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Zawsze zależało mi na wykreowaniu choć niewielkiej przestrzeni 
oderwanej od rzeczywistości, lecz posklejanej z jej strzępów.
Artificial Field Recordings to najbardziej abstrakcyjna z tych prób, 
pozbawiona głównych bohaterów, stworzona tak, by każdy mógł 
ją zaludnić według własnego uznania.

 to już szósty album wydany 
przez Mirta solo. Powraca na nim fascynacja nagraniami 
terenowymi, ale rozumianymi nie jako tło dla muzycznych 
eksploracji, czy środowisko, w którym są one osadzone. 
Samych field recordings na tej płycie słychać stosunkowo 
niewiele. Zastępuje je muzyka złożona z elektronicznych i 
akustycznych dźwięków na wzór repetytywnych, stłumionych 
pomruków miejskich aglomeracji i chaotycznie pulsujących 
dzikich  krajobrazów stopionych w jednolitą całość. 
Jak zwykle jest to zupełnie fikcyjny obraz, tkany jedynie ze 
strzępów rzeczywistości. 
Elektroniczne drony i preparacje mieszają się z dźwiękami 
gitary, trąbki i drobnych perkusjonaliów. 

Artificial Field Recordings

Mirt | muzyk i grafik. Tworzy solo i w kolaboracjach. 
Współtworzy grupę Brasil and The Gallowbrothers Band 
(wcześniej One Inch of Shadow). 
Z obydwoma zespołami nagrał 11 płyt (między innymi dla Last 
Visible Dog, Nefryt, MonotypeRec), umieścił wiele utworów na 
kompilacjach z całego Świata.
Prowadzi wytwórnię cat|sun, a wraz z Jakubem Mikołajczykiem 
MonotypeRec. Jest również redaktorem naczelnym magazynu 
M|I.
Muzyka którą tworzy solo bywa cichsza od nagrań terenowych, 
których lubi używać, bywa repetytywna, ale potrafi też 
odznaczać się podskórną drapieżnością. 
Zwykle oparta jest o brzmienie syntezatorów analogowych, 
gitary, trąbki i szeroko rozumianych instrumentów 
akustycznych, które lubi elektryfikować i przetwarzać. 
Mirt lubi również myśleć, że to, co gra oscyluje między 
organicznym lo-fi i ambientem, a psychodelią w najszerszym 
rozumieniu tego słowa. 
Nie lubi dorabiania filozofii do muzyki, ale zwykle to robi... 
zwykle przez tego typu notatki. 
Solo wydał 6 płyt (dla MonotypeRec, Nefryt, Foxglove i 
cat|sun). 
Na scenie i w studio występował między innymi z Hati, 
Wolframem, Tomaszem Gadomskim, Black Forest/Black Sea.

www.mirt.brasilandthegallowbrothersband.org
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