych (i nie tylko), m.in. Osete, Międzymiastow a,
ddekombinacja, przy czym nie zauw ażyłam, żeby Kidd kiedykolw iek naw ijał o “ław ce, chłopakach
z bloku, osiedlu”. Cichoń para się także organizow aniem slamów poetyckich, które nie są (niestety)
w naszym kraju jeszcze zbyt popularne.
“Działa Zabrane” to zbiór tekstów pow stających przez 4 lata, z którymi autor w ystępow ał na
imprezach spoken w ordow ych. Można mów ić tu o pograniczu hip hopu i poezji eksperymentu. Nie
jest to rap, ani poezja śpiew ana, nie jest to też pseudo-poetycka grafomania. Mamy w ięc nie lada
zagadkę do rozw iązania. Zagadka to bardzo dobre słow o opisujące ten w łaśnie album.
Za w arstw ę muzyczną odpow iada tu Goldi. Stw orzył niesamow icie abstrakcyjne, klimatyczne beaty,
które mogłyby żyć w łasnym życiem w przestrzeni ambientu. Niemal każdy podkład to bardzo udany
eksperyment i św ietne tło dla słów Cichonia. W “Bądź piękna tylko dla mnie” słyszymy śmiechy,
rozmow y ludzi i… gw iżdżący czajnik. Pew ne naw iązania do drum and bassu są słyszalne w “X99″,
natomiast niemal klasyczne bębny mamy w “Czuję się dziw nie”. Jednym z najbardziej mrocznych
podkładów jest “W iesz jak”. Goldi serw uje nam bardzo minimalistyczne zestaw ienia muzyczne, co
tylko dobitniej eksponuje w ew nętrzny ekshibicjonizm Kidda.
Całkiem przypadkow o trafiłam na “Przypadkow y dzień roku 2006″ i już po pierw szym przesłuchaniu
w iedziałam, że to coś w ięcej niż tylko dobry beat i ciekaw y tekst. W miarę kolejnych odsłuchiw ań
dochodziło do mnie coraz w ięcej słów i znaczeń. Tak w łaśnie jest z całym albumem. Poprzez formę,
jaką w ybrał autor, nie jest łatw o przysw oić sobie tę płytę. Cichoń czasami mów i szybko, w pierw szej
chw ili niezrozumiale, by zaraz zw olnić, a później znow u przyspieszyć i w ręcz krzyczeć. W szystko to
przepełnione jest emocjami i pew ną złożonością. Z jednej strony mamy proste słow a, a z drugiej
dopiero kiedy zaczniemy doszukiw ać się czegoś w ięcej, dostrzegamy trudność w odbiorze. Cała ta
mieszanina, częstotliw ość w ypow iadanych słów , ilość metafor, gier słow nych i zabiegów może
zw yczajnie przytłoczyć. Jednak tekstow o dzieją się tu bardzo ciekaw e rzeczy. Nie będę przytaczać
żadnych tekstów Kidda, bo każdy pow inien zinterpretow ać je na w łasny sposób słuchając “Dział
Zabranych”.
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Wojtek Cichoń staw ia na krótkie, trafiające w sedno sformułow ania, które w ymagają od nas
niemałego zaangażow ania i skupienia przy słuchaniu. Jest to album dla w ymagających oraz
poszukujących ciekaw ych rozw iązań w muzycznym św iecie. Jest to pew nego rodzaju alternatyw a
dla rapu i poezji. Mimo tego, że po w ielokrotnych przesłuchaniach płyty odczuw am niepokój, chcę
nadal w to w chodzić i zrozumieć jak najw ięcej z kombinacji dźw ięków i słów . Kidd w ciekaw y sposób
potrafi otw orzyć ludzki umysł.
Ewelina Malinowska
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