
Pierwszy dzień kwietnia, około
godziny 14. Dzwonię do didżeja
Jaguarrra z zaproszeniem do mo-
jej rubryki. Jaguarrr odbiera,
przedstawiam sprawę, a w odpo-
wiedzi słyszę: – Nie ma problemu,
tylko musimy porozmawiać po-
tem, bo właśnie przyjmuję pa-
cjentów.
Prima aprilis? Nie! Didżej Jagu-
arrr, a właściwie Edward Grynkie-
wicz, ma 28 lat i urodził się w Mi-
ńsku na Białorusi, gdzie ukończył
studia medyczne. Za dnia pracuje
w szpitalu w Oświęcimiu. – Można
mnie spotkać na oddziale ratun-
kowym, gdzie na marginesie
mówiąc, czasami trafiają „nie-

grzeczni” klubowicze po lub w
trakcie imprezy – opowiada z
uśmiechem Jaguarrr. Nocą poja-
wia się w Krakowie, gdzie zdejmu-
je biały kitel i przywdziewa szaty
didżeja. Znacie go pewnie z takich
imprez jak „Fiesta Brasil” (Rdza)
czy jego ostatniego projektu
„Pre- party” (Prozak/Shakers).
Studia ukończył na Białorusi, a w
Polsce… - Odbyłem staż podyplo-
mowy oraz często brałem udział
w konferencjach naukowych i
szkołach letnich. Granie i organi-
zacja imprez były jednocześnie
pasją oraz sposobem na życie.
Moje dwie role doskonale się
uzupełniają. W życiu didżeja za-
wsze są wzloty i upadki. Na-
tchnienie nie przebywa z arty-
stą permanentnie, dlatego do-

brze mieć inne zajęcie, żeby na
okres twórczej depresji prze-
łączyć się na coś innego, a nie
szukać zbawienia w narkotykach
lub alkoholu - opowiada Jaguarrr. 
Jaguarrr to niezwykle pozytywna
osobowość. – Bywało że kilka
razy musiałem zrezygnować z
grania na imprezie, by wziąć dy-
żur w szpitalu - opowiada. Jego
projekt „Pre-party” – czyli impre-
zy poprzedzającej nocne szale-
ństwa - powoli zaczyna się roz-
kręcać. - Nie ukrywam, że udało
się ruszyć z martwego punktu. W
sprawach promocji projektu po-
maga mi legendarny Steko, czyli
znany w Krakowie od wielu lat
promotor i organizator wydarzeń
życia klubowego. Coraz więcej lu-

dzi ma świadomość, że impreza
nie zaczyna się w mieszkaniu u
znajomych od dużej ilości taniego
alkoholu lecz w klubie w miłej at-
mosferze, przy stonowanej muzy-
ce, dzięki czemu można poroz-
mawiać - tłumaczy Jaguarrr.
Na temat clubbingu mówi szcze-
rze i bezkompromisowo. - W
ostatnich 2-3 latach mocno pod-
upadł. Wcześniej każdy klub miał
swoją twarz. Lokale różniły się
stylistycznie i muzycznie. Globali-
zacja z jednej strony, chciwość i
pazerność właścicieli z drugiej w
sposób rażący zmieniły ten stan.
Zauważyłem jeszcze jeden bar-
dzo niebezpieczny trend. Właści-
ciele klubów lawinowo zastępują
menadżerów muzycznych didże-
jami-rezydentami. Tłumaczą to
„oszczędzaniem na etatach”. Na
dłuższą metę jest to bardzo szko-
dliwe dla zjawiska clubbingu,
gdyż daje pole do korupcji w kwe-
stii rezerwacji didżejów, którzy
bookują się nawzajem w za-
rządzanych przez siebie klubach.
W efekcie doprowadza to do ujed-
nolicenia sfery muzycznej Krako-
wa i obniża poziom poprzez blo-
kadę dostępu do sceny ludziom
spoza układów. Slangowo mówi
się na to „booking za booking”.
Wystarczy tylko spojrzeć na afi-
sze imprez. To co jeszcze trzy
lata temu było nie do pomyślenia,
dzisiaj jest codziennością. Cóż,
takie widać kryzysowe czasy.

SZYMON J. WRÓBEL
szymon.wrobel@dziennik.krakow.pl

Tune!N
Sobota, 18 kwietnia, godz.
21, Błędne Koło

K
lasykę zawsze warto
polecać i utrwalać w pa-
mięci klubowiczów. Dla-

tego polecam i zapraszam na
kolejną imprezę Tune!N którą
organizuje legenda clubbingu
Thomas Langner, który jak
zwykle zaprosił do „Błędnego
Koła” swoich młodszych kole-
gów.

Zobaczycie tym razem
Matthewa K i Phila Jensky’e-
go. Filip czy Phil Jensky to
stały bywalec naszej rubryki
klubowej, bo jest jednym
z najbardziej obiecujących
krakowskich didżejów. Nie
ogranicza się tylko do jedne-
go gatunku. Uważa, ze dobry
set powinien być nie tylko
spójny, ale także nieść ze
sobą dużą dawkę różnorod-
nych emocji. W 2008 roku za-
czął współpracować z House-
radio, gdzie co miesiąc
 można posłuchać jego audy-
cji „Strangers In The Ni-
ght”.�Jedna z audycji�została
doceniona przez DJ Magazi-
ne i uznana jako�Mixtura nr.1
(2008). Został również zauwa-
żony przez amerykańską wy-
twornię „DJ Friendly Re-
cords”, która zaproponowała
mu nagranie albumu-kompi-
lacji, która została wydana
pod nazwa „Deep Night For
Resting”.�

Nowe miejsce
przy
Stolarskiej 
Sobota, 18 kwietnia, godz.
21, Baccarat House

B
accarat House Music
Club przy ul. Stolarskiej
13 - o tym miejscu sły-

szałem od jakiegoś czasu bar-
dzo ciekawe wieści. Mam więc
nadzieję, że trzynastka nie
okaże się pechowa. Póki co,
pewne jest, że na imprezie
otwarcia zagrają Dolby S., Do-

minique Gatto, Greg Bleender
i Krzysztof Sandecki. Ten
ostatni to nie didżej, a sakso-
fonista, student Instytutu Jaz-
zu Akademii Muzycznej w Ka-
towicach. Od 2004 roku
współpracuje z didżejami
z całej polski, grając latino,
funky, jazz-funky, r&b, house,
funky-house, hip-hop, pop.
Szefostwo klubu zapewniało
nas, że stawia na wysoki po-
ziom muzyki i aranżacji wnęt-
zra, więc warto sprawdzić
osobiście, jak można się bawić
przy ul. Stolarskiej.

Enso się kręci
Sobota, 18 kwietnia, godz.
21, Enso 

K
lub Enso, czy jak kto
woli „Karmelicka 52” to
klub, który aspirował

do grona najlepszych krakow-
skich lokali. Aspirował, bo
dziś chyba już nikt nie ma
wątpliwość, że do tego grona
na razie nie dołączy. W końcu
ile razy można otwierać to
samo miejsce? Ile można ro-
bić „pierwszych” imprez
z wielką pompą? A potem za-
pominać, że nie tylko eksklu-
zywne wnętrze jest ważne,
ale przede wszystkim ludzie
i zapraszani artyści.

Obecnie, kiedy otwiera się
tyle nowych miejsc, trzeba co-
dziennie myśleć o ciekawej
ofercie dla klubowiczów.
A w klubie Enso dzieje się coś
raz na jakiś czas i do tego coś,
co nie powala na kolana. Ale
skoro już coś się dzieje, mo-
żna o tym wspomnieć. Tak
jak o imprezie „BikeFloou
Jam Słomniki After Party”,
czyli afterku po zawodach ro-
werowych. Na imprezie zagra
19-letni didżej z Krakowa
Zeppy Zep, o którym nieba-
wem będziecie mogli przeczy-
tać w Magnesie, bo to obiecu-
jąca postać. Będzie można
usłyszeć dźwięki dub, dub-
step, garage, a wstęp za spa-
cer na Karmelicką kosztować
będzie 10 zł. 

(SZYMO)
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POD TAFLĄ OCEANU 3D

Zapierająca dech w piersiach podwodna przygoda w egzotycz-
nych i pełnych niezwykłego życia wodach Australii, Indonezji
i Papui Nowej Gwinei.
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