
  Sezonowa gazeta POSA                                                                               Rowy, Wrzesień 2013 Nr 4

Echo Pleneru

Dzielenie się energią za pomocą dźwięków
Przez parę dni trwały warsztaty muzyczne, na które uczęszczali gimnazjaliści z fakultetu 

muzycznego. Zajęcia prowadził pan Patryk Zakrocki, któremu zadaliśmy 
parę pytań
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- Jest pan muzykiem, ale nie skończył pan szkoły 
muzycznej. Jak to jest możliwe i dlaczego pan tak 
zdecydował?
-  Chodziłem do podstawówki muzycznej na skrzypce. 
Było to dla mnie bardzo uciążliwe, ponieważ 
denerwowałem się na egzaminach, a przede 
wszystkim musiałem grać utwory, które mi się nie 
podobały. Przed samym dyplomem wyrzucili mnie za 
wagary. Potem nie chciałem zajmować się już więcej 
muzyką. Dopiero w liceum zacząłem grać na gitarze, 
spotykałem się na próby ze znajomymi. Patrzyłem na 
muzykę kompletnie z innej strony. Nie myślałem o 
nutach i o obowiązkowych utworach.  Dzięki temu 
odkryłem muzykę w sposób zupełnie wolny. 
Założyłem zespół z przyjaciółmi i  graliśmy to, co sami 
wymyśliliśmy, albo ewentualnie utwory jakiś 
zespołów, które nam się podobały. Zacząłem  wtedy 
naprawdę chcieć grać muzykę i komponować. W 
końcu zrozumiałem, że muszę zacząć wszystko od 
nowa, uczyć się harmonii i teorii muzyki. Zacząłem 
jeździć na kursy muzyki współczesnej. 
- W jaki sposób realizuje się pan jako muzyk? 
-  Gram we wspaniałym zespole SzaZa. (Nazwa 
pochodzi od nazwisk Szamburski i Zakrocki no i 
odnosi się do pseudonimu królowej disco polo). Jest 
to grupa, w której robimy muzykę do filmów, tańca i 
teatrów. Łączymy muzykę z innym medium. Sami 
sobie wymyślamy kompozycje, improwizujemy. Poza 
tym zajmuję się muzyką elektroniczną. Sprawia mi to 
wielką przyjemność. Wymyślam instalacje dźwiękowe, 
czyli wprowadzam muzykę na dachy domów,  do 
przestrzeni miejskiej, albo pod wodę.   Polega to na 
tym, że wkładamy wodoodporne głośniki np. do Wisły 
i wtedy ten dźwięk wydobywa się spod wody.  
Zafascynowałem się też filmami, w których jest 
pokazane jak dźwięk wpływa na cząsteczki wody. 
Jeżeli mówimy słowa o dobrej energii np: miłosnej, 
afirmatywnej w pobliżu wody i później zamrażamy te 
cząsteczki to widać kryształki jako takie piękne 

gwiazdki. A jeżeli się mówi z agresją lub nienawiścią 
to te kryształki są zniekształcone, zdegenerowane i 
brzydkie. Eksperyment ten udowadnia, że emocje w 
dźwięku są bardzo mocną siłą, która oddziałuje na 
poziomie cząstek elementarnych i w ten sposób 
można zmieniać świat. 
- Czym jest Zakład Produkcji Dźwięku?
- Jest to kuchenno-domowe studio, które produkuje 
niemożliwe dźwięki np: gotowane organy.
- Prowadzi pan warsztaty ,,Gębofon", może pan 
opowiedzieć na czym to polega?
 - Gębofon to jest chór, w którym się improwizuje. 
Byłem dyrygentem. Ten chór pracował podobnie jak 
wielośladowy rekorder. Mogłem wymyślać melodie i 
"nagrywać" je do tego chóru, to znaczy, każdy głos 
uczył się moich melodii i powtarzał, a ja mogłem 
budować kolejne piętra. Rok pracowałem nad tym, ale 
stwierdziłem, że już nie mam siły do tego projektu. 
Dużo energii zabierało mi pracowanie nad 
wyrównaniem poziomu zespołu - bo był to zespół w 
połowie amatorski.
- Na czym polegają warsztaty z improwizacji na 
naszym plenerze, w jaki sposób one mogą wpłynąć 
na naszych uczniów?
- Tematem tych warsztatów jest chaos. To, co robię, 
to okiełznanie tego chaosu w sposób taki, że pokazuję 
muzykom w moim zespole jak mogą go porządkować. 
Nie uczymy się żadnych melodii, rzeczy na pamięć. 
Każdy z nich gra to, co chce, a ja tylko to organizuję - 
pokazuję gestem jakiś parametr muzyki, zadanie. Oni 
są wolni tylko w obrębie tego zadania. Każda z osób 
samodzielnie podejmuje decyzję. Nie trzeba się uczyć 
na pamięć rzeczy, żeby coś umieć. W tej metodzie nie 
chodzi o powtarzanie materiału tylko o umiejętność 
wytwarzania go. Sztuką jest dzielenie się energią za 
pomocą dźwięków.  
-Dziękujemy za rozmowę.
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