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rowadzisz także swoją wytwórnię Odium Records. Ostatnio wydałeś kilka intrygujących
materiałów w które zainwestowałeś sporo kapitału.
Powiedz, czy w czasach, gdy każdą dosłownie
muzykę można mieć w kilka sekund z Internetu
zupełnie za darmo, wydawanie płyt ma jeszcze
sens? Czy w twoim przypadku jest to kosztowne
hobby czy też i możliwość zarobienia mimo wszystko kilku złotych?
Generalnie jest to kosztowne hobby, moje największe obok grania
w zespołach, do którego na pewno więcej się wpłaca niż
później z niego wyjmuje. Z roku na rok
jest coraz gorzej, jeśli
chodzi o sprzedaż cd,
ludzie ściągają muzykę z internetu na
potęgę lub słuchają
płyt na you tube.
Płyta w dzisiejszych
czasach musi być
naprawdę dobra
muzycznie i graficznie, żeby ktoś chciał
ją kupić i postawić
na półce, no chyba,
ze ktoś lubi słuchać
gówna. Wielki renesans przeżywają
winyle, jest to jednak dosyć drogi biznes, a i ilość
wypuszczanych winyli jest coraz większa, wiec ludzie
nie kupują już wszystkiego jak leci, tylko dlatego, że
wyszło to na winylu. Jeśli chodzi o Odium Records,
to w tej chwili jest to już profesjonalnie działająca
wytwórnia, która kiedy trzeba płaci zespołom za
studia, również drogie, zagraniczne, opłacam czołowych grafików, mam popodpisywane kontrakty
dystrybucyjne z dużymi firmami jak Plastic Head,
Code7, The End Rec, Red Stream i wieloma mniejszymi. Kupuję całostronicowe reklamy w dużych
magazynach w kraju i zagranicą. To wszystko zaczęło
przynosić efekty i ranga Odium Records wzrosła
o parę poziomów przez ostatnie 1,5 roku. Szczególnie
dobrą robotę zrobił tu split Black Altar/Varathron/
Thornspawn, który ukazał się na mojej licencji na
wszystkich możliwych nośnikach i w różnych krajach,
nawet tak egzotycznych jak Boliwia, Malezja, czy
Meksyk. Zaczęły się do mnie odzywać w sprawach
wydawniczych duże zespoły o których do niedawna
mógłbym pomarzyć. Niestety musiałbym mieć wór
pieniędzy, żeby to wszystko wydać, tym bardziej, że
dostaję codziennie parę propozycji wydawniczych.
Postanowiłem wolniej budować pozycję wytwórni,
ale robić to na solidnym fundamencie i skupić się na
jakości, a nie ilości, tak jak robi to wiele wytwórni,
które wydają byle podziemne gówno, aby tylko mieć
coś na wymianę, zaśmiecając tym samym rynek
swoimi nic nie wartymi produkcjami. I tak bardzo
zwiększyłem ilość wydawanych płyt i jest to w tej
chwili dla mnie maksymalna ilość, żeby każdej z nich
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poświęcić tyle czasu, na ile ona zasługuje. Kiedyś
wydawałem 2 płyty raz na 2-3 lata, a w tym roku
wydałem aż 7 pozycji.
racamy do Black Altar. Interesują mnie tekW
sty, które wraz z muzyką ewoluowały wraz
z rozwojem zespołu. Od pogańskich klimatów po

okultyzm. Przybliż czytelnikom koncept który spaja
„Suicidal Salvation”?
Pogańskie klimaty były tylko na demie „Na
Uroczysku..”, później zająłem się sprawami szeroko pojętego okultyzmu, satanizmu, rytuałów
i generalnie tym co mroczne. Tak jest do dzisiaj i w
zasadzie nie zauważam tu jakiejś dużej zmiany na
przestrzeni lat. Nie jestem zwolennikiem poematów
w których kryje się drugie dno, tylko moje teksty
są bardziej bezpośrednie. Jeśli chodzi o koncept
„Suicidal Salvation”, to jego motywem przewodnim
jest Samo ofiarowanie siebie podczas rytuału, aby
przejść na drugą stronę i ostatecznie zjednoczyć
się z siłami Ciemności. Koncepcyjnie idealnie by to
pasowało do splitu z Shining, ale wyszło jak wyszło.
Nie mówiłem tego jeszcze w żadnym wywiadzie,
ale chcę stworzyć trylogię Śmierci na który składają
się album „Death Fanaticism”, „Suicidal Salvation”
i kolejny materiał, a będzie nim mini album o roboczym tytule „Widmo Śmierci” w całości po polsku
i w trochę innym klimacie niż dotychczas, wolniej
i mroczniej. Wspólnym ogniwem spajającym te
wydawnictwa będzie Śmierć do której podchodzę
z dużym szacunkiem, ale jest to też temat, który
fascynuje mnie od lat. Mam jednak nadzieję, ze
jeszcze długo nie będzie mi dane poznać osobiście
rozwiązania jej zagadki.
Koncept doskonale uzupełnia rewelacyjny projekt okładki. Kto jest jego autorem i jak wyglądały
prace nad jego materializacją?
Autorem okładki jest fińska firma Babalon
Graphics, spodobało mi się bardzo to, co zrobili na
przed ostatniej płycie Behexen i zwróciłem się do
nich w sprawie okładki, którą też wykonali
perfekcyjnie wg moich
wskazówek. Składem
i reszta grafik zajęła się
Kontamination Design,
której był to jak dotąd
chyba najnowszy projekt, lecz mam nadzieję,
że nie ostatni…
Czy w przyszłości
powrócisz do konceptu
lirycznego?
Tak, chociażby na
wspomnianym powyżej
mini albumie „Widmo
Śmierci”, a i myślę, że
na kolejnych płytach
niektóre teksty będą
go dotyczyć.
o będzie działo się w najbliższym czasie w obozie
C
Black Altar i Odium Records? Czego możemy
spodziewać się w przyszłości?

Muszę przyznać, że rok 2013 był dla mnie absolutnie rewelacyjny i rekordowy. Ukazały się 2 materiały Black Altar, debiut RAUS!, a w Odium wydałem
aż 7 płyt, bowiem w chwili w której ten magazyn
się ukaże wyjdą 4 nowe płyty. Wspomniany wyżej
split RAUS!/Perunwit, debiut polskiego Kaoskult
i 2 najlepsze debiuty z Grecji od lat – Thy Flesh
i Akrotheism. Ponieważ wkrótce przeniosę pewnie
całą swoją działalność do Londynu, to w przyszłym
roku nie będę utrzymywał takiej intensywności
działań wydawniczych, tylko skupię się bardziej na
urządzeniu się tam. W pierwszym kwartale wydam
jednak na 10” ep split Black Altar z Beastcraft, który
będzie moim surowym hołdem dla norweskiego
black metalu i zmarłego Nefasa oraz nowy materiał
Taran. W ostatnim kwartale planuję skupić się na
swoich materiałach i wydać reedycje na digi packu
debiutanckiej płyty Black Altar z nową okładka i masteringiem, wersje jewel case „Suicidal Salvation”
oraz kompilację wszystkich utworów „Kriegsgott”.
Zarejestruję też materiał na wspomniany wcześniej
mini album Black Altar „Widmo Śmierci”, ale ukaże
się on raczej dopiero w 2015 roku. To tyle, dziękuję
za wywiad.
Autor: Adam Fokow www.pandemoneon.pl
Zdjęcie: archiwum zespołu

rudno wyobrazić sobie miniony rok
bez mini-albumu „Aura”, będącego
dziełem szwajcarskiego duetu Bölzer.
Ta stosunkowo niedługa dawka muzyki
pokazała światu jeden z najświeższych
i najbardziej intrygujących zespołów ostatnich lat. Zespół imponujący z jednej strony
kompozycyjnym rozmachem, którego próżno szukać u większości reprezentantów metalowego podziemia. Z drugiej – deklasujący
tychże reprezentantów wrodzoną dzikością,
zdolny przejawy muzycznego atawizmu
obrócić w prawdziwe dzieła sztuki.
stniejecie już ponad pięć lat, jednak dopiero
w połowie ubiegłego roku Wasza gwiazda
w pełni rozbłysła na metalowym firmamencie.
Jesteście zaskoczeni tak ogromnym i nagłym
odzewem na EP Aura?
Prawdę mówiąc, zaskoczenie przyszło już
wcześniej, gdy nasza demówka Roman Acupuncture stała się nagle rozchwytywanym materiałem.
Uznanie dla Aura jest jednak jeszcze większe i,
jak zapewne się domyślasz, kompletnie niespodziewane.
Bölzer zaatakował znienacka, wyłaniając
się praktycznie znikąd po to, by zyskać błyskawiczny posłuch wśród odbiorców metalu. Jako
że wciąż niewiele wiemy o początkach zespołu
i Waszej historii sprzed wydania Aury, przedstaw
ją w telegraficznym skrócie.
Bölzer istnieje od 2008 roku. Sporo czasu
zajęło nam dopracowanie brzmienia, więc nasz
pierwszy koncert w Szwajcarii odbył się dopiero
dwa lata później. Po nim zagraliśmy kilka innych
lokalnych sztuk, a szerszej publiczności ujawniliśmy się dopiero latem 2012, gdy swą premierę
miała nasza taśma demo, poparta krótką trasą
po Nowej Zelandii. Nawiązanie współpracy z Patrickiem z Iron Bonehead na początku 2013 roku
oraz premiera EP Aura były punktem zwrotnym
w naszej historii. Od tej chwili wszystko ruszyło
na dobre.

yślisz, że wyjątkowość Bölzer może mieć
jakikolwiek związek z kulturą Szwajcarii,
jej folklorem albo mentalnością?
Poza naszym najbliższym otoczeniem, które z pewnością pobrzmiewa w naszej muzyce
i ideologii, raczej brak bezpośrednich związków
z tymi sprawami.
Powiem górnolotnie, ale po prostu trudno
mi znaleźć inne słowa: słuchanie Aury jest jak
dotykanie innego świata. Czy muzyka jest dla
Was podróżą w nieznane, wehikułem przenoszącym w inne wymiary, czy wciąż podchodzicie
do grania czysto rock’n’rollowo?
To przede wszystkim pochodna naszej wędrówki ku odmiennym stanom świadomości i chęci jak najmocniejszego zanurzenia się w dźwięku.
Wciąż jednak nasze podejście do tego, co robimy, jest stosunkowo nieskomplikowane, surowe
i zgodne z duchem rock’n’rolla.
Bölzer tworzą zaledwie dwie osoby. Czy
działalność jako duet to świadoma i nieodwołalna decyzja?
Początkowo mieliśmy zamiar funkcjonować
jako power-trio i rzeczywiście testowaliśmy różnych basistów, lecz bardzo szybko okazało się,
że tylko między mną a KzR może wytworzyć się
dynamika, która będzie podstawą do tego, by
rozwijać naszą wizję w sposób bezkompromisowy.
Dlatego właśnie, krótko po zagraniu pierwszego
koncertu jako duet, postanowiliśmy pozostać
w tej konfiguracji.
rzestrzenna produkcja jest kolejnym elementem, który wyróżnia ten materiał. Korzystaliście podczas nagrań z jakichś metod,

które istotnie odbiegałyby od współczesnych
standardów realizacji muzyki?
Aura została zarejestrowana przez Mentora
w Q.S.A. Crypt – małym studiu nieopodal Zürichu. Gitary i bębny zostały nagrane na setkę.
Wzbogaciliśmy je o dodatkowe nakładki, wykonywane na różnych wzmacniaczach, i na końcu
o wokale. Nie korzystamy z metronomu, triggerów, ani innego typu urządzeń, które zabijałyby
żywą energię naszej muzyki. Największe zasługi
w kreacji brzmienia ma jednak Cam Sinclair, który
zmiksował ten materiał w wyjątkowy sposób
i wykonał jego mastering. Można powiedzieć,
że pchnął on całość na kompletnie inny poziom.
asze teksty tworzą specyficzną mozaikę
okultyzmu, astronomii i erotyki. Tworzą
jakiś większy koncept?
Tematyka tekstów na Aura odnosi się do szerokiego spektrum konceptów, wliczając w to te,
które wymieniłeś. Wolałbym jednak nie analizować ich szczegółowo, gdyż ich współistnienie
w twórczości Bölzer ma dla mnie bardzo osobisty
i cokolwiek abstrakcyjny wymiar.
Jednym z symboli, których używacie nie tylko
w tekstach, lecz również w swojej identyfikacji
wizualnej, jest tzw. wilczy hak, który równie
często używany jest przez ruchy skrajnie prawicowe. Jaką rolę pełni u Was?
Mówiąc wprost, wilczy hak symbolizuje - jak
np. w piosence Entranced by the Wolfshook obsesję człowieka na punkcie władzy i wojny,
która ostatecznie prowadzi go do samozagłady.
Metafora ta po części nawiązuje do zastosowania
haka jako pułapki na wilki przed wiekami. Nie

życzymy sobie, by ktokolwiek przypisywał mu
jakiekolwiek inne znaczenie.
stotną rolę w osiągnięciu przez Bölzer metalowych splendorów odegrały zagrane przez
Was koncerty. Niewiele ich było, więc spytam
o to, czy któryś z nich szczególnie zapadł Tobie
w pamięć?
Jako że gramy wyłącznie z kapelami i w miejscach, które w jakiś sposób do nas pasują, to
każdy spośród tych wciąż nielicznych koncertów
był dla nas szczególny. To nieustanne wyzwanie,
w szczególności dla KzR, który ciągle próbuje
nowych ustawień wzmacniaczy w celu wyeliminowania choćby najdrobniejszych niedociągnięć
brzmieniowych. O ile w ogóle takie są…
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nej beczki niż black metal - Raus. Opowiedz, co
dzieje się z Kriegsgott i czym jest RAUS?
Kriegsgott to mój solowy, stary już projekt grający
prosty, aczkolwiek dosyć przebojowy black metal,
naprawdę dobrze się tego słucha i niektórzy nawet
bardziej go lubią niż Black Altar. Różni się on również
od mojego macierzystego zespołu podejmowaną
tematyką. O ile w Black Altar zajmuję się sprawami
szeroko pojętego okultyzmu, rytuałów i generalnie
ciemną stroną mocy, to w Kriegsgott podejmuję
tematy wojny, terroru i nienawiści do ludzkiej rasy,
a przynajmniej większości jej przedstawicieli. Jakiś
czas temu niemiecka Christhunt Prod wydała na
digi packu split z również niemieckim, Silberbach,
a Darker than Black ma wydać na 7” ep mocno już
opóźniony split z amerykańskim Nokturne. Na razie
nie mam dalszych planów związanych z Kriegsgott
oprócz kompilacji wszystkich dotychczasowych
utworów na jednej płycie. Być może będzie to ostatni
materiał tego projektu. Natomiast RAUS! jest moim
zupełnie nowym projektem w którym do współpracy
zaprosiłem Aro z Perunwit. Jestem obecnie w trakcie
nagrania debiutanckiego mini albumu. Płyta ukaże
się wkrótce jako split właśnie z Perunwit. Muzyka
RAUS! to mix utworów industrialnego Black Metalu
mogącego przypominać Mysticum, czy Iperyt i dark
electro z utworami w stylu martial dark ambient.
Gościnnie jeden utwór skomponował Shocker z Iperyt. Sam jestem ciekawy jaki będzie efekt końcowy
i jak zostanie odebrany ten projekt.

olejne pytanie wydaje się oczywiste: czy
mając już w dorobku demo i EP’kę, pracujecie
nad pełnometrażowym materiałem?
Na początku 2014 roku wydamy mini-album
Soma, konceptualnie i graficznie powiązany
z poprzednikiem. Nad utworami na dużą płytę
pracujemy już od kilku miesięcy, lecz przed nami
nadal mnóstwo pracy. Jest zbyt wcześnie, by
w tej chwili zdradzać jakiekolwiek szczegóły na
ich temat. Jeśli natomiast chodzi o koncerty, to
szykuje się ich znacznie więcej niż do tej pory.
Przed nami występy m. in. na Roadburn Festival
oraz amerykańskim Maryland Deathfest. Jeśli
wszystko pójdzie zgodnie z planem, czeka nas
również pierwsza wizyta w Polsce.
Autor: Cyprian Łakomy
Zdjęcia: archiwum zespołu

Mimo kilku prób, ciągle nie mogę znaleźć
zadowalającego tłumaczenia nazwy Waszego
zespołu. Co właściwie oznacza?
Ma ona dla nas wiele różnych znaczeń – zarówno w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.
Najprostsza z nich brzmi: człowiek działający
z nadmierną siłą, bez względu na konsekwencje.
dało się Wam stworzyć własne brzmienie, co
jest zjawiskiem coraz rzadziej spotykanym –
tym bardziej u zespołów z niewielkim stażem.
Czy istnieje taka składowa, którą Wasza muzyka
posiadać musi zawsze?
Brzmienie ewoluowało w znacznym stopniu
dzięki intuicji. Wciąż się zmienia i chcemy to
utrzymać. Obaj wiemy, co najlepiej sprawdza
się w Bölzer. Z drugiej strony jednak wiemy, że
wiele pozostało nam jeszcze do uwolnienia. To
nadmiar, chaos i błyskawice!
Szwajcaria wprawdzie nie dała światu zbyt
wielu zespołów metalowych, jednak większość
z nich okazała się mieć kluczowe znaczenie w rozwoju tej muzyki. Hellhammer, Celtic Frost, Samael… W jaki sposób Wasza rodzima scena
wpłynęła na to, co robicie?
Te zespoły oczywiście nas inspirowały, choć
byliśmy zbyt młodzi, by kibicować im w chwilach,
gdy wszystkie były na absolutnym szczycie. Ich
wpływ nie był więc większy niż innych zespołów
z innych zakątków świata.
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