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THE WHITE ALBUM 
OPOWIADA HISTORIĘ

Rozmowa Waldemara Kuligowskiego

z Rutherfordem Changiem

Jesteś artystą wizualnym, który zajmuje 
się tym, co powtarzalne i niejednost-
kowe. Stąd Twoje prace poświęcone 
zawartości „The New York Timesa” czy 
wieczornego serwisu NBC Nightly News, 
pauzom w przemówieniach George’a W. 
Busha, charakterystycznym portretom 
fotograficznym publikowanym przez 
„The Wall Street Journal”, a wreszcie grze 
na Game Boyu, czego efekty w lutym 
2018 roku mogliśmy oglądać w naszej 
galerii :SKALA. Osobne miejsce w Two-
ich praktykach artystycznych zajmuje 
pewna kolekcja. Zbierasz mianowicie 
egzemplarze The White Album The 
Beatles, te z pierwszej edycji z 1968 roku. 
Na czym polega szczególna wartość 
tego dwupłytowego albumu, nie tylko 
w osiągnięciach The Beatles, ale także 
w kontekście rock’n’rolla jako gatunku?

Po raz pierwszy zainteresowałem się 
kolekcjonowaniem The White Album 
ze względu na okładkę zaprojekto-
waną przez Richarda Hamiltona. 
Jest całkowicie biała, z wyjątkiem 
niepowtarzalnego numeru seryjnego 
wybitego w rogu, co sprawia, że każdy 
egzemplarz wygląda jak element 
limitowanej edycji, choć w rzeczywi-
stości opublikowano kilka milionów 
sztuk tej płyty. To zatem ciekawa gra 
z Benjaminowską aurą, ale też od razu 
z opiniami mówiącymi o reauraty-
zacji, gdyż w miarę upływu czasu te 
puste okładki – jak płótna – groma-
dziły brud, pleśń, a nawet graffiti, 
stając się artefaktami ostatniego 
wieku.



82

Czas Kultury 2/2018 

Rozmowa

Kim jesteś bardziej jako kolekcjoner tych 
albumów: fanem The Beatles czy arty-
stą przyglądającym się relacjom między 
masowością a jednostkowością?

Nie uważam się za fana Beatlesów 
w tradycyjnym sensie, ale raczej 
interesuję się zjawiskiem fandomu 
Beatlesów. Mojemu zbiorowi zna-
czenie nadaje kolektywna obsesja 
znana powszechnie jako beatlemania, 
a nie moje osobiste zainteresowanie 
muzyką.

Masz rację, beatlemania była niezwykłym 
zjawiskiem, pierwszym na taką skalę 
zbiorowym uwielbieniem dla zespołu 
rockowego, empatycznym i międzyna-
rodowym fandomem. Ale czy po latach 
i innych „maniach” nadal możemy 
mówić, że było w niej coś wyjątkowego?

Nie jestem pewien, czy będzie inny 
zespół tak wielki jak Beatlesi. Ale 
jestem pewien czegoś innego – nigdy 
nie będzie innej płyty do kolekcjono-
wania, która uchwyci epokę lepiej niż 
The White Album.

Co masz na myśli, mówiąc, że „nigdy nie 
będzie innej płyty, która uchwyci epokę 
lepiej niż The White Album”. W jaki spo-
sób The Beatles uchwycili ducha epoki?

The White Album jest najlepszą 
płytą do kolekcjonowania, ponieważ 
okładka Hamiltona, wykreowana 
dla dzieła największego na świecie 
zespołu, stworzyła skończoną, ale 
jednocześnie absurdalnie wielką, 
pop-artową edycję. Dzięki temu praca 
ta na zawsze uchwyciła swoją erę. 
Po pierwsze dlatego, że nigdy już nie 
będzie innego fizycznego albumu pro-
dukowanego na taką skalę. Po drugie, 
bo całkowicie biała okładka niechcący 
stała się kanwą naszej zbiorowej nie-
świadomości.

Zbierasz tylko albumy opatrzone kolej-
nymi numerami, a tych ukazało się 
w Stanach Zjednoczonych około trzech 

milionów, zanim koncern EMI nie 
zaprzestał ich numerowania. Ile kopii już 
zebrałeś?

Obecnie mam dokładnie 1945 kopii 
The White Album. Najniższy numer 
płyty to 13539, a najwyższy z kolei 
A3129174. Kupuję je wszędzie tam, 
gdzie to tylko możliwe: online i w skle-
pach muzycznych. I tak już od 12 lat. 
Po publicznym pokazie mojej kolekcji 
poznałem innych kolekcjonerów płyt, 
którzy regularnie znajdują dla mnie 
albumy, i to od nich z radością przy-
jąłem wiele egzemplarzy. Mój projekt 
podróżuje od pięciu lat. W kwietniu 
2018 roku zostanie zaprezentowany 
w Kentucky Museum of Art and Craft 
w Louisville.

Które albumy z Twojej kolekcji są najbar-
dziej ekscytujące lub zaskakujące? A w 
szerszym sensie: co można znaleźć na 
okładkach – i może również wewnątrz – 
The White Album?

Żaden z albumów już nie jest biały. 
Dzisiaj są to identyczne, ale niepowta-
rzalne przedmioty, z których każdy 
opowiada historię ich podróży przez 
ostatnie 50 lat. Ale pewnie bardziej 
wymowne od tego, co mówię, są same 
te obiekty…

Płyty winylowe znowu stały się popu-
larne. Jak sądzisz, dlaczego?

Wierzę, że odrodzenie się idei kolek-
cjonowania winyli jest reakcją na 
brak fizyczności, z jakim mamy do 
czynienia w muzyce cyfrowej. Nie ma 
sposobu na fetyszyzację mp3, podczas 
gdy każda płyta winylowa jest bar-
dzo indywidualnym obiektem, który 
dojrzewa z biegiem czasu. I to widać 
najlepiej właśnie na Białym albumie. •
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Ilustrustracje z kolekcji Rutherforda Changa publikujemy za zgodą artysty
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