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Z H_12 lub jak kto woli Bartoszem Hervy, dj’em i animatorem po-
morskiej (a mo¿e i polskiej) sceny gotyckiej, autorem przedsiê-
wziêcia o nazwie Gothic Art, rozmawiamy o jego fascynacjach,

¿yciu, dzia³alnoœci i planach oraz o jego najnowszym dziecku nazwa-
nym „szumnie“ NOSIGNALDETECTED_.

- H_12 drogi, znamy siê ju¿ ³adnych parê lat i wiem, ¿e
w przeci¹gu tego czasu w Twoim ¿yciorysie pojawi³o siê kilka
kapel (i nie tylko): GOD IS THE WOMAN, ROOM XII, PEUSACKY
Z.A.S.P.A., NOSIGNALDETECTED_. Jak wygl¹da³a ich historia
i kolejnoœæ nastêpowania po sobie?

- Najpierw by³y GOD IS THE WOMAN i PEUSACKY Z.A.S.P.A. To by-
³o istne raczkowanie i uczenie siê muzyki, nic powa¿nego, nic o czym
nale¿a³oby siê rozwodziæ d³u¿ej - ot, licealne hobby, które tak rozpa-
d³o siê tak szybko jak szybko powsta³o. Trochê póŸniej nast¹pi³a era
fascynacji chorymi dŸwiêkami elektroniki i ROOM XII, który doczeka³
siê jednego dema po czym upad³. Czasem jednak myœlê czy aby siê
nim ponownie nie zaj¹æ - jeszcze raz stworzyæ coœ pozbawionego me-
lodii. NOSIGNALDETECTED_ to zupe³nie inna bajka. Jest to rzecz, nad
któr¹ pracujê od pó³tora roku - jest to moje dzieci¹tko, którego tak
szybko nie opuszczê, ani te¿ nie pozwolê mu zgin¹æ.

- Z tego co mi wiadomo (he, he) niegdyœ, jako ROOM XII na-
gra³eœ split z ENSLIG a póŸniej wykona³eœ kilka remiksów dla
tego projektu. Jak Ci siê uk³ada³a/uk³ada wspó³praca z tym ze-
spo³em?

- Nie narzekam, remiksy uwa¿am za udane, choæ po czasie, widzê
coraz bardziej ich niedoskona³oœæ.

- NSD_ - Twoje ostatnie dziecko - ma bardzo solidn¹ promo-
cjê, któr¹ chyba u³atwia Ci dzia³alnoœæ w Gothic Art. Mo¿e coœ
bli¿ej o tej organizacji, jej dzia³alnoœci oraz historii.

- Organizacja powsta³a na
prze³omie lat 1998/1999 jako
strona internetowa traktuj¹ca
o mrocznych odmianach sztuki,
zwi¹zanych poœrednio lub bez-
poœrednio ze scen¹ gotyck¹. Po
czasie przerodzi³a siê w organi-
zatora imprez, a jako strona
w magazyn internetowy. Z pew-
noœci¹ praca w Gothic Art u³a-
twi³a mi wejœcie w rynek, który
móg³by wch³on¹æ produkcje
NSD_.

- Podczas jednej z ostat-
nich imprez sygnowanych
przez Gothic Art odby³ siê
koncert NSD_. Jak tego do-
konaliœcie - chamski play-
back czy live act?

- Chamski playback i live act (ha, ha). W zasadzie podstawowy
podk³ad lecia³ z DAT-a, na ¿ywo by³a gitara, trzy wokale i ró¿ne efek-
ty im przyporz¹dkowane, czyli tak zwane przeszkadzajki. Graliœmy
tak jak gra wiêkszoœæ zespo³ów z niemieckiej sceny electro-industria-
lnej.

- W zasadzie wszystkie zespo³y, w których gra³eœ/grasz
mia³y/maj¹ ten sam sk³ad. Jak Ci siê wspó³pracuje z tymi sa-
mymi ludŸmi przy wci¹¿ nowych projektach?

- Gdyby mi siê Ÿle pracowa³o to bym dobra³ innych ludzi. Radhos
i Shon to przede wszystkim moi przyjaciele od ponad 15 lat, ³¹czy
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„Radhos i Shon to przede wszystkim moi przyjaciele od ponad 15
lat, ³¹czy nas uczucie i mi³oœæ do muzyki... 

podobnie odczuwamy, w podobnym kierunku siê rozwijamy 
- nie znam lepszych osób do wspó³pracy“
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nas uczucie i mi³oœæ do muzyki... podobnie odczuwamy, w podobnym
kierunku siê rozwijamy - nie znam lepszych osób do wspó³pracy.

- Studiujesz wieczorowo, a wiêc wk³adasz w to du¿e pieni¹-
dze. Do tego jeszcze wydajesz masê kasy na promocjê NSD_
i na organizowanie imprez pod patronatem Gothic Art. Jak so-
bie z tym radzisz, czy imprezy przynosz¹ tak dobry dochód?

- Od jakiegoœ czasu, imprezy nie przynosz¹ dochodu tylko straty.
W op³acaniu studiów pomaga mi rodzina, poza tym nie pracujê tylko
w Gothic Art - robiê wiele innych rzeczy, a jak nadal brakuje pieniê-
dzy mam przyjació³, którzy mi pomagaj¹. To jest podstawa. Pieni¹dze
przychodz¹ i odchodz¹, najwa¿niejsze ¿eby mieæ zaufane osoby wokó³
siebie. W zasadzie to dlaczego rozmawiamy o pieni¹dzach - to ma³o
wa¿ny temat.

- Spektrum imprez organizowanych przez Gothic Art jest
doœæ szerokie. Mo¿e nam je przybli¿ysz.

- Podstawowe imprezy Gothic Art to: Temple Of Goths - impreza
z dŸwiêkami gotyckimi i pochodnymi, Black Celebration - ogólnopolski
zlot fanów DEPECHE MODE odbywaj¹cy siê co pó³ roku w Gdañsku
oraz doœæ œwie¿a impreza Virus z muzyk¹ industrialno-elektroniczn¹ -

chyba ju¿ na sta³e goszcz¹ca w klubie studenckim Orbital. W miêdzy-
czasie by³y jeszcze: Rockolada, Industrialoza i lata ‘80.

- Kiedyœ by³eœ bardziej zwi¹zany z metalem ni¿ z gotykiem
i electro. Co sk³oni³o Ciê do takiej zmiany, jaka to by³a droga
rozwoju, co s¹dzisz teraz o kapelach graj¹cych metal?

- W zasadzie nigdy nie by³em ortodoksyjnym metalem. Ca³y czas
poszukujê i to czyni mój rozwój. Kiedyœ dŸwiêki metalowe robi³y na
mnie wra¿enie. Mo¿e dlatego ¿e nie zna³em wielu innych odmian mu-
zyki. Gdy zacz¹³em poszukiwania, odkry³em o wiele wiêcej dla siebie
w gotyku, darkwave, electro, futerpopie czy nawet w goa trance - po-
kocha³em te¿ ambient wielk¹ mi³oœci¹ i st¹d wzi¹³ siê NSD_.

- Ten wywiad ukazuje siê w magazynie metalowym z nasta-
wieniem na black i industrial, obok wywiadów z Ba°rdem G.
Eithunem, ZYKLON, ANGOR, CADAVER, EMPEROR itp. Jak siê
czujesz w takim towarzystwie, dlaczego zgodzi³eœ siê na ten
wywiad?

- Je¿eli chodzi o promocjê moich dokonañ, to nie mam skrupu³ów
aby pojawiaæ siê wszêdzie, równie dobrze mog³oby to byæ Bravo lub
Tylko Rock. Je¿eli ktoœ mnie prosi o wywiad, to uwa¿am ¿e nie wypa-
da odmówiæ - jest to gest z jego strony i zainteresowanie moj¹ twór-
czoœci¹. Nie uwa¿am ¿eby zestawianie zespo³ów by³o z³e, zw³aszcza ¿e
w swojej muzyce du¿o czerpiê z industrialu, a jak sam powiedzia³eœ,
to pismo jest skierowane ku takiej muzyce.

- Masz dosyæ niekonwencjonalne podejœcie do promocji. Dla-
czego starasz siê reklamowaæ imprezy Gothic Art przede
wszystkim w mediach niegotyckich, niemetalowych?

- To siê wi¹¿e z poprzednim pytaniem. Promocja nie powinna siê
ograniczaæ tylko do tak zawê¿onego krêgu - ludzi z tych subkultur nie
trzeba przekonywaæ do odwiedzania imprez Gothic Art. Ponadto wieœæ
siê bardzo szybko rozchodzi... Natomiast w pewnym sensie czujê mi-
sjê i chcia³bym tak¹ muzykê przedstawiæ ludziom, którzy o niej nie
s³yszeli, b¹dŸ s³yszeli ale bardzo ma³o. Mo¿e, któregoœ z takich ludzi-
ków zachêcê do poszperania w nieznanych mu p³ytach i znalezienia
czegoœ dla siebie.

- Oprócz cyklicznych imprez w Trójmieœcie, prowadzi³eœ kil-
ka du¿ych imprez w Polsce. Czy mo¿esz coœ bli¿ej o tym powie-
dzieæ, co to by³y za imprezy?

- Podstawowymi imprezami by³y zloty fanów gotyku w Proximie
w Warszawie. Bardzo dobrze je wspominam i ¿a³ujê, ¿e ju¿ siê nie od-
bywaj¹. Ponadto, po raz drugi w tym roku by³em dj’em na festiwalu
Castle Party. By³y jeszcze imprezy w Krakowie ale je akurat niespe-
cjalnie dobrze wspominam, wiêc nie ma o czym mówiæ.

- Jedn¹ z ostatnich imprez, na których by³eœ dj’em, by³o we-
sele jedynego cz³onka ENSLIG. Niejako zmuszony by³eœ graæ
muzykê „wyj¹tkowo alternatywn¹“. Co to by³a za muzyka i jak
wspominasz to niebanalne (hi, hi) doœwiadczenie?

- By³a to przede wszystkim dobra zabawa, nowe doœwiadczenie i po-
moc przyjacielowi. Nigdy nie gra³em na weselu i pewnie nigdy nie za-
gram, wiêc by³a to niepowtarzalna okazja aby siê sprawdziæ. Jak mi
wysz³o, oceniæ powinni goœcie...

- Studiujesz psychologiê. Na ile sam fakt studiowania utrud-
nia Ci ¿ycie, ogranicza czasowo, a na ile wiedza z psychologii
pomaga Ci w Twojej dzia³alnoœci?

- Wiedza w jakiœ tam sposób mi pomaga, ale chyba samo studiowa-
nie ogranicza mnie bardziej czasowo i twórczo...

- Czy mimo tego, ¿e odszed³eœ od metalu sensu stricto, s³u-
chasz jeszcze jakichœ kapel metalowych? Co to za zespo³y?

- Te zespo³y których s³ucham odesz³y razem ze mn¹ od metalu czy-
li: ANATHEMA, TIAMAT (choæ TIAMAT to trochê przegi¹³ ha, ha), ge-
neralnie coraz mniej takich dŸwiêków w moim odtwarzaczu. W domu
staram siê s³uchaæ spokojniejszej muzyki, bardziej eterycznej, to
mnie teraz krêci i napêdza, na przyk³ad teraz leci FUTURE SOUND OF
LONDON.

- Wieloma kwestiami dotycz¹cymi oprawy graficznej Gothic
Art zajmuje siê Jaros³aw Kubicki, zwany K’haalem, robi¹cy
ostatnimi czasy wiele ok³adek dla kapel ze stajni MMP. Jak Ci
siê z nim wspó³pracuje, jak oceniasz jego pracê?

- To wielki artysta i mój serdeczny przyjaciel, myœlê, ¿e wszystko
jeszcze przed nim. Jest zapracowany i to siê czuje, ale wspó³praca
ostatnio uk³ada siê bardzo dobrze i ju¿ myœlimy o nowym wspólnym
projekcie artystycznym. 
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„W zasadzie nigdy nie by³em
ortodoksyjnym metalem. Ca³y
czas poszukujê i to czyni mój
rozwój (...) odkry³em o wiele
wiêcej dla siebie w gotyku, 

darkwave, electro, futerpopie
czy nawet w goa trance 

- pokocha³em te¿ ambient wiel-
k¹ mi³oœci¹ i st¹d wzi¹³ siê

NSD_“
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- Kiedyœ planowa³eœ wydawanie magazynu gotyckiego, by³y
wstêpne projekty layoutu, konsultacje graficzne z K’haalem.
Czy zamierzasz kiedyœ zrealizowaæ ten pomys³? Jak oceniasz
wykonan¹ wówczas pracê tzn. projekty?

- Projekty??? Hmmm, by³o ich doœæ ma³o nawet w tej chwili nie pa-
miêtam czy doszliœmy do czegoœ sensownego, to by³y pocz¹tki i na
tym etapie siê zatrzyma³o. Sama idea upad³a a wraz z ni¹ wszelkie
projekty, mo¿e kiedyœ do tego powrócimy. 

- Tak siê z³o¿y³o, ¿e wielu Twoich znajomych ma doœwiadcze-
nie/umiejêtnoœci z ró¿nych dziedzin w ca³oœci sk³adaj¹cych siê
na zakres dzia³alnoœci ma³ej wytwórni. Czy planujesz kiedyœ
wykorzystaæ te mo¿liwoœci, czy mo¿e ju¿ wykorzystujesz wie-
dzê/umiejêtnoœci znajomych?

- Znajomi i przyjaciele zawsze odgrywali du¿e znaczenie w moim ¿y-
ciu i zawsze ja stara³em siê im pomagaæ a oni mi. Myœla³em nad opcj¹
wytwórni. Jak bêdzie czas w Polsce, ¿e bêdzie sens tworzyæ takie
przedsiêwziêcia to pomyœlê o tym powa¿niej. 

- Powracaj¹c do NSD_. Rozsy³asz teraz promo/demo. Czy
masz nadziejê wydaæ wkrótce p³ytê?

- Nadziejê zawsze mam ale siê
z tym nie œpieszê. Chcia³bym aby
ludzie poznali najpierw muzykê,
nasze oblicze sceniczne a potem
zobaczymy.

- Do kogo adresowany jest
NSD_?

- Do wszystkich, którzy ws³uchu-
j¹ siê w muzykê, którzy poszuku-
j¹, którzy umiej¹ zrozumieæ spokój
i klimat. Nie tworzê muzyki z my-
œl¹ o konkretnym odbiorcy. Muzy-
ka jest dla tych, którym siê spodo-
ba. 

- Dotychczasowe nagrania
NSD_ powsta³y g³ównie na
komputerze. Jak oceniasz ten
instrument?

- To jest narzêdzie - nie instru-
ment - doskona³e narzêdzie ale
narzêdzie. Podoba mi siê ten ro-
dzaj tworzenia, ale oczywiœcie nie
wszystko mo¿e daæ komputer
i dlatego korzystam jeszcze z in-
nych maszyn.

- Jakie inne kapele graj¹ce
w tym samym co NSD_ nurcie
lub tworz¹ce swoj¹ muzykê na
komputerach, polecasz? Do ko-
go s¹ one adresowane?

- Je¿eli chodzi o polsk¹ scenê to
zbytnio siê nie orientujê co w tra-
wie piszczy. Natomiast je¿eli cho-
dzi o scenê zagraniczn¹, to mogê
jedynie powiedzieæ jakimi zespo³a-
mi siê inspirujê, bo s¹ one o wiele
wiêksze i bardziej znane ni¿ jakieœ
tam NSD_ (ha, ha). Uwaga wymie-
niam i jednoczeœnie serdecznie po-
lecam: HAUJOBB, FUTURE SOUND
OF LONDON, DELERIUM, SYNA-
ESTHESIA... Jest wiele dobrych
projektów i zespo³ów elektronicz-
nych, te mi teraz wpad³y do g³o-
wy...

- Próby NSD_ odbywaj¹ siê
w miejscu, gdzie swoje doko-
nania opracowuj¹ tak¿e kapele
metalowe. Co to za kapele, jak
reaguj¹ na NSD_?

- W miejscu gdzie mamy próby,
z kapel metalowych gra Medebor

i Vanitas, tzn. dok³adnie w tym samym miejscu, bo tam jest piêæ sal
do prób... Jak reaguj¹, nie wiem czy oni w ogóle wiedz¹ co my gramy
- jeszcze nigdy siê nie spotkaliœmy (ha, ha). W tym miejscu oczywi-
œcie. A reszta? My mamy zamkniête drzwi, oni maj¹ zamkniête
drzwi... Myœlê, ¿e mogliby dostaæ zawa³u gdyby zobaczyli, ¿e gramy
z automatem perkusyjnym...

- Czy jesteœ zadowolony z tego wywiadu? Mo¿e nie pad³o ja-
kieœ pytanie i chcia³byœ coœ jeszcze dodaæ?

- Wywiad zahacza³ o takie rzeczy, ¿e nie wiedzia³em, i¿ ktoœ mnie
o to kiedykolwiek spyta... ale Ok. Nie mam Ci za z³e (ha, ha).

- Ostatnie s³owo...
- Dobranoc, g³upio wyjdzie jak czytacie to w dzieñ, wiêc proponujê

aby czytaæ ten wywiad w nocy...
- Dziêki za wywiad i powodzenia z NSD_ oraz Gothic Art.
- Ja tak¿e dziêkujê, by³o mi bardzo mi³o... Dodam tylko, ¿e jest so-

bie stronka www.nsd.prv.pl, i ¿e pod adresem ambient@space.pl mo-
¿ecie zamówiæ promo 2002 NOSIGNALDETECTED_ za 12 z³ (koszty
wysy³ki wliczone w cenê). Wystarczy napisaæ i siê umówiæ.

Rozmawia³ Henryk Jursz


