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W listopadzie 1981 roku odbyła się w Łodzi druga 
edycja festiwalu muzycznego Rockowisko. Przez 
cztery dni na scenie Hali MOSiR-u przed entuzja-
stycznie reagującą publicznością występowały 
wiodące polskie zespoły prog-rockowe, blueso-
we, heavy-metalowe i nowofalowe. Wydarzenie 
uwiecznione zostało w filmie dokumentalnym 
Michała Tarkowskiego Koncert (1982). By uroz-
maicić obraz, reżyser przeplata fragmenty kon-
certów ze scenami ulicznymi, ujęciami kąpią-
cych się nastolatków, a nawet z surrealistycznymi 
animacjami. Tarkowskiego fascynuje również 
publiczność: widzimy młodych fanów, których 
twarze malowane są na jaskrawe kolory, czę-
sto w geometryczne wzory. Te maski zdają się 
wzmacniać ich ekstatyczną reakcję na muzykę – 
a może wręcz ją wywołują.

Malowanie twarzy było inicjatywą dwóch ar-
tystów, Wiktora Gutta i Waldemara Raniszewskiego 
(il. 1). Zorganizowali oni specjalne stanowisko –  
alternatywną scenę, wyłożoną lustrami i oznaczo-
ną napisem „MALOWANIE CIAŁA – WYRAZY NA 
TWARZY”, gdzie działał kilkunastoosobowy zespół 
„makijażystów”. Uczestnicy sami określali, jak chcą 
być pomalowani. Szczególnie popularne wydawały 
się czerwone gwiazdy, pacyfki, zwierzęce twarze 
i wzory abstrakcyjne. Gutt wspominał: „Niektórzy 
uczestnicy koncertu, oznaczeni na swoje żądanie 

znakami czy napisami wyrażającymi krytyczny sto-
sunek do PRL-u, prowadzeni byli przez milicję do 
łazienki i zmuszani do zmycia gorszącego maki-
jażu. Po czym wracali i prosili o repetę”1. Obaj ar-
tyści, zafascynowani energią koncertów, pragnęli 
sprawić, by ich uczestnicy byli kimś więcej niż tylko 
widzami. Malowanie twarzy, działanie bezpośrednie 
i radosne, wyrażało nie tyle koncepcję, co nastroje 
i emocje. Wiązało się też oczywiście z prymitywi-
zmem, czyli trybem bycia, który Gutt – naiwnie być 
może – kojarzył z autentycznością i „plemienną” 
wspólnotowością2.

Wkład Gutta i Raniszewskiego w Rocko-
wisko był tylko jednym z przykładów o wiele szer-
szego fenomenu, a mianowicie bliskiej i często 
interaktywnej współpracy pomiędzy plastykami 
i muzykami w Polsce i w innych krajach. W latach 
70. scena rockowa stała się widownią wielkich 
spektakli, ze specjalnym oświetleniem, rekwizy-
tami i kostiumami. Estetyka konkretnych zespo-
łów inspirowała uliczną modę. Później, w latach 
80., nową platformą ekspresji wizualnej stał się 
wideoklip czyli teledysk. Jednak alians sztuki 
z muzyką sięgał głębiej. Muzyka progresywna, 

1 Wiktor Gutt, Wyrazy na twarzy, http://www.piktogram.
org/25-Wyrazynatwarzy.html [dostęp: sierpień 2016].
2 Por. Łukasz Ronduda, Sztuka Polska lat 70. 
Awangarda, CSW Zamek Ujazdowski, Polski Western, 
Warszawa–Jelenia Góra 2009, s. 182.
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In November 1981 the second Rockowisko mu-
sic festival was held in Łódź, Poland. For four 
days, prog rock, blues, heavy metal and new 
wave acts took to the stage of a sports hall to 
play for a large, enthusiastic audience. Many 
of the groups were stars of the music scene in 
the People’s Republic. The event was record-
ed in a documentary film directed by Michał 
Tarkowski called Koncert (Concert, 1982). The 
on-stage performance is familiar fare and, to 
vary the format, Tarkowski cuts in footage of 
the streets outside, teenagers skinny-dipping 
and even surreal animations. Tarkowski is also 
fascinated by the appearance of the audience: 
the viewer is presented with glimpses of young 
fans with their faces painted in bright colours, 
often in bold geometric patterns. Their ecstatic 
response to the music seems to be exagger-
ated by these masks. Or perhaps it was even 
caused by them. 

 The face painting had been the initia-
tive of two artists Wiktor Gutt and Waldemar 
Raniszewski (figure 1). They had built an al-
ternative stage at the festival decked out with 
nothing but mirrors and a banner announcing 
‘Malowanie ciała – wyraz na twarzy’ (‘Body paint-
ing – Expression on a face’) and brought in a team 
to do the make up. Audience members were invit-
ed to invent their own designs. Red stars, peace 

signs, animal faces and abstract patterns appear 
to have been particularly popular. Gutt recalled 
‘Some of the participants, adorned at their re-
quest with symbols or inscriptions expressing 
their critical attitude towards People’s Poland, 
were taken by police officers to the bathroom and 
forced to wash off the scandalous make-up. After 
which they returned and asked for a repeat.’1 Gutt 
and Raniszewski were attracted to the energy 
and absorption of the musicians in their perfor-
mances and wanted to discover the means by 
which the audience could be more than specta-
tors. Face painting was a playful and immedi-
ate medium that expressed mood and emotion 
rather than concepts. Of course, it also carried 
associations with the primitive, a mode of being 
that Gutt, perhaps naively, associated with au-
thenticity and ‘tribal’ community.2 

Gutt and Raniszewki’s contribution to the 
Rockowisko festival was just one example of a 
much more extensive phenomenon, namely the 
close and often interactive relationship between 
visual artists and musicians in Poland and else-
where. In the 1970s the rock stage became a set-

1 Gutt, ‘Expressions on a Face’ (1993) – http://www.
piktogram.org/en-25-ExpressionsonaFace.html – accessed 
August 2016.
2 See Łukasz Ronduda, Polish Art. of the 70s 
(Warsaw/Jelenia Góra: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek 
Ujazdowski/Polski Western, 2009) 182.

1. 
Wiktor Gutt 
i Waldemar 
Raniszewski, 
Wyrazy 
na twarzy, 
Rockowisko, 
Łódź, Polska 
1987. Dzięki 
uprzejmości 
Wiktora Gutta

Wiktor Gutt 
and Waldemar 
Raniszewski, 
‘Wyrazy 
na twarzy’ 
(Expressions 
on a Face), 
Rockowisko, 
Łódź, 
Poland 1987. 
Photograph 
courtesy of 
Wiktor Gutt
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W swoim wnikliwym studium na temat przeci-
nających się ścieżek dysydentów politycznych 
i muzyków undergroundowych w Czechosłowacji 
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX wieku Jonathan Bolton zauważa, że badanie 
tego typu relacji z konieczności skazane jest na 
dwojakiego rodzaju źródła o całkowicie odmien-
nym charakterze. Pisze on: 

Tak jak przy samizdacie, gdzie nigdy tak na-
prawdę nie jesteśmy w stanie prześledzić 
obiegu konkretnych tekstów, undergroundo-
we legendy musimy czytać, nie wiedząc, jaki 
był ich zasięg czy recepcja; musimy jednak 
pamiętać, że wyobrażone obiegi były równie 
istotne, jak te prawdziwe. Legendy krążące 
na temat Bondego, Jirousa i Plastic People 
[of the Universe] jednocześnie opisywały 
środowisko kulturowego podziemia i usta-
nawiały kulturową tożsamość1. 

Z jednej strony mamy twarde fakty zawarte 
w źródłach historycznych o ustalonej wiarygod-
ności, z drugiej natomiast nieustannie stykamy 
się ze zmitologizowanymi opowieściami o bo-
haterskich czynach, których zasięgu nie sposób 

1 Jonathan Bolton, Worlds of Dissent. Charter 77, 
the Plastic People of the Universe, and Czech Culture under 
Communism, Harvard University Press, Cambridge–London  
2012, s. 133.

określić. Tutaj pojęcie powszechności zyskuje 
zupełnie nowe znaczenie. Opowieści były nie-
jednokrotnie kierowane do konkretnego kręgu 
odbiorców: a to w celu wewnętrznej komunikacji 
w obrębie kultury alternatywnej, do większego 
zbioru dysydentów czy reprezentantów kontrkul-
tury, ogółu społeczeństwa lub odbiorców kultu-
ry albo też do aparatu państwowego i w szcze-
gólności służb bezpieczeństwa poszczególnych 
państw. Transformacja pozwoliła na szeroki do-
stęp do źródeł wytworzonych w różnych obie-
gach i rozmaitych kontekstach, skutkiem czego 
określenie adresatów poszczególnych treści staje 
się trudne, a dokładne zmapowanie pola rażenia 
wręcz niemożliwe.

W niniejszym tekście przyjrzę się dyskur-
som i działaniom w środowiskach szczególnych –  
takich, które łączyły działalność muzyczną z wizu-
alną, lub też, częściej, wręcz nie widziały rozdziału 
pomiędzy tymi światami. Podstawą tej interme-
dialnej twórczości było niejednokrotnie szcze-
gólne postrzeganie niezależności jako potrzeby 
stworzenia kultury równoległej, stanowiącej świat 
sam w sobie i dla siebie, a więc taki, który ma wła-
sne pełne życie kulturalne. Wbrew intuicji ta opo-
wieść jest bardziej historią sprytnego wykorzy-
stywania możliwości oferowanych przez państwa 
niż narracją o walkach, prześladowaniach i znie-
woleniu. Aleksiej Jurczak w swoim artykule o ra-
dzieckim pokoleniu rave’u stawia bardzo ciekawą  

1. Kadr z filmu Plastic People of the Universe, reż. César de Ferrari, 1970. Dzięki uprzejmości Česká televize 

Still from ‘Plastic People of the Universe’, directed by César de Ferrari, 1970. Courtesy of Česká televize 
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staciami o wiele bardziej uznanymi i szano-
wanymi niż szalony pianista z dużo bardziej 
konserwatywnego Leningradu. Jednak na-
wet im wydanie drugiej płyty zajęło całe 
pięć lat – szefostwo Melodii, zdawszy sobie 
sprawę z gafy, jaką było Con Anima, posta-
wiło sztywny opór i album Concerto Grosso 
ukazał się dopiero w roku 198131 (il. 16). 

Historia nagrania i wydania płyty Degrees 
of Freedom dość dobrze oddaje warunki, w któ-
rych przyszło pracować muzykom progresyw-
nym w Leningradzie. Album zawierający na-
grania na fortepian solo został zarejestrowany 
późno w nocy w studiu Instytutu Filmu, Teatru 
i Muzyki w Leningradzie przez zaprzyjaźnio-
nego z Kuriochinem inżyniera. Przemycona do 
Wielkiej Brytanii taśma została wytłoczona na 
płycie winylowej przez Leo Feigina, właścicie-
la wytwórni Leo Records (il. 17). Krążek nie był 
zaopatrzony w informację o okolicznościach na-
grania. Co więcej, wydawca dodał zapis: „The 

31 Alex Kan, The Ways of Freedom, [w:] Sergey 
Kuryokhin, The Ways of Freedom, CD, Leo Records, London 
2001.

musicians do not bear any responsibility for pu-
blishing these tapes”. Sugerował tym samym, 
że nagrania zostały wykradzione i opublikowa-
ne bez wiedzy artysty. Warto w tym kontekście 
spojrzeć na jeszcze jeden przypadek nielegalne-
go wywiezienia taśm. Joanna Stingray przyjecha-
ła w 1984 na tydzień do Leningradu. Udało jej się 
tam spotkać całe spektrum postaci reprezentu-
jących muzyczne podziemie związane z Nowymi 
Artystami, galerią ASSA i Leningradzkim Klubem 
Rockowym. Dwa lata później wydała w austra-
lijskiej wytwórni Big Time płytę Red Wave:  
4 Underground Bands From The USSR, na któ-
rej znalazły się nagrania grup Akwarium, Kino, 
Alisa i Strange Games. Jednocześnie zrealizowa-
ła dokument, w którym zawarła wyprodukowane 
przez siebie klipy każdego z zespołów oraz pre-
zentację kontekstu, w którym działają – w tym 
Timura Nowikowa grającego na skonstruowanym 
przez siebie instrumencie uitygonie. Na okładce 
albumu Stingray napisała: „Przywiozłam mu-
zykę tych zespołów na Zachód w nadziei stwo-
rzenia lepszego porozumienia pomiędzy ludź-
mi. Muzyka nie zna granic!”32 (il. 18). Innego  

32 Red Wave, LP, Stingray Productions, 1985. 

17. Andy Warhol trzymający okładkę płyty Kuriochina Ways of Freedom, 1985. Dzięki 
uprzejmości Joanny Stingray
Andy Warhol holding the sleeve Sergey Kuryokhin’s LP ‘Ways of Freedom’, 1985.  
Courtesy of Joanna Stingray

18. Okładka kompilacji Red Wave, LP, Stingray Productions, 1986. Dzięki uprzejmości Joanny Stingray
‘Red Wave’ compilation, LP, Stingray Productions, 1986. Courtesy of Joanna Stingray
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SCENA 1
W filmie Tomáša Liški Inventura [Remanent] 
z 1982 roku występuje Václav Havel, dramaturg 
i przyszły prezydent Czech; bębni na beczkach 
po ropie pośrodku czegoś, co wygląda jak zło-
mowisko. Dźwięk nie jest zsynchronizowany 
i to, co słyszymy, to w istocie muzyka czeskie-
go zespołu The Plastic People of the Universe. 
Eksperymentalny film Liški zawiera portrety cze-
skich pisarzy, muzyków i aktorów, w tym sygna-
tariuszy Karty 77, która była bezkompromisowym 
głosem domagającym się przestrzegania praw 
człowieka. Karta, jak później opisywał to Havel1, 
powstała w reakcji na pokazowy proces człon-
ków The Plastic People of the Universe, areszto-
wanych we wrześniu 1976 i oskarżonych między 
innymi o „krańcową wulgarność o wpływie anty-
socjalistycznym i antyspołecznym”, a także „nihi-
lizm, dekadencję i klerykalizm”2. Pokazany w od-
ległym planie, Havel zdaje się nie wiedzieć, że 
jest filmowany (a może doświadczenie bycia inwi-
gilowanym przez czeską Służbę Bezpieczeństwa 
nauczyło go nie zwracać uwagi na wścibskie ka-
mery)3. Pisarz kołysze się i kolebie, pochłonięty 
tworzeniem dźwięków.

1 Václav Havel, The Power of the Powerless. Citizens 
Against the State in Central-Eastern Europe, Routledge, London 
2009, s. 26.
2 Cyt. [w:] Sabrina Petra Ramet, Rocking the State: 
Rock Music and Politics in Eastern Europe and Russia, Westview 
Press, Boulder 1994, s. 63.
3 Por. Anna Pavlíková, Miroslav Urbánek, Pavel Záček, 
Praha objektivem tajné policie, Praha 2008.

SCENA 2
W tym samym 1982 roku polski artysta wideo 
Wojciech Bruszewski sfilmował samego siebie 
za pomocą specjalnie zmodyfikowanej kame-
ry, która przekładała obraz na dźwięk (Muzyka 
zachowań). Stojąc przed kamerą, oświetlony 
snopem jasnego światła – w czarnym ubraniu 
i ciemnych okularach – artysta wykonuje roz-
maite gesty, które wywołują określone efekty 
dźwiękowe. W filmowej dokumentacji tego 
działania powstaje muzyka, której brzmienie 
przypomina wycie syren alarmowych zmie-
niających wysokość dźwięku, gdy Bruszewski 
porusza ciałem lub rękami. Trudno nie koja-
rzyć tych odgłosów z realiami wprowadzonego 
rok wcześniej stanu wojennego. Po 13 grudnia 
1981 roku policyjne syreny słychać było co-
raz częściej na ulicach polskich miast. W tym 
sensie gesty Bruszewskiego, gdy odwraca się 
od światła albo porusza rękami, jakby biegł, 
zdają się patetyczne, choć być może on sam 
o tym nie wie.

Oba działania były improwizacjami, lecz 
o odmiennych efektach. Improwizacja odgrywa-
ła niezwykle istotną rolę nie tylko w praktykach 
czeskiego undergroundu, ale także w kręgach 
kontrkultury innych krajów bloku wschodniego. 
Grupa The Plastic People of the Universe wypra-
cowała eksperymentalną formułę muzyki rocko-
wej pod wpływem Velvet Underground i Franka 
Zappy oraz free jazzu. Do kolektywnej impro-
wizacji przyrównał opór społeczny politolog 

  DAVID CROWLEY
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1. Koncert Ganelin Trio w Wilnie w 1979 roku. Dzięki uprzejmości Władimira Tarasowa
The Ganelin Trio performing in  Vilnius in 1979. Courtesy of Vladimir Tarasov
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Václav Benda, pisząc o Karcie 77 jako nieplano-
wanej reakcji na inwigilację, cenzurę i kontrolę4. 
Improwizację kojarzono z wolnością, zarówno na 
poziomie jednostki, jak i zbiorowości. Twórczość 
Bruszewskiego nie była niczym w rodzaju filozo-
fii politycznej, ale – jak jasno pokaże to niniej-
szy przegląd podejść do improwizacji w rozma-
itych odmianach sztuki performans w Europie 
Wschodniej w latach 70. i wczesnych 80. – jego 
przeróbki sprzętu elektronicznego wskazywały 
na warunki braku wolności.

FREE JAZZ I ROCK
Postrzeganie jazzu jako wyrazu wolności jest 
powszechne, lecz zakazy związane z tym rodza-
jem muzyki, a także jego zachodnie pochodzenie 
uczyniły zeń owoc zakazany, co wielce wzmac-
niało jego urok w rządzonej przez komunistów 
Europie Wschodniej. W okresie stalinizmu wła-
dze przedsięwzięły spektakularnie nieskuteczną 
kampanię przeciwko „szkodliwemu wpływowi” 
jazzu na młodzież. Publikowano artykuły i książki 
szkalujące amerykańską muzykę, choć właściwie 
nie trzeba ich było nawet czytać – tytuły w rodza-
ju Dolarowa kakofonia mówiły wszystko5. Co cie-
kawe, najbardziej znienawidzonym instrumentem 
był saksofon – w roku 1950 w Moskwie saksofo-
nistom konfiskowano instrumenty na podstawie 
oficjalnego zarządzenia6.

Po odwilży i liberalizacji polityki represyj-
nej wobec jazzu w drugiej połowie lat 50., celem 
nowej antyzachodniej kampanii stał się rock and 
roll. Wysiłki władz próbujących ograniczyć jego 
wpływ osiągnęły kulminację w roku 1958, kiedy 
w Czechosłowacji za odtwarzanie „dekadenc-
kiej muzyki amerykańskiej” groziło więzienie, 
a w Bułgarii specjalni inspektorzy odwiedza-
li kluby nocne, by sprawdzić, czy do repertu-
aru nie przeniknął rock and roll i czy tańczą-
cy zachowują się „odpowiednio” na parkiecie7. 

4 Por. Jonathan Bolton, Worlds of Dissent: Charter 77, 
The Plastic People of the Universe, and Czech Culture under 
Communism, Harvard University Press, Cambridge 2012.
5 Israel Nestiev, ‘American Music’ as ‘Dollar 
Cacophony’ (tłumaczenie artykułu z „Izwiestii”), [w:] „Current 
Digest of the Soviet Press”, vol. 3, nr 1, 1951, s. 16.
6 Timothy W. Ryback, Rock around the Bloc, OUP, 
Oxford 1990, s. 11.
7 Na temat oficjalnych kampanii przeciwko rock and 
rollowi w państwach socjalistycznych por. ibid., s. 3–34.

Społeczeństwo reagowało unikami, a czasami 
otwartym sprzeciwem. Władze dość szybko 
zdały sobie sprawę, że o wiele łatwiej jest „za-
rządzać” muzyką popularną niż jej zakazywać 
(chociaż pokolenie później te same władze re-
presjonować będą ruch punkowy, kojarzony, 
niekiedy słusznie, z nihilizmem i cynizmem)8. 
Wprowadzono system pozwoleń na granie na 
żywo, by zmusić wykonawców do „przestrzega-
nia wartości” i unikania „muzyki zdegenerowa-
nej”. W Związku Radzieckim działały „komisje 
repertuarowe” (repertkomy) i „rady artystyczne”, 
którym należało przedstawić listę utworów („re-
pertyszkę”) do zatwierdzenia9. Większą wagę 
niż do talentu przywiązywano do umiejętności 
kojarzonych z klasycznym wykształceniem mu-
zycznym (czytaniem z nut itd.). Początkującym 
wykonawcom zadawano następnie pytania ma-
jące potwierdzić ich polityczną lojalność. Nawet 
jeżeli dany zespół czy wykonawca pomyślnie 
przeszedł procedurę, na koncerty wysyłani byli 
tajniacy, by sprawdzić, czy nie są tam propago-
wane „wrogie treści”.

Tego rodzaju pozwolenia i licencje obo-
wiązywały w bloku wschodnim aż do końca lat 
80. (chociaż śrubę nie zawsze dokręcano rów-
nie mocno). Saksofonista i gitarzysta Mikoláš 
Chadima zwięźle opisywał czechosłowackie 
przepisy dotyczące muzyki rockowej w latach 70.:

Po pierwsze – żadnych angielskich nazw 
zespołów!
Po drugie – żadnych długich włosów!
Po trzecie – żadnych angielskich tekstów!
Po czwarte – ubierać się porządnie!
Po piąte – nie grać muzyki zbyt „dzikiej”!
Po szóste – poznać podstawy teorii muzyki!

8 Por. Sabrina Petra Ramet, Social Currents in Eastern 
Europe, Duke University Press, Durham 1995, s. 240–261. Por. 
też: Michael Boehlke, Henryk Gericke, Falko Teichmann, Punk 
in der DDR: Too Much Future, Verbrecher, Berlin 2007; Kate 
Gerrard, Punk and the State of Youth in the GDR, [w:] Youth 
and Rock in the Soviet Bloc, red. William Jay Risch, Lexington 
Books, Lanham 2014, s. 153–182; Remigiusz Kasprzycki, Dekada 
buntu: punk w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1977–1989, 
Libron, Kraków 2013; Ádám Pozsonyi, A Lenin-szobor helyén 
bombatölcsér tátong: A magyar punk története, 1978–1990, 
Mucsa Könyvék, Budapest 2003.
9 S. Frederick Starr, Red and Hot. The Fate of Jazz 
in the Soviet Union 1917–1991, Hal Leonard Corporation, 
Wisconsin 1994, s. 265–266.

Underground and Frank Zappa, and also free 
jazz. Dissent was, on occasion, even described 
as a form of collective improvisation, with politi-
cal theorist, Václav Benda characterising Charter 
77 as a kind of un-premeditated response to sur-
veillance, censorship and control.4 Improvisation 
was closely associated with individual and col-
lective liberty. Bruszewski’s art did not consti-
tute anything like a political philosophy but, as 
will become clear in this survey of approaches to 
improvisation in various forms of performance in 
Eastern Europe in the 1970s and early 1980s, his 
adaptations of electronic equipment pointed to 
conditions of unfreedom. 

FREE JAZZ AND ROCK
Viewing jazz as the expression of liberty is a com-
monplace, but the prohibitions that attached to 
this form of music, as well as its Western origins, 
made it forbidden fruit, and added greatly to its 
appeal in Eastern Europe under communist rule. 
During the Stalin years, the communist author-
ities had waged a spectacularly unsuccessful 
campaign against what they saw as the perni-
cious influence of jazz on the young. Articles and 
books were published to disparage US music, 
though with titles like ‘Dollar Cacophony’ these 
texts hardly needed to be read to get the point.5 
Bizarrely, the saxophone was subject to a particu-
larly bitter form of opprobrium, with sax players 
having their instruments confiscated by official 
diktat in Moscow in 1950.6

After relaxing controls on jazz in the late 
1950s, rock ‘n’ roll became the focus of a new 
anti-Western campaign. 1958 was the height 
of efforts across the Bloc to control the taste 
for the new music, with fans being arrested in 
Czechoslovakia for playing tapes of ‘decadent 
American music’, whilst in Bulgaria inspectors 
were sent out to nightspots to ensure that rock ‘n’ 
roll had not infected the musical repertoire and 

4 See Jonathan Bolton, Worlds of Dissent: Charter 
77, the Plastic People of the Universe, and Czech Culture under 
Communism (Cambridge, MA.: Harvard University Press, 2012).
5 Israel Nestiev, ‘American Music as “Dollar 
Cacophony”’ (an article from Izvestia) in Current Digest of the 
Soviet Press, vol. 3, no. 1 (1951) 16.
6 Timothy W. Ryback, Rock around the Bloc (Oxford: 
OUP, 1990) 11.

that dancers were maintaining the ‘correct’ de-
corum on the dance floor.7 Such efforts were met 
with evasion and, occasionally, outright opposi-
tion. Fairly quickly, the authorities came to realise 
that it was far easier to manage these forms of 
truly popular music than to prohibit them (though 
a generation later, their successors across the 
Bloc sought to repress punk that they associated, 
sometimes rightly, with nihilism and cynicism8). 
By issuing licenses for the right to perform live, 
the state sought, for instance, to ensure con-
formity to the cultured values and chaste forms 
of music that it wished to promote. The Soviet 
system of Repertory Commissions (Repertkom) 
and Artistic Councils (Khudozhestvennye sov-
ety) required that all musical acts be auditioned 
and provide a complete list of all tunes that they 
planned to play (so called repertishki) before be-
ing given permission to take to the stage.9 The 
skills required of the classical musician – like 
sight reading – were preferred over unschooled 
talent. Questions were also asked to test the  
political loyalty of aspiring performers. Even then, 
the commissions did not trust those who were 
licensed to perform, often sending inspectors 
out into the night to check that no undeclared 
material was being performed. 

Such licensing systems operated through-
out the Bloc – with varying degrees of permis-
siveness – until the end of communist rule. 
Saxophonist and guitarist Mikoláš Chadima sum-
marises the Czechoslovak regulation of rock in 
the 1970s in a pithy fashion:

7 On the campaigns against rock ‘n’ roll in various 
Eastern European countries see Ryback, Rock around the Bloc, 
3-34.
8 See Sabrina Petra Ramet, Social Currents in Eastern 
Europe (Durham, NC: Duke University Press, 1995) 240-261. See 
also Michael Boehlke, Henryk Gericke and Falko Teichmann, 
Punk in der GDR: Too Much Future (Berlin: Verbrecher, 2007); 
Kate Gerrard, ‘Punk and the State of Youth in the GDR’ in William 
Jay Risch, ed., Youth and Rock in the Soviet Bloc (Lanham, MD: 
Lexington Books, 2014) 153-182; Remigiusz Kasprzycki, Dekada 
buntu: punk w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1977-1989 
(Kraków: Wydawnictwo Libron, 2013); Ádám Pozsonyi, A Lenin-
Szobor Helyén Bombatölcsér Tátong: A Magyar Punk Története, 
1978-1990 (Budapest: Mucsa Könyvék, 2003).
9 S. Frederick Starr, Red and Hot. The Fate of Jazz in 
the Soviet Union 1917-1991 (Wisconsin: Hal Leonard Corpora-
tion, 1994) 265-6.
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Ziemia Mindel 
Würm, katalog 
CH3NHCH2, 
Gdańsk, Polska, 
1990. Dzięki 
uprzejmości Marka 
Rogulskiego i Piotra 
Wyrzykowskiego

Ziemia Mindel 
Würm, CH3NHCH2, 
publication, 
Gdańsk, Poland 
1990. Courtesy of 
Marek Rogulski and 
Piotr Wyrzykowski

17. 
Ziemia Mindel 
Würm, performans, 
Gdańsk 1990. Dzięki 
uprzejmości Marka 
Rogulskiego i Piotra 
Wyrzykowskiego

Ziemia 
Mindel Würm, 
performance, 
Gdańsk, 1990. 
Courtesy of Marek 
Rogulski and Piotr 
Wyrzykowski

15. Ziemia Mindel Würm, CH3NHCH2 – nieustające adrenalinospady, Wyspa Spichrzów, Gdańsk, 1990. Dzięki 
uprzejmości Marka Rogulskiego i Piotra Wyrzykowskiego
Ziemia Mindel Würm, ‘CH3NHCH2 – nieustające adrenalinospady’ (CH3NHCH2 – Constant Adrenalin Drippings), 
Granary Island, Gdańsk, Poland, 1990. Courtesy of Marek Rogulski and Piotr Wyrzykowski
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Pewnego dnia w listopadzie 1987 roku po scho-
dach budapeszteńskiej narodowej galerii sztu-
ki Műcsarnok wspinała się pod rękę z komisa-
rzem czerwona gwiazda. Odziana w specjalny 
kostium, w krwistoczerwonych butach, była jak 
współczesna Octobriana. Jej partner, z egzem-
plarzem „Prawdy” pod pachą, wyglądał, jakby 
właśnie zszedł z trybuny po wygłoszeniu pło-
miennego przemówienia. Być może właśnie 
przybył z Moskwy. Obejmują się – ona nie wy-
kazując specjalnego entuzjazmu – pod wielkim 
czerwonym transparentem z hasłem „Művészet 
és forradalom” [Sztuka i rewolucja], a potem kłó-
cą nad butelką wódki. W Műcsarnoku odbywa-
ła się wtedy wystawa pod tym samym tytułem 
prezentująca węgierską i rosyjską sztukę z lat 
1910–1932. W skład tego pionierskiego i obszer-
nego przeglądu sztuki rewolucyjnej – zorgani-
zowanego przy wsparciu ministerstwa spraw 
zagranicznych ZSRR – weszły między innymi 
prace Michaiła Łarionowa, Natalii Gonczarowej, 
Kazimierza Malewicza, Wassilija Kandinskiego, 
Władimira Tatlina, Aleksandra Rodczenki z kolek-
cji radzieckich, a także dzieła stworzone przez 
lewicujących artystów jako wyraz poparcia dla 
Komuny Węgierskiej 1919 roku. Wystawa, otwar-
ta w 70. rocznicę Rewolucji Październikowej, była 
zapewne najobszerniejszą prezentacją wschod-
nioeuropejskiej sztuki awangardowej, jaką kie-
dykolwiek zorganizowano w bloku wschodnim. 
A jednak reakcja publiczności była letnia, wysta-
wa  świeciła pustkami. Mało kto zdawał się wy-

kazywać entuzjazm dla radzieckiej awangardy –  
z wyjątkiem być może młodych artystów i per-
formerów, którzy powołali do życia czerwoną 
gwiazdę. Jej kostium skroił Tamás Király, naj- 
oryginalniejszy z  węgierskich projektantów 
mody; komisarza odegrał Károly Eperjes, wscho-
dząca gwiazda węgierskiej sceny; całe zaś wy-
darzenie wymyślił i wyreżyserował – jako perfor-
mans wideo – młody architekt Gábor Bachman1. 
Swój krótki film zatytułował Kelet-európai riadó 
[Wschodnioeuropejski alarm].

Akcja na schodach Műcsarnoku nie była 
formą promocji wystawy. Nie była też występem 
teatru ulicznego. Plac przed neoklasycystycznym 
budynkiem galerii był pusty, jeżeli nie liczyć prze-
mykających czasem wartburgów czy trabantów. 
O co więc chodziło? Czy był to rodzaj ironicznego 
oskarżenia sowieckiej kultury? A może uczestni-
cy utożsamiali się z rewolucyjnymi wartościami, 
których wyrazem był Piotrogród w październi-
ku 1917 roku (czy też krótkotrwała Węgierska 
Republika Radziecka wiosną i latem 1919 roku)? 
Jedno jest pewne: Wschodnioeuropejski alarm 
dowodzi, że mimo iż wielu młodych Węgrów 
(Czechosłowaków, Łotyszów, Polaków itd.) wy-
rażało się z lekceważeniem o Rosji i nauczaniu 
jej rewolucyjnej historii, to była ona częścią ich 
świadomości. Historia w oficjalnym wydaniu  

1 Wideo Bachmana znalazło się w ósmym numerze 
międzynarodowego magazynu wideo „Infermental” powołanego 
do życia przez węgierskiego artystę i filmowca Gábora Bódyego 
w 1980 roku; w ciągu kolejnej dekady ukazało się jedenaście 
wydań magazynu.

  DAVID CROWLEY

 a

L U D Z I E 
P R Z Y S Z Ł O Ś C I

1. Suknia czerwona gwiazda Tamása Királya zaprojektowana do wideo Gábora Bachmana 
Kelet-európai riadó [Wschodnioeuropejski alarm], 1987. Foto: Jonathan Csaba Almassy

‘Red-star dress’ by Tamás Király created for Gábor Bachman’s ‘Kelet-európai riadó’ (East-
European Alert) video, 1987. Photograph by Jonathan Csaba Almassy
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Po przeprowadzeniu akcji 
Wyrazy na twarzy na koncercie 
rockowym Wiktor Gutt 
i Waldemar Raniszewski pod 
koniec 1981 roku malowali 
twarze i ręce warszawskich 
studentów w galerii 
Repassage. Przedstawieni 
tutaj studenci, podobnie 
jak wielu innych obywateli 
kraju, byli uczestnikami 
antypaństwowych protestów. 
Dzięki uprzejmości Wiktora 
Gutta 

After conducting their 
‘Expressions on a Face’ project 
in a rock concert, artists 
Wiktor Gutt and Waldemar 
Raniszewski painted the 
faces and arms of students 
in Warsaw in the Repassage 
Gallery in late 1981. Much of 
Poland was on strike in anti-
state protests at the time, 
including many of the students 
here. Photographs courtesy of 
Wiktor Gutt
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Kilhets, Na Folimance, Praskie Dni Jazzowe, listopad 1979. Foto: Jiří Kučera. 
Dzięki uprzejmości Mikoláša Chadimy

Kilhets, performing at Na Folimance during the Prague Jazz Days, November 
1979. Photographs by Jiří Kučera. Courtesy of Mikoláš Chadima
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Jewgienij E-E Kozłow, Autoportret z niebieskimi oczami, technika 
mieszana na papierze , 94 x 70 cm, 1989. Foto: gewis. Kolekcja 
Kozłowa i Fobo, Berlin

(E-E) Evgenij Kozlov, Self-Portrait with Blue Eyes, mixed media, 
paper, 94 x 70 cm, 1989, photograph by gewis. Hannelore Fobo. 
Kozlov and Fobo Collection, Berlin

Jewgienij E-E Kozłow 
ze swoim obrazem 
Anna Karenina 1, 
Leningrad, 1988.  
Foto: Wiera Łabutowa. 
Dzięki uprzejmości 
Jewgienija E-E 
Kozłowa

(E-E) Evgenij Kozlov 
with his painting ‘Anna 
Karenina 1’, Leningrad, 
1988, photograph 
by Vera Labutova. 
Courtesy of (E-E) 
Evgenij Kozlov

Jewgienij E-E Kozłow, 
Miłość do pracy z cyklu 
Nowa klasyka, olej na 
płótnie, 2 x 3 m, 1989–1990. 
Foto: Hannelore Fobo.  
Kolekcja Kozłowa i Fobo, 
Berlin

(E-E) Evgenij Kozlov, 
‘Love for Work’ from the 
New Classic cycle, oil on 
canvas, 2 x 3 m, 1989-90, 
photograph by Hannelore 
Fobo. Kozlov and Fobo 
Collection, Berlin
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Tomasz Sikorski, Gipsowa muzyka, rzeźba, 1977/2016.  
Dzięki uprzejmości artysty

Tomasz Sikorski, Gipsowa muzyka (Plaster Music), sculpture, 1977, 
remade 2016. Courtesy of the artist

Tibor Szemző       
(*1955 Budapest, Hungary) 

Tibor Szemző is one of the most significant 
and prolific figures in contemporary music in 
Hungary. As a founder (with Béla Faragó, László 
Melis and András Soós) of the minimalist en-
semble Csoport 180 (Group 180) in 1979, he was 
instrumental in bringing the music of Frederic 
Rzewski and Steve Reich to Hungary. As a solo 
artist from 1983, his output has often combined 
music with spoken word and visual art. His con-
certs are usually multi-media events. He has 
also treated cameras as musical instruments: 
in the 1980s he rigged up sensors to record the 
mechanical sounds of his 8 mm camera, mak-
ing it an ‘8mm-fónra’ (8millimetre-ophone). 
Szemző has enjoyed close creative relations 
with visual artists including Péter Forgács, of-
ten supplying musical compositions to accom-
pany the film-maker’s explorations into histo-
ry and memory using amateur found footage 
(including Szemző’s 1987 LP ‘Snapshot from 
the Island’ released in the UK on Leo Records). 
He also composed memorial works for Tibor 
Hajas and Miklós Erdély, the central figure in 
Hungarian conceptual art. ‘A halál szexepilje’ 
(The Sex Appeal Of Death, 1981) employs an es-
say by Hajas (a performance artist and poet who 
had died in a car crash in 1980) on the taboos 
surrounding death, as a libretto that Szemző 
had his 11 year old daughter read over a single 
long chime. In 1985 Szemző made Koponyaalapi 
törés (Skullbase Fracture) an experimental film 
for the Balázs Béla Studio under a scheme that 
invited musicians and other artists to make 
films with professional and technical resources. 
A narrator seated in a restaurant offers reflec-
tions on life and the mind, and engages con-
versation with an identical character who ap-
pears on a television on his table. Behind him, 
a gypsy band circles through different musical 
compositions. This was the first of a number 
of experimental films made by Szemző which 
refuse to yield up easy meaning or simple nar-
rative effects. 

Tibor Szemző      
(*1955 Budapeszt, Węgry)

Szemző jest jednym z najważniejszych i naj-
bardziej płodnych twórców węgierskiej muzy-
ki współczesnej. Jako założyciel (wraz z Bélą 
Faragó, Lászlem Melisem i Andrásem Soósem) 
powstałego w 1979 roku minimalistycznego ze-
społu Csoport 180 [Grupa 180], odegrał kluczo-
wą rolę w upowszechnieniu na Węgrzech mu-
zyki Frederica Rzewskiego i Steve’a Reicha. Od 
roku 1983 występował jako solista, często łącząc 
muzykę ze sztukami wizualnymi i słowem mó-
wionym. Jego koncerty są zwykle wydarzenia-
mi multimedialnymi. Wykorzystywał także ka-
mery jako instrumenty muzyczne, na przykład 
w latach 80. skonstruował sensor nagrywający 
mechaniczne dźwięki jego ośmiomilimetrowej 
kamery filmowej, który nazwał „8mm-fónra” 
[ośmiomilimetrofon].

Szemző utrzymywał bliskie kontakty z ar-
tystami wizualnymi, m.in. z Péterem Forgácsem 
wykorzystującym w swoich filmach amatorskie 
materiały typu found footage i dotykającym kwe-
stii historii i pamięci. Szemző niejednokrotnie 
komponował dla niego muzykę, a jedna z tych 
kompozycji ukazała się w 1987 roku na long-
playu zatytułowanym Snapshot from the Island 
i wydanym w brytyjskiej wytwórni Leo Records. 
Skomponował też utwory upamiętniające Tibora 
Hajasa i Miklósa Erdélya, czołowych węgierskich 
artystów konceptualnych. W utworze A halál sze-
xepilje [Sex appeal śmierci] z 1981 roku wykorzy-
stał jako libretto esej autorstwa Hajasa (perfor-
mera i poety, który w 1980 roku zginął w wypadku 
samochodowym). Czytany przez jedenastoletnią 
córkę Szemző przy akompaniamencie przecią-
głego dźwięku dzwonu, utwór odnosi się do tabu 
otaczających śmierć.

W 1985 roku, na zaproszenie Balázs Béla 
Studio (BBS), w ramach programu dającego 
muzykom i artystom okazję do zrealizowania 
filmów na profesjonalnym sprzęcie, Szemző na-
kręcił film eksperymentalny Uszkodzenia czasz-
ki [Koponyaalapi törés]. Siedzący w restauracji 
narrator wygłasza w nim przemyślenia na temat 
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