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ROZDZIAĦ 1. KARIERA

CZY ZAJMOWAì SIþ ROZRYWKê
Czytelnicy tych sïów podjÚli juĝ zapewne decyzjÚ co do odpowiedzi na to
pytanie. Tak moĝemy zgadywaÊ, bo nasza ksiÈĝka to spory wydatek i trudno
nam wierzyÊ, ĝe ktoĂ zakupiï jÈ wyïÈcznie, aby sprawiÊ radoĂÊ autorom. Ta
sprawa nie jest aĝ tak oczywista. ¥cieĝka zawodowej kariery w show-biznesie
moĝe wydawaÊ siÚ interesujÈca i kusiÊ poczÈtkowymi sukcesami, jednak
podjÚcie decyzji o wyborze jej jako swojej drogi ĝyciowej wymaga odpowiedniego zastanowienia i samoĂwiadomoĂci. AnalizujÈc swój potencjaï,
naleĝy odpowiedzieÊ sobie na trzy podstawowe pytania:
1. Czy mam talent?
2. Czy chcÚ zrobiÊ karierÚ w rozrywce (czy po uĂwiadomieniu sobie, o co
w tym chodzi, takie ĝycie rzeczywiĂcie mi siÚ podoba; czy lubiÚ podróĝowaÊ, czy lubiÚ wystÚpowaÊ publicznie, czy jestem gotów wystawiÊ
siÚ na stres, ograniczenia ĝycia osobistego i ryzyko upadku z wysokiego
konia)?
3. Czy gïÚboko wierzÚ w siebie i jestem zdesperowany, aby osiÈgnÈÊ
sukces w show-biznesie?
Kwestia talentu jest i ïatwa, i trudna do rozstrzygniÚcia. O jego posiadaniu
Ăwiadczy ïatwoĂÊ pisania lub komponowania, szybkoĂÊ opanowywania
umiejÚtnoĂci gry na instrumencie, skala gïosu itp. Z drugiej strony powstaje pytanie, czy tak rozumiane umiejÚtnoĂci stanowiÈ coĂ unikalnego
w skali kraju czy Ăwiata, czy byÊ moĝe sÈ stanem typowym dla dziesiÈtków tysiÚcy osób. O tym moĝna siÚ przekonaÊ w konfrontacji z innymi
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podczas róĝnego rodzaju przeglÈdów i konkursów. Naleĝy takĝe wziÈÊ
pod uwagÚ kwestiÚ dynamiki rozwoju wymienionych umiejÚtnoĂci i potencjalnego ich stanu, jaki artysta ma szansÚ osiÈgnÈÊ w szczycie swojej
kariery, a takĝe definiowane przez fachowców szczególnie precyzyjnie
tzw. „to coĂ”. Co do tego rodzaju kategorii nie wynaleziono dotychczas
narzÚdzia sïuĝÈcego do obiektywnego pomiaru, a najbardziej zbliĝonym
do prawdy moĝe byÊ instrument w postaci intuicji osób o odpowiednim
doĂwiadczeniu w branĝy. Takiemu pomiarowi takĝe warto siÚ poddaÊ
wïaĂnie podczas dowolnych form amatorskiego wspóïzawodnictwa.
Notuje siÚ na Ăwiecie przypadki zawrotnych karier robionych przez osoby
niechÚtne temu, co robiÈ. Moĝna oczywiĂcie osiÈgnÈÊ pozycjÚ Andrzeja
Goïoty, nienawidzÈc boksu. W rozsÈdnej analizie szans trzeba jednak
wziÈÊ pod uwagÚ intensywnoĂÊ chÚci. Kariera w show-biznesie to ogromne
poĂwiÚcenie ze strony samego artysty, ale takĝe jego rodziny, przyjacióï
i znajomych. Nawet jeĂli tylko jeden z czynników skïadajÈcych siÚ na tego
rodzaju ĝycie niezbyt odpowiada kandydatowi na artystÚ, naleĝy siÚ zastanowiÊ, na ile ten czynnik bÚdzie wywoïywaï dyskomfort w caïym przyszïym
ĝyciu.
Jednym z parametrów oceny sytuacji, jaki musimy wziÈÊ pod uwagÚ, jest
poziom wiary i motywacji do zrobienia kariery w przemyĂle rozrywkowym.
W badaniach spoïecznych przeprowadzonych na grupie 100 nastoletnich
uczestników eliminacji programu „Idol 3”, posiadajÈcych stwierdzone
przez jury podstawowe umiejÚtnoĂci wokalne, na pytanie „Czy chcesz zrobiÊ
karierÚ w show-biznesie?” odpowiedzi pozytywnej udzieliïo 99 respondentów
(jeden z badanych pochodziï z Zambii i nie komunikowaï siÚ w ĝadnym
z jÚzyków europejskich)1. To doĂwiadczenie nakazuje zadaÊ inne pytanie: czy próba kariery w rozrywce zniszczyïa komuĂ ĝycie, a jeĂli tak, to
jakiej skali jest to niebezpieczeñstwo i na jakich etapach ĝycia wystÚpuje? Zupeïnie powaĝnie odpowiadajÈc na to pytanie, trzeba zauwaĝyÊ, ĝe
tego rodzaju próby aktywnoĂci artystycznej stanowiÈ zagroĝenie dla
osób, którym takiej kariery zrobiÊ siÚ nie udaïo. ParafrazujÈc przy tym
1

OczywiĂcie nikt nie zawracaï sobie gïowy prowadzeniem tego typu badañ,
a takich ich wyników kaĝdy spodziewa siÚ intuicyjnie; nie wiemy, czy istnieje
i gdzie leĝy Zambia, ale i tak nie wierzymy, ĝe czytelnicy tej ksiÈĝki bÚdÈ czytaÊ
przypisy.
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znane przysïowie, nie da siÚ nie zauwaĝyÊ, ĝe kto nie ma gitary, nie zagra
na niej na scenie. Sens tego akapitu sprowadza siÚ zatem do podstawowej
rady: jeĂli kandydat na artystÚ widzi u siebie symptomy talentu i chÚci
tworzenia, ostatecznÈ decyzjÚ o kierunku ĝyciowej kariery naleĝy odwlec
najdalej, jak moĝna. DoĂwiadczenia praktycznie wszystkich aktywnych
gwiazd polskiej sceny (z wyjÈtkiem sytuacji patologicznych) dowodzÈ,
ĝe osiÈgnÚïy one swojÈ pozycjÚ równolegle z uzyskaniem odpowiednich
uprawnieñ w innych zawodach (najczÚĂciej w postaci ukoñczenia studiów wyĝszych). I tak Muniek Staszczyk jest polonistÈ, Kuba Sienkiewicz
neurologiem, a Edyta Górniak byïa uczennicÈ technikum ogrodniczo-pszczelarskiego. Okres studiów (pomiÚdzy 19. i 25. rokiem ĝycia) wydaje
siÚ najwaĝniejszy dla rozwoju artystycznego. JeĂli w tym czasie artysta jest
w stanie doprowadziÊ swojÈ karierÚ do takiego poziomu, na jakim bÚdzie
w stanie utrzymywaÊ siÚ z dziaïalnoĂci artystycznej (w satysfakcjonujÈcej
go skali), moĝe zaniechaÊ poszukiwania pracy w wyuczonym zawodzie
i poĂwiÚciÊ siÚ karierze rozrywkowej. JeĂli jednak pod koniec studiów dochody
z dziaïalnoĂci artystycznej wciÈĝ jeszcze nie wystarczajÈ, aby ĝyÊ, naleĝy
powaĝnie zastanowiÊ siÚ nad sensem kontynuowania kariery w rozrywce, bo:
1. WiÚkszoĂÊ oszaïamiajÈcych karier robiÈ osoby okoïo 20. roku ĝycia.
2. Badania kliniczne dowiodïy, ĝe od 18. roku ĝycia liczba ĝywych komórek mózgowych zaczyna siÚ zmniejszaÊ.
3. Po 26. roku ĝycia traci siÚ uprawnienia do wszelkiego rodzaju studenckich stypendiów socjalnych i ulgowych biletów PKP.
4. Wiek pozostaje w odwrotnej zaleĝnoĂci do gotowoĂci do poĂwiÚceñ, jakich wymaga show-biznes.
Okres studiów jest idealny na sprawdzenie swojego potencjaïu artystycznego. Szczególnie studenci studiów dziennych majÈ ten komfort, ĝe nie
ponoszÈ kosztów edukacji (na uczelniach pañstwowych nie pïacÈ za naukÚ, a w uczelniach prywatnych zwykle pïacÈ za nich rodzice), wysiïek
czasowy zwiÈzany ze studiowaniem pozwala na realizacjÚ kariery artystycznej, przysïugujÈ im uprawnienia na zniĝkowe przejazdy komunikacjÈ
miejskÈ i PKP, wciÈĝ funkcjonujÈ pewne formy studenckiej dziaïalnoĂci
socjalnej (uczelnie pañstwowe finansujÈ kluby studenckie, które prowadzÈ wprawdzie dziaïalnoĂÊ komercyjnÈ, ale jest w nich wciÈĝ miejsce na
próby muzyczne, jest sprzÚt i pewna przychylnoĂÊ dla artystów-studentów),
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organizowane sÈ specjalne formy promocji artystów-studentów, jak FAMA,
Festiwal Piosenki Studenckiej, juwenalia itp. W pewnych dziedzinach
aktywnoĂci rozrywkowej (jak np. kabaret) Ărodowisko akademickie jest
wrÚcz wylÚgarniÈ talentów. Wywodzenie siÚ artysty ze Ărodowisk akademickich jest wreszcie powodem zastosowania nieco bardziej liberalnych
kryteriów oceny dziaïalnoĂci takich osób w pewnych gremiach w porównaniu z artystami postrzeganymi „profesjonalnie”.
RzeczywistoĂÊ polskiej rozrywki wskazuje wiele przykïadów artystów,
którzy ïÈczÈ kariery w róĝnych zawodach i róĝne formy profesjonalnej
aktywnoĂci. Dotyczy to zarówno tych najwiÚkszych (np. Zbigniew Hoïdys prowadziï sklep muzyczny, teraz ma klub muzyczny i jest felietonistÈ),
jak i mniej znanych artystów. Moĝe wynikaÊ zarówno z nieumiejÚtnoĂci
podjÚcia decyzji o porzuceniu jednego z tych zajÚÊ, jak i z finansowej koniecznoĂci. Moĝe teĝ wynikaÊ z zapobiegliwoĂci, gdyĝ w trudnych czasach warto mieÊ kilka zawodów — Marcelina Stoszek debiutowaïa albumem
„Marcelina”, ukoñczyïa Wydziaï Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, ale jest teĝ dyplomowanÈ rehabilitantkÈ. Postanowienie, ĝe rozrywka bÚdzie przynajmniej czÚĂciÈ zawodowego ĝycia artysty, wymaga
zdefiniowania zakresu i sposobu zarzÈdzania tym aspektem kariery. Jest to
niezaleĝne od decyzji, czy i kiedy zatrudniaÊ menedĝera, ma jednak ogromny wpïyw na skutecznoĂÊ osiÈgania zamierzonych w tym zakresie celów.
Brak zarzÈdzania oznacza brak planów, brak organizacji i niemoĝnoĂÊ weryfikacji skali osiÈganych sukcesów. Zdanie siÚ na los sprawia, ĝe artysta
dryfuje ze swojÈ karierÈ od jednego przypadkowego wydarzenia do innego. Nie sposób stwierdziÊ, ile szans przeszïo obok niego i na ile wykorzystaï szanse pïynÈce z wydarzeñ, w których uczestniczyï.

CZYNNIKI SUKCESU ARTYSTY
OsiÈgniÚcie sukcesu wymaga szczegóïowego zastanowienia siÚ nad sposobem realizacji postawionych celów. Jedna z koncepcji mówi, ĝe szanse
na powodzenie na rynku ma coĂ, co jest oryginalne. W czym zatem tkwi
oryginalnoĂÊ artysty? W przemyĂle muzycznym tradycjonaliĂci uznajÈ,
ĝe ěródïem oryginalnoĂci artysty powinno byÊ jego brzmienie. Brzmienie
gïosu wokalisty, brzmienie gitary, czy nawet specyficzne brzmienie instrumentów perkusyjnych. PostÚp w show-biznesie nastÚpuje wïaĂnie w wy-
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niku oryginalnych pomysïów. Warto przy tym podkreĂliÊ, ĝe konstrukcja
fali popularnoĂci (mody) na okreĂlony typ wykonawcy pozwala zbudowaÊ
karierÚ osoby stanowiÈcej kalkÚ innego, aktualnie bardzo popularnego
artysty. Zwykle firmy fonograficzne, ĂledzÈc zmiany tendencji muzycznych,
tworzÈ sobie wzajemnie konkurencjÚ, konstruujÈc kalki artystów promowanych przez innych. Dzieje siÚ to w ramach mód np. na solistów muzyki
latynoskiej (Enrique Iglesias — Ricky Martin), muzykÚ etnicznÈ (Golec
uOrkiestra — Brathanki — Zakopower). Swego czasu na rynku dominowaïy liczne kopie zagranicznych boysbandów, np. Just 5, Hi Street.
Innym znaczÈcym czynnikiem sukcesu jest wykonywany materiaï muzyczny. OryginalnoĂÊ wykonawcy moĝe byÊ takĝe wynikiem faktu, ĝe jest on
jednoczeĂnie autorem i (lub) kompozytorem wykonywanych przez siebie
utworów. Jest to istotna wartoĂÊ dla kariery, w tym takĝe dla trwaïoĂci
wspóïpracy z firmÈ fonograficznÈ. Stylistyka muzyczna jego utworów poparta odpowiednio oryginalnoĂciÈ brzmieniowÈ ksztaïtuje odrÚbnoĂÊ wizerunku estradowego artysty. Wprawdzie nigdy nie ma pewnoĂci co do trwaïoĂci
weny kompozytorskiej lub autorskiej, jednak tak ujawniony i odpowiednio
podsycany talent zwykle nie wygasa zupeïnie i na zawsze. Przykïadem
moĝe byÊ Edyta Bartosiewicz, której aktywnoĂÊ fonograficzna i koncertowa
zostaïa ograniczona, jednak sama Edyta (o czym nie wszyscy wiedzÈ) dostarcza materiaïu licznemu gronu ĂpiewajÈcych zawodowo znajomych
i przyjacióï.
Brak umiejÚtnoĂci kompozytorskich lub autorskich nie jest oczywiĂcie
dla mïodego artysty przeszkodÈ nie do przebycia, gdyĝ liczba utworów
dostÚpnych w szufladach (lub obecnie bardziej na twardych dyskach)
publisherów jest nie do wyliczenia, przy czym nic nie stoi na przeszkodzie,
aby korzystaÊ z utworów archiwalnych. Nie ma takĝe ĝadnego powodu,
aby artysta wykonujÈcy dotychczas cudze utwory nie zaczÈï pewnego
dnia pisaÊ wïasnych.
WspóïczeĂnie, w dobie multimediów, jednym z podstawowych czynników
oceny szans artysty jest jego wyglÈd. Fizyczny wyglÈd, chcemy czy nie, jest
podstawowym czynnikiem decydujÈcym o powodzeniu na rynku rozrywki.
Nie oznacza to wcale, ĝe osoby uznawane powszechnie za brzydkie lub
wrÚcz fizycznie odpychajÈce nie majÈ szans na sukces. Wszystko jest
kwestiÈ konwencji. W przemyĂle rozrywkowym obok szerokiego rynku
artystów „ïadnych” istnieje wiele nisz dla artystów „innych”, np. rap, heavy
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metal czy muzyka alternatywna (czy Czesïaw Mozil jest ïadny? A Grycanki?). Waĝne jest jednak, aby fizyczny wyglÈd artysty zostaï w zaplanowany sposób dostosowany do konwencji jego artystycznej dziaïalnoĂci.
Nic nie przeszkadza Anji Orthodox wykonywaÊ mrocznych pieĂni z zespoïem Closterkeller (a dla osób niewtajemniczonych naleĝy dodaÊ, ĝe
makijaĝ i ubiór Anji odpowiada jej pseudonimowi), a stylistyka muzyczna
i estradowa zespoïu O.N.A. nie gryzïa siÚ w ĝadnym stopniu z licznymi
kolczykami jego wokalistki umieszczonymi w róĝnych, nierzadko intymnych miejscach jej ciaïa.
KwestiÈ newralgicznÈ jest wiek artysty. Artysta zdradzajÈcy oznaki starzenia
siÚ przestaje byÊ atrakcyjny i jego walor wizualny moĝe byÊ analizowany
jedynie w odniesieniu do wspomnieñ („A taki byï wtedy przystojny…”).
Mniejszym problemem sÈ tak banalne kwestie jak wïosy: przykïad Jerzego
Poïomskiego dowodzi, ĝe moĝna przez kilkadziesiÈt lat uchodziÊ za kÚdzierzawego bruneta jedynie za pomocÈ zrÚcznie przymocowanych peruczek.
W przypadku mÚĝczyzn narastajÈcy brak owïosienia (nazywany czÚsto ïysieniem) moĝe byÊ ěródïem uroku, a popularne w ostatnich latach bardzo
krótkie fryzury (przy skórze) jedynie odmïadzajÈ takiego artystÚ. Ryszarda
Rynkowskiego uznaje siÚ za wulkan seksapilu, a ïysienie przypisuje nadmiarowi mÚskich hormonów. W przypadku kobiet niezaleĝnie od moĝliwoĂci operacyjnego zagÚszczania wïosów, ich przedïuĝania i kolorowania,
stosowanie wszelkiego rodzaju peruk jest standardem. Odmïadzanie
artystów i artystek jest bardzo dochodowÈ niszÈ przemysïu kosmetycznego
i dziÚki doĂwiadczeniom ostatnich lat wiele w tej dziedzinie moĝna osiÈgnÈÊ.
Inaczej ma siÚ sprawa ze sprawnoĂciÈ organów gïosowych, a w przypadku
artystów uprawiajÈcych dziedziny sztuki estradowej wymagajÈce ruchowej
aktywnoĂci scenicznej (np. tañca) takĝe z ogólnÈ sprawnoĂciÈ fizycznÈ.
Nie ma nic bardziej ĝenujÈcego dla publicznoĂci i kompromitujÈcego dla
artysty niĝ starcze faïsze i zaniki gïosu. DoĂwiadczenie, odpowiedni sposób
odĝywiania siÚ oraz dbaïoĂÊ o organy gïosowe pozwalajÈ na wystÚpy aktorskie nawet do bardzo póěnego wieku, na co (przy caïym szacunku, kobietom wieku wypominaÊ siÚ nie powinno) najlepszym dowodem byïa Irena
Kwiatkowska. W przypadku artystów ĂpiewajÈcych i tancerzy wiek jest
cezurÈ nie do pokonania. NiedoskonaïoĂci, które moĝna ukryÊ w studiu
nagraniowym, bezwzglÚdnie wychodzÈ podczas wykonañ „na ĝywo”. Nieprzypadkowo Grzegorz Markowski zaĂpiewaï z Perfectem: „Trzeba wiedzieÊ, kiedy ze sceny zejĂÊ niepokonanym…”.
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Show-biznes jest przemysïem mïodych dla mïodych. Z wielu powodów
czïowiek ogranicza z wiekiem wydatki na rozrywkÚ i fani (w tym przypadku trzeba raczej uĝyÊ sïowa „wielbiciele”) Ireny Santor kupujÈ corocznie
coraz mniej pïyt (szczególnie ĝe pïyt do tych odtwarzaczy, które majÈ
w domach, juĝ siÚ nie produkuje). Dlatego teĝ wiek, w którym nastÚpuje
debiut artysty, ma wpïyw na jego karierÚ, a w szczególnoĂci na poziom osiÈgniÚtego przez niÈ apogeum. Debiut w wieku trzydziestu kilku lat (przykïad: Marcin Daniec) daje o kilkanaĂcie lat mniej na rozwój i zdecydowanie mniejsze nadzieje na osiÈgniÚcie samych szczytów. Póěny debiut nie
wyklucza ogromnego sukcesu, jednak znaczÈco zmniejsza szanse na jego
osiÈgniÚcie.
W kwestii wieku artysty warto poruszyÊ jeszcze jeden temat szczególnie
istotny dla relacji pomiÚdzy nim i menedĝerem. W pewnym momencie
czïowiek zaczyna przekwitaÊ. U kobiet meno-, a u mÚĝczyzn andropauza
nie tylko oznacza utratÚ fizycznej sprawnoĂci i moĝliwoĂci dostÚpnych
ludziom dojrzaïym, ale takĝe powoduje bardzo istotne zmiany w psychice.
Najkrócej rzecz ujmujÈc, osoby w tym stanie stajÈ siÚ trudne w komunikacji, miewajÈ szybkie i skrajne wahania nastrojów, nie sÈ konsekwentne
w swoich decyzjach i wymagajÈ specjalnego traktowania. Utrzymywanie
wspóïpracy z artystami znajdujÈcymi siÚ w tym stanie jest trudne i naraĝone na wiele niepowodzeñ. Nawet w przypadku najbardziej odpowiedzialnych i rzetelnych osób mogÈ zaistnieÊ przypadki niespodziewanego
odwoïywania koncertu tuĝ przed jego rozpoczÚciem, zrywania prób, histerii
w studiu nagraniowym, stanów alkoholowych (takĝe w przypadku osób,
które wczeĂniej byïy abstynentami), czy braku zdecydowania co do gotowoĂci wziÚcia na siebie róĝnego rodzaju zobowiÈzañ (co jest szczególnie
kïopotliwe np. w przypadku negocjowania sponsoringu lub udziaïu w filmie
reklamowym) itp. Krzysztof Jaryczewski na wiele lat pogrzebaï karierÚ
wokalnÈ z Oddziaïem ZamkniÚtym, w którym po nim Ăpiewaïo do dzisiaj
juĝ 6 wokalistów (Krzysztof po zerwaniu z alkoholem i podleczeniu
strun gïosowych kontynuuje dzisiaj projekty solowe). Jak potoczyïyby siÚ
ostatnie lata moĝliwej kariery Violetty Villas, gdyby nie jej miïoĂÊ do zwierzÈt, a potem obsesja na ich punkcie, i wspólne ĝycie w domu i na posesji
z setkÈ póïdzikich psów? Gdyby nie narkotyki, Ryszard Riedel miaïby
dzisiaj 56 lat, a Janis Joplin i Jim Morrison po 69…
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Punktem wyjĂcia dla kariery artystycznej jest talent. Nie bÚdziemy w tym
miejscu broniÊ tezy, ĝe brak talentu wyklucza karierÚ w przemyĂle rozrywkowym, jednak doĂÊ wygodnie uznamy, ĝe w dziaïalnoĂci sensu stricto
artystycznej talent jest niezbÚdny. Trzeba przy tym podkreĂliÊ, ĝe talent
to nie wszystko. Drugim elementem skïadajÈcym siÚ na potencjalny sukces jest miejsce w strukturze przemysïu. Ostatecznie to sama publicznoĂÊ
rozstrzygnie, czy artysta odniesie sukces, czy nie, jednak aby to pierwsze
byïo moĝliwe, artyĂcie muszÈ zostaÊ udostÚpnione moĝliwoĂci nagrania
pïyty, zaprezentowania teledysku, wystÚpów w telewizji i zagrania koncertów. Poniewaĝ kwestie talentu i komercyjnego potencjaïu sÈ szczególnie
subiektywne, firmy fonograficzne w wielu przypadkach w swoich decyzjach
zdajÈ siÚ na intuicjÚ doĂwiadczonych w branĝy menedĝerów. Dlatego teĝ
jednym z poczÈtkowych kroków debiutujÈcego artysty powinno byÊ znalezienie odpowiedniego opiekuna. I pomimo ĝe nawet najlepszy menedĝer
nie zagwarantuje artyĂcie sukcesu, moĝe jednak znaczÈco przyczyniÊ siÚ
do podjÚcia szeregu decyzji korzystniejszych dla artysty niĝ te, które byïyby
podjÚte bez jego udziaïu. SÈ to kwestie wyboru studia nagrañ, budĝetu nagraniowego, osoby producenta muzycznego, terminu premiery, budĝetu
promocyjnego, wyboru artysty do reprezentacji wytwórni na festiwalach
i konkursach muzycznych itp. Z drugiej strony nawet doĂwiadczony artysta z duĝym potencjaïem moĝe straciÊ kontrakt fonograficzny tylko
dlatego, ĝe jest reprezentowany przez sïabego menedĝera lub nie ma go
wcale. Podobnie w interesie wytwórni fonograficznej leĝy, aby znaleěÊ dobrego menedĝera dla artysty, w którego zamierza ona zainwestowaÊ istotny
budĝet. Taki menedĝer moĝe byÊ dla firmy partnerem w walce o czas antenowy w radiu i telewizji, patronaty medialne dla pïyty i trasy koncertowej,
sponsorów itd. Zawsze jest tak, ĝe wytwórniÚ pïytowÈ cieszy, gdy za artystÈ
stoi skuteczny menedĝer. W drugÈ stronÚ menedĝerów bardziej interesujÈ
artyĂci z kontraktami pïytowymi, najlepiej wieloletnimi. TrójkÈty artysta
– menedĝer – wytwórnia sprawdzaïy siÚ najlepiej, a przykïadów jest wiele:
Republika (Grzegorz Ciechowski) – Jerzy Tolak – Pomaton EMI; Hey –
Katarzyna Kanclerz – Izabelin Studio; Kayah – Tomik Grewiñski – Kayax;
Myslovitz – Maciej Pilarczyk – Sony Music (potem EMI).
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POCZêTEK KARIERY
Najtrudniejszym okresem kariery artysty jest jej poczÈtek. Wtedy wymagane jest najwiÚksze zaangaĝowanie, pewnoĂÊ siebie graniczÈca z uporem,
a takĝe umiejÚtnoĂci sprostania nieprzewidywalnym przeszkodom, które
stojÈ na drodze artysty do popularnoĂci i sukcesu. Wielu poczÈtkujÈcych
artystów przegrywa, bo nie dysponujÈ odpowiednim zapleczem finansowym
i emocjonalnym oraz zasobem umiejÚtnoĂci, aby przebrnÈÊ przez ten poczÈtkowy etap, który moĝe trwaÊ wiele miesiÚcy. Setki utalentowanych,
dobrze zapowiadajÈcych siÚ artystów, w wyniku braku wstÚpnego zainteresowania ze strony menedĝerów, firm fonograficznych i agentów koncertowych, zniechÚca siÚ i porzuca nadzieje na karierÚ artystycznÈ na rzecz
pracy w biurze lub handlu na bazarze. Jeĝeli jest coĂ, co na pewno wydarzy
siÚ w karierze kaĝdego debiutujÈcego artysty, to jest tym czymĂ odmowa.
Odmowa prowadzenia spraw, odmowa organizacji koncertów, a nawet odmowa spotkania i rozmowy telefonicznej. Przygotowanie na odmowÚ jest
pierwszÈ, najwaĝniejszÈ cechÈ kwalifikacyjnÈ kandydata na artystÚ, a sama
odmowa albo odmowy sÈ niezbÚdnym elementem kariery. Odmowa, która
dotyka debiutujÈcego artystÚ, nie powinna byÊ frustrujÈca. Seria odmów
nie musi takĝe jeszcze ĂwiadczyÊ o braku szans. Wiele chórków na pïytach
i koncertach musiaïa zaĂpiewaÊ Kayah (Tilt, Atrakcyjny Kazimierz, De
Mono, Stanisïaw Sojka, Republika, Obywatel GC, Martyna Jakubowicz…),
by wreszcie odkryto jÈ jako solistkÚ; trwaïo to ponad 7 lat. Kariera Magdy
Wójcik i jej zespoïu Goya nabraïa rozpÚdu w 2006 roku, gdy nagrali piosenkÚ do filmu „Tylko mnie kochaj” Ryszarda Zatorskiego. PiosenkÚ graïo
ogólnopolskie Radio Zet i wiele rozgïoĂni regionalnych, co wczeĂniej siÚ
Goi nie zdarzaïo — a przecieĝ zespóï istniaï od 1995 roku i miaï juĝ na
koncie 3 albumy. W miÚdzyczasie nie byïo za duĝo koncertów, ale wïasne
studio pozwalaïo utrzymywaÊ siÚ Magdzie i zespoïowi dziÚki nagrywanym
w nim reklamom děwiÚkowym. DecyzjÚ o zaprzestaniu starañ moĝna
podjÈÊ dopiero, gdy artysta dotarï do wszystkich moĝliwych osób, które
mogïy pomóc mu w realizacji kariery, i od kaĝdej z nich uzyskaï odmowÚ
lub jeĂli minÈï czas zaplanowany przez niego na tego rodzaju próby. Wraca
w tym miejscu idea aktywnoĂci studenckiej i momentu w ĝyciu, w którym naleĝy zaprzestaÊ marzeñ o karierze artysty. Dlatego warto byÊ
cierpliwym, uczyÊ siÚ nowych rzeczy, pisaÊ lub gromadziÊ repertuar, byÊ
w kaĝdej chwili gotowym i „rozgrzanym”, jak sportowcy, by móc wejĂÊ
z „ïawki rezerwowych” i zaczÈÊ szybki lot ku sïawie, fanom i pieniÈdzom.
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Jak stwierdziliĂmy wczeĂniej, kaĝda aktywnoĂÊ wymaga zarzÈdzania; naleĝy
przy tym odpowiedzieÊ sobie na pytania: jakiego rodzaju zarzÈdzania, na
jakim poziomie kompetencji oraz jaka jest alternatywa w przypadku zdania
siÚ na los szczÚĂcia. Pierwszym krokiem w karierze w show-biznesie powinno byÊ okreĂlenie wïasnego potencjaïu i potrzeb w zakresie managementu.
W szczególnoĂci powinno siÚ wziÈÊ pod uwagÚ stawiane sobie cele, zasoby,
którymi dysponujemy, oraz okolicznoĂci, w których przyszïo nam dziaïaÊ.
WïaĂnie rzetelne zastanowienie siÚ nad przyszïÈ wïasnÈ karierÈ ma kluczowe znaczenie dla jej powodzenia. PodstawÈ takiej analizy musi byÊ wewnÚtrzna uczciwoĂÊ. Na dziesiÚciu artystów (solistów i zespoïów), którzy robiÈ karierÚ na listach przebojów, przypada dziesiÚÊ tysiÚcy takich,
którzy wracajÈ do profesji malarzy czy elektryków, oraz piÚciuset tych,
których kariera osiÈga poziom sporadycznej gry w klubach, restauracjach
i na weselach. Proporcja ta moĝe byÊ zresztÈ zmienna, a ostatnie lata w polskim przemyĂle fonograficznym wskazujÈ raczej na ukïad 1:10000:500.
Naleĝy w tym miejscu podkreĂliÊ, iĝ podjÚcie na odpowiednio wczesnym
etapie decyzji o zaniechaniu kariery artystycznej moĝe byÊ poczÈtkiem
innej, czÚsto równie lub nawet bardziej prestiĝowej drogi zawodowej, jak
to miaïo miejsce w przypadku Jana Pawïa II, Jurka Owsiaka i Sekretarza
Generalnego ONZ. ¥wiadoma i zaplanowana decyzja artysty o zakoñczeniu kariery rozrywkowej (nawet na bardzo wczesnym jej etapie) jest
dalece bardziej budujÈca niĝ taka sama decyzja wymuszona reakcjÈ publicznoĂci lub brakiem zainteresowania branĝy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby swojÈ artystycznÈ pasjÚ Ăpiewania, tañca, kompozytorstwa,
aktorstwa, gry na instrumencie itp. realizowaÊ na zasadzie hobby — samemu lub w grupie przyjacióï, i ujawniaÊ jÈ rodzinie oraz znajomym na
zasadzie dobrowolnoĂci uczestnictwa. W ostatecznoĂci tego rodzaju
hobby nie róĝni siÚ niczym w odbiorze spoïecznym od pasji modelarstwa
czy ogrodnictwa, zaĂ zïamana kariera w show-biznesie moĝe nieodwracalnie
zniszczyÊ ĝycie nawet najbardziej utalentowanej jednostce.
RozpoczÚcie kariery w show-biznesie wymaga zrozumienia i przyjÚcia kilku
podstawowych zasad, od których zaleĝne jest powodzenie tego przedsiÚwziÚcia:
1. Samo bycie artystÈ jest przedsiÚwziÚciem gospodarczym. Pomimo
ĝe ktoĂ czuje siÚ artystÈ, a jego umiejÚtnoĂci majÈ zdecydowanie
twórczy charakter, nie oszukujmy siÚ: celem jest kasa i to sam twórca
ma byÊ narzÚdziem w jej zarabianiu. Czasami pieniÈdze zaczynajÈ
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dominowaÊ nad sztukÈ i wtedy artysta staje siÚ wyïÈcznie przedsiÚwziÚciem gospodarczym. Juĝ nie tworzy, ale nadal wystÚpuje w reklamach, jego wizerunki sprzedajÈ siÚ na kubkach, a nazwisko na czapkach.
Czasem miÚdzy kolejnymi pïytami mija nawet kilka lat, a artysta miewa wiÚksze przychody z dziaïalnoĂci reklamowej niĝ wïaĂnie z pïyt.
Tak byïo z cyklicznymi reklamami kosmetyków AA i Ireny Eris nagranymi przez Kayah (pomiÚdzy pïytami „Stereo typ” z 2003 roku
a „Skaïa” z 2009 roku), Doda reklamowaïa lody Koral i kosmetyki
Eveline, a nagraïa dopiero 2 pïyty w ciÈgu 4 lat…
2. WiÚkszoĂÊ artystów nie czuje siÚ dobrze w biznesie. Wprawdzie zdarzajÈ
siÚ przypadki muzyków, którzy sÈ takĝe wirtuozami pieniÈdza (przyznajmy to: operowanie pieniÈdzem nie jest wcale ïatwiejsze niĝ ruchy palcami po gryfie gitary), jednak wszyscy artyĂci czujÈ, ĝe ich
zdolnoĂci twórcze i wykonawcze sÈ znacznie wiÚksze. JeĂli w jakimĂ
przypadku jest inaczej, proponujemy porzuciÊ zawód muzyka, podjÈÊ
studia podatkowe, a za kilka lat zaprosiÊ Stinga na wspólny prywatny
koncert.
3. Sukces zasïania oczy na wiele problemów. Juĝ dziĂ, przed jego odniesieniem, naleĝy kontrolowaÊ wydatki. Nawet w momencie szczytu
kariery nie moĝna sobie pozwoliÊ na finansowÈ beztroskÚ. Znacznie
ïatwiej spaĂÊ z drabiny, niĝ na niÈ wleěÊ. Album „Thriller” Michaela
Jacksona jest nadal najlepiej sprzedajÈcÈ siÚ pïytÈ w dziejach Ăwiatowego
show-biznesu, a wiemy, jakie problemy finansowe miaï jego twórca
przez kilka lat przed ĂmierciÈ.
4. ¿adna kariera nie bÚdzie trwaïa wiecznie. Przyjmujemy optymistyczne
zaïoĝenie, ĝe naszym czytelnikom uda siÚ odnieĂÊ sukces. OczywiĂcie
to nie jest pewne i autorzy nie dajÈ na to ĝadnej gwarancji. Od samego
poczÈtku trzeba jednak przyjÈÊ, ĝe w pewnym momencie zyski zacznÈ maleÊ. Emerytura w tym zawodzie jest rzadkoĂciÈ. ZachÚcamy,
aby juĝ od pierwszych zarobków odkïadaÊ pieniÈdze na czas, gdy bÚdzie gorzej. A bÚdzie na pewno.
Nie moĝemy wykluczyÊ, ĝe naszych czytelników czeka dïugie, zdrowe, zamoĝne i w peïni szczÚĂliwe ĝycie artysty. WykluczyÊ nie moĝemy, ale dotychczas nikogo takiego nie spotkaliĂmy. Dlatego warto tak je planowaÊ,
jakby kariera miaïa zakoñczyÊ siÚ niedïugo, a fakt, ĝe jeszcze trwa, bÚdzie
miïym zaskoczeniem.
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PLAN KARIERY
Powodzenie w realizacji kariery artystycznej zaleĝy od wielu elementów.
Jednym z nich jest talent, jednak nie wystarcza on w oderwaniu od innych
walorów. Na Ăwiecie jest bardzo wielu utalentowanych ludzi, których
prawdziwa kariera skutecznie omija. Nie sposób osiÈgnÈÊ sukcesu bez
ĂwiadomoĂci, w jakim kierunku chce siÚ podÈĝaÊ, oraz rozsÈdnych planów,
jak tam dotrzeÊ. W wielu przypadkach pomaga takĝe irracjonalnie rozumiane szczÚĂcie, dogodny zbieg okolicznoĂci. Nie sposób jednak odnosiÊ
sukcesu bez wiary, determinacji, chÚci i poĂwiÚcenia. Najlepszym polskim
przykïadem takiej kariery jest chyba Michaï WiĂniewski. PoczÈtkowo z zespoïem Ich Troje odrzucony przez wszystkie duĝe wytwórnie i wszystkie
rozgïoĂnie, zaczÈï jednak regularnie wystÚpowaÊ lokalnie w regionie
ïódzkim. Potem jego popularnoĂÊ zaczÚïa wykraczaÊ poza ten teren i Michaï
dziÚki determinacji i ciÚĝkiej pracy zdobywaï fanów bez poĂrednictwa
mediów czy firm pïytowych. Po jakimĂ czasie to do Michaïa zapukaïy TVP2,
Universal, Radio Zet, a jego kariera nabraïa ogromnego tempa i ogólnopolskiego zasiÚgu. Podobnie samodzielnie zaistnieli Golec uOrkiestra,
zy, zespóï Coma, dziesiÈtki zespoïów z krÚgów reggae i alternatywnych
nurtów, których próĝno szukaÊ w popularnych mediach.
W realizacji kariery artystycznej wydatnie pomaga dokument nazywany
formalnie planem kariery. To narzÚdzie powstaje zwykle we wspóïpracy
artysty i menedĝera (lub artysty i jego rozsÈdnej czÚĂci rodziny, wzglÚdnie
artysty i jego kompanów w artystycznym zajÚciu) w oparciu o stwierdzony
stan obecny (osobowoĂÊ artysty, talent, doĂwiadczenia, strukturÚ jego obsïugi, potencjaï organizacyjny itp.). WartoĂÊ planu leĝy w jego realizmie.
Powinien przewidywaÊ i opisywaÊ wszelkie przeszkody, jakie mogÈ wydarzyÊ siÚ na drodze do wielkiej kariery artysty, i znajdowaÊ sposoby ich
obchodzenia. Powinien takĝe wyznaczaÊ kolejne etapy rozwoju i przewidywaÊ ewentualne alternatywy. Nie moĝe pomijaÊ kwestii czynnika ludzkiego: niechÚci, zawiĂci i zïoĂliwoĂci osób, od których zaleĝy osiÈganie wyznaczonych celów. JeĂli zapytacie artystów, czy zaczynali od planu kariery —
wiÚkszoĂÊ z nich odpowie, ĝe nie. Ale dowodem na zasadnoĂÊ jego przygotowywania jest statystyka: artyĂci majÈcy plan kariery kilkakrotnie czÚĂciej
osiÈgajÈ zaïoĝone cele niĝ ci, którzy takiego planu nie majÈ.
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Samo tworzenie planu przez artystÚ jest waĝnym etapem uĂwiadamiania
sobie czekajÈcych go dziaïañ i stojÈcych przed nim niebezpieczeñstw. Dyskusja przy tworzeniu planu moĝe zajÈÊ dni i tygodnie. Waĝne, aby efektem
tych starañ byïo takĝe wytworzenie pozytywnych przekonañ w nastÚpujÈcych kwestiach:
x Czy znam moje osobiste i zawodowe sïaboĂci oraz mocne strony
i czy na potrzeby realizowanych dziaïañ jestem gotów eliminowaÊ
sïaboĂci i wykorzystywaÊ mocne strony?
x Czy myĂlÚ pozytywnie i jestem gotów przedsiÚwziÈÊ wszelkie dziaïania pozwalajÈce osiÈgnÈÊ zamierzony cel?
Przy tworzeniu planu kariery szczególnie istotna jest umiejÚtnoĂÊ pracy
grupowej, a w szczególnoĂci gotowoĂÊ do kompromisu i kolektywnego
podejmowania decyzji. W tego rodzaju pracy naleĝy szczególnie uwaĝaÊ,
aby opinie jednej ze stron nadmiernie nie zdominowaïy ustaleñ planu.
Brak przekonania o sensie zamierzeñ demotywuje do jego realizacji. Obiektywizm ocen, uczciwoĂÊ, otwartoĂÊ i zdroworozsÈdkowe myĂlenie wszystkich zaangaĝowanych gwarantujÈ odpowiedniÈ równowagÚ.
W przypadku artysty nieposiadajÈcego zakontraktowanego menedĝera koniecznoĂÊ stworzenia planu kariery spoczywa na nim samym. Wtedy tym
bardziej majÈ zastosowanie zalecenia co do obiektywnoĂci i realizmu
ocen oraz trzeěwoĂci umysïu przy planowaniu dziaïañ.
Plan kariery musi obejmowaÊ listÚ poĂrednich celów (etapów), które powinny byÊ osiÈgane w okreĂlonej kolejnoĂci (np. zawarcie kontraktu pïytowego, wydanie singla, wdarcie siÚ do pierwszej dziesiÈtki list przebojów)
lub w oderwaniu od siebie (np. zagranie udanej trasy koncertowej w 20
klubach). Cele poĂrednie róĝniÈ siÚ od siebie charakterem i skalÈ znaczenia, jednak jeĂli znajdÈ siÚ na liĂcie, powinno siÚ dÈĝyÊ do ich osiÈgniÚcia.
Odpowiedni cel powinien motywowaÊ artystÚ i menedĝera do odpowiedniej
aktywnoĂci. Cele poĂrednie powinny zostaÊ uzupeïnione zbiorem czynnoĂci
pozwalajÈcych na ich osiÈgniÚcie. Jeĝeli lista czynnoĂci niezbÚdnych do
osiÈgniÚcia danego etapu kariery jest zbyt dïuga, powinna daÊ siÚ podzieliÊ na kilka list i kilka mniejszych etapów. Lista celów poĂrednich nie
powinna teĝ obejmowaÊ celów niemoĝliwych do osiÈgniÚcia lub takich,
których realizacja jest trudna do zaplanowania (np. uzyskanie pierwszej
pozycji na liĂcie przebojów „Billboardu”). Tworzony plan kariery zawsze
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moĝe zostaÊ uzupeïniony i rozszerzony. JeĂli artyĂcie przydarzy siÚ szansa
wydania pïyty w Ăwiatowej sieci dystrybucyjnej, pierwotny plan kariery
na pewno bÚdzie musiaï byÊ rozbudowany. Przy tworzeniu listy celów
poĂrednich naleĝy stworzyÊ takĝe ramowÈ kolejnoĂÊ ich realizacji, aby na
kaĝdym etapie widzieÊ najbliĝszÈ perspektywÚ i nie daÊ siÚ przytïoczyÊ
ogromem zadañ. Pomocny w ustalaniu kolejnoĂci realizacji konkretnych
celów powinien byÊ kalendarz kariery, okreĂlajÈcy, w jakim czasie artysta
zakïada osiÈgniÚcie konkretnych celów. Dokument taki równieĝ powinien
opieraÊ siÚ na realizmie. Przy entuzjastycznym podejĂciu do ĝycia wszystko
w perspektywie czasu wydaje nam siÚ bliĝsze, niĝ jest w rzeczywistoĂci.
Trzeba wziÈÊ pod uwagÚ wszelkie niekorzystne wydarzenia, kïopoty i przypadki losowe, które mogÈ sprawiÊ, ĝe okreĂlonego celu nie da siÚ zrealizowaÊ
w wyznaczonym czasie. Lepiej, jeĂli zaskoczy nas szybsze osiÈgniÚcie danego celu, niĝ jeĂli mielibyĂmy siÚ rozczarowaÊ. Taka procedura planu kariery
pozwala na zdefiniowanie celów i zadañ w perspektywie krótko-, Ărednioi dïugookresowej. Wszystkie tak okreĂlone cele powinny prowadziÊ w jednym jasno wyznaczonym kierunku. W wyznaczaniu strategii menedĝer
bÚdzie posïugiwaÊ siÚ swoimi doĂwiadczeniami, wiedzÈ, znajomoĂciÈ struktury przemysïu rozrywkowego, osobistÈ motywacjÈ i kryterium czasu.
Wyznaczenie celów i okreĂlenie zadañ nie zamyka kwestii planu kariery.
Aby byï on peïny, naleĝy nakreĂliÊ strategiÚ realizacji kaĝdego z zadañ, tj.
odpowiedzieÊ na pytanie: jak to zrobiÊ? Sposób realizacji zaleĝy od wielu
czynników: samego zadania i celu, któremu ono towarzyszy, specyfiki
artysty i jego potencjaïu, okolicznoĂci czasowych i geograficznych i wielu
innych indywidualnych aspektów.
Uszczegóïowieniem planu kariery jest codzienna dziaïalnoĂÊ artysty. Kaĝda
namacalna aktywnoĂÊ, jak próby muzyczne, komponowanie, wywiad radiowy itp., stanowi realizacjÚ planu na poziomie taktycznym. Ona takĝe wymaga planowania, jednak w innej perspektywie czasowej: dni i godzin, a nie
miesiÚcy i lat. UmiejÚtnoĂÊ planowania taktycznego jest zwiÈzana z wïaĂciwym zarzÈdzaniem czasem. Zmiany mód, trendów i stylów w show-biznesie
sprawiajÈ, ĝe czas staje siÚ czynnikiem krytycznym powodzenia wszelkich
przedsiÚwziÚÊ. Z odniesionego sukcesu naleĝy wycisnÈÊ maksimum przed
nadejĂciem nowego trendu i nowego idola. OsiÈgniÚcie szczytu popularnoĂci nie gwarantuje utrzymania tej pozycji na wiecznoĂÊ, wrÚcz przeciwnie
— jest gwarancjÈ, ĝe ktoĂ za chwilÚ zechce wspiÈÊ siÚ wyĝej i przejÈÊ
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pozycjÚ gwiazdy. Utrzymanie wysokich lotów popularnoĂci jest trudniejsze
niĝ jednorazowe wspiÚcie siÚ na ich wyĝyny. Dotyczy to szczególnie mïodych artystów, w przypadku których kreacja wizerunku i wïaĂciwe zarzÈdzanie karierÈ majÈ najwiÚksze znaczenie. ¿aden poczÈtkujÈcy artysta nie
zdaje sobie sprawy, ile pracy, wysiïku i samozaparcia wymaga osiÈgniÚcie
statusu gwiazdy. Wykonanie koncertu na scenie przed kilkutysiÚcznÈ widowniÈ jest samÈ przyjemnoĂciÈ w stosunku do drogi, jakÈ artysta musiaï
pokonaÊ wczeĂniej, oraz starañ, jakie musi czyniÊ przed wejĂciem i po
zejĂciu ze sceny. Trudno utrzymaÊ siÚ na fali bez ciÈgïej wiary, ĝe najlepszy
koncert to ten, który dopiero nastÈpi. PopularnoĂÊ nie musi przy tym oznaczaÊ sukcesu w biznesie. Przy odpowiednim poziomie kariery artysta (i jego
impresariat) ponosi ogromne koszty, w tym finansowe i wszelkie inne
(organizacyjne, fizyczne, emocjonalne itp.)
OsiÈganie nawet najdrobniejszych celów daje poczucie sukcesu, zwiÚksza
pewnoĂÊ siebie i motywacjÚ do realizacji kolejnych zadañ. Sam fakt istnienia
celu takĝe dziaïa motywujÈco, choÊby w kontekĂcie woli rozpoczÚcia dziaïañ. Warto od czasu do czasu powróciÊ do planu kariery, przeczytaÊ ustalenia, przypomnieÊ sobie poszczególne cele i perspektywÚ, w której majÈ
byÊ realizowane. Tego rodzaju cykliczne dyskusje na temat planu kariery
pozwalajÈ na jego rozsÈdnÈ modyfikacjÚ. Uzyskane w trakcie jego realizacji
doĂwiadczenia wpïywajÈ na ocenÚ realnoĂci stawianych zadañ, ich terminów i sposobów realizacji. Dodatkowo zakoñczenie realizacji pewnych
celów daje pole do refleksji nad kolejnymi. Zaprzestanie stawiania sobie
kolejnych celów oznacza upadek z drabiny kariery.
Zadaniem menedĝerów jest sprawianie, ĝe plany sÈ realizowane. Wymaga to
skupienia siÚ na bieĝÈcych wydarzeniach i Ăledzenia zgodnoĂci zdarzeñ
z planem. Oznacza to jednak takĝe umiejÚtnoĂÊ skonsumowania kaĝdej
nadarzajÈcej siÚ szansy, w tym jej zauwaĝenia, interpretacji i znalezienia
najlepszego sposobu na jej wykorzystanie.

BUDOWANIE KARIERY
Precyzyjnie i rzetelnie wypracowany plan kariery nie jest wystarczajÈcym
elementem dla odniesienia sukcesu. Nie mniej istotny jest sposób jego
realizacji. Obejmuje on kilka faz i elementów. PodstawowÈ z nich jest
odpowiednie przygotowanie. Przemysï rozrywkowy jest nieprzewidywalny.
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Szansa pojawia siÚ czÚsto w najbardziej niespodziewanym momencie
i umiejÚtnoĂÊ chwycenia jej, gdy siÚ pojawia, bywa jedynÈ moĝliwoĂciÈ realizacji marzeñ. OtwartoĂci na podejmowanie dziaïañ powinna towarzyszyÊ
elastycznoĂÊ w negocjacjach i realizacji spraw. Aby osiÈgaÊ cele, naleĝy
potrafiÊ na bieĝÈco dostosowywaÊ siÚ do zmieniajÈcych siÚ okolicznoĂci.
Nie bez znaczenia jest teĝ korzystny zbieg okolicznoĂci, nazywany takĝe
szczÚĂciem. Zawsze jednak szczÚĂciu moĝna i trzeba pomóc.
Przemysï rozrywkowy opiera siÚ na dziaïalnoĂci twórczej, którÈ czÚsto
ocenia siÚ przez pryzmat geniuszu. W sferze zarzÈdzania jest to jednak
taki sam biznes jak kaĝdy inny i tym, co decyduje o sukcesie, jest praca
— zarówno artysty, jak i menedĝera. W przypadku tego drugiego oznacza
ona gotowoĂÊ uczestniczenia we wszystkich moĝliwych do zorganizowania
spotkaniach, zasadÚ kaĝdorazowego oddzwaniania na telefony, podejmowania decyzji natychmiast, gdy dysponuje siÚ odpowiednimi danymi do ich
podjÚcia, odpowiadania na oferty i pisma oraz rzetelnego zapoznawania siÚ
z raportami, scenariuszami i innymi pisemnymi informacjami. Taki opis
zadañ menedĝera nie pasuje do wyobraĝenia ludzi show-biznesu, jednak
bez ich realizowania rozwój kariery artysty jest zagroĝony.
Na sukces w przemyĂle rozrywkowym skïada siÚ takĝe wytrwaïoĂÊ i determinacja. UmiejÚtnoĂÊ trzymania siÚ wytyczonego celu, pomimo poraĝek
i rozczarowañ, odróĝnia gwiazdy od ludzi utalentowanych, którzy nie zostajÈ gwiazdami. Cykliczne powroty do sïawy takich artystów jak Budka
Suflera, Robert Gawliñski czy T.Love sÈ na to najlepszym dowodem.
Efekt rollercoastera jest typowy dla show-biznesu, jednak ma zastosowanie do tych najwiÚkszych — najbardziej upartych i zdeterminowanych.
W budowaniu kariery artystycznej naleĝy opieraÊ siÚ na realistycznych
przesïankach. W show-biznesie czÚsto padajÈ wielkie obietnice (szczególnie
gdy sprawa dotyczy mïodych, atrakcyjnych kobiet i starszych menedĝerów),
jednak rzadko znajdujÈ one potwierdzenie w formalnych zobowiÈzaniach,
a póěniej rzeczywistych realizacjach. Zadaniem menedĝera artysty jest
rzetelna ocena wszelkich skïadanych propozycji i oddzielanie marzeñ od
rzeczywistoĂci. Ze wzglÚdu na specyfikÚ branĝy funkcjonujÈ w niej czÚsto
ludzie oderwani od realiów biznesu i otaczajÈcej rzeczywistoĂci, przy czym
ich idee i skïadane przez nich propozycje nie muszÈ wynikaÊ z woli naciÈgniÚcia kogoĂ lub wprowadzenia w bïÈd — same takie osoby sÈ przekonane, ĝe zgïaszane przez nie pomysïy sÈ dobre i ĝe uda siÚ je zrealizowaÊ.
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TrudnoĂÊ w pracy menedĝera polega na odróĝnianiu korzystnych ofert od
propozycji dobrze siÚ zapowiadajÈcych, a sïuĝÈcych realizacji celów, które
nie majÈ nic wspólnego z rozwojem kariery artysty. CzÚsto samo nazwisko artysty umieszczone w odpowiednim dokumencie ma sïuĝyÊ uwiarygodnieniu opisywanej w nim sprawy, nie zaĂ jej realizacji (ta zasada speïnia siÚ w 100% na przykïad w przypadku obecnoĂci artystów w polityce).
Opisywana trudnoĂÊ jest szczególnie dotkliwa, jeĂli artysta nie ma wystarczajÈcego zaufania do menedĝera i czÚsto podpuszczony przez sprytnych
intrygantów sam naciska, aby podjÈÊ dziaïania wokóï danej sprawy, lub
podejmuje je bez wiedzy swojego menedĝera.
Warte zauwaĝenia jest zjawisko naturalnej obrony przemysïu rozrywkowego
przed okresowymi falami napïywajÈcych kandydatów. W okresach nasilonej podaĝy (wykluwania siÚ, ujawniania) artystów lub produktów rozrywkowych rynek (przemysï) broni siÚ, zmniejszajÈc atrakcyjnoĂÊ odnoszonego
sukcesu np. poprzez obniĝanie wysokoĂci budĝetów nagraniowych i promocyjnych, zmniejszanie stawek wynagrodzeñ koncertowych i za wystÚpy
telewizyjne. Nie ma w tym zjawisku zresztÈ niczego, co nie znajdowaïoby uzasadnienia w prostej ekonomicznej zasadzie równowaĝenia popytu
i podaĝy. ArtyĂci i impresariowie, którzy nie zauwaĝÈ tego rodzaju zmian,
tracÈ: rynek nie jest wtedy skïonny zaakceptowaÊ starych, wyĝszych stawek
tylko dlatego, ĝe artysta ich sobie ĝyczy. W jego miejsce wpycha siÚ kilkunastu artystów reprezentujÈcych tÚ samÈ póïkÚ artystycznej atrakcyjnoĂci,
jednak z odpowiednio skorygowanymi stawkami, oraz kilku z wyĝszej póïki,
gotowych w zmienionych realiach wystÚpowaÊ za dotychczasowe stawki
sïabszych kolegów. ElastycznoĂÊ w show-biznesie jest kluczowÈ cnotÈ.
DoĂwiadczenie uczy, ĝe nie sposób zrobiÊ kariery w pojedynkÚ. O koniecznoĂci zatrudnienia odpowiednich osób na odpowiednim etapie rozwoju
drogi artystycznej piszemy w tej ksiÈĝce wielokrotnie. W tym miejscu warto
poruszyÊ natomiast kwestiÚ osób i instytucji zainteresowanych sukcesem
artysty, jednak niedziaïajÈcych wprost w jego imieniu, z jego upowaĝnienia lub na zlecenie. Naleĝy do nich zaliczyÊ firmÚ fonograficznÈ, agentów
koncertowych, patronów medialnych, przychylnych dziennikarzy muzycznych, publicystów i recenzentów, sponsorów i instytucje, w których reklamach artysta wystÚpowaï. Zaangaĝowania i wkïadu tego rodzaju osób i instytucji w rozwój kariery artysty nie da siÚ przeceniÊ. Koordynacja wysiïków
wszystkich stron powinna naleĝeÊ do menedĝera artysty. Warto przy tym
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otaczaÊ artystÚ osobami reprezentujÈcymi pozytywnÈ filozofiÚ myĂlenia
i niestroniÈcymi od aktywnoĂci. Menedĝer powinien wypracowaÊ sobie
odpowiednie relacje i sposób komunikowania siÚ z kaĝdÈ z zainteresowanych osób i pozostawaÊ z nimi w bieĝÈcych kontaktach. Zasada ta dotyczy
nie tylko najwaĝniejszych osób w partnerskiej instytucji, ale teĝ wszystkich
tych, od których zaangaĝowania i nastawienia zaleĝÈ losy artysty: w firmie
fonograficznej bÚdzie to nie tylko prezes i dyrektor A&R, ale takĝe menedĝerowie produktu, osoby odpowiedzialne za poszczególne sfery kontaktów
medialnych, ludzie od promocji i dystrybucji itd. Dla wzmocnienia ich
zaangaĝowania i aktywnoĂci warto zwracaÊ siÚ do najwaĝniejszych z nich
z proĂbÈ o radÚ nawet w kwestiach, które nie leĝÈ w ich kompetencjach
(np. do sponsora z pytaniem, czy ma ochotÚ obejrzeÊ projekty ubioru artysty na wystÚp podczas festiwalu w Opolu). Ludzie lubiÈ byÊ doceniani.
Wymaga to wprawdzie znacznego nakïadu pracy ze strony menedĝera,
jednak zwiÚksza zaangaĝowanie wszystkich osób w sprawy artysty, pod
warunkiem iĝ te osoby bÚdÈ odczuwaÊ, ĝe ich uwagi i propozycje sÈ brane pod uwagÚ, i nie uznajÈ, ĝe zawraca im siÚ gïowÚ (nie naleĝy tej techniki stosowaÊ nadmiernie czÚsto, lecz jedynie w prestiĝowych sprawach).
Warto w tego rodzaju sytuacjach wspieraÊ siÚ autorytetem samego artysty,
sygnalizowaÊ jego wdziÚcznoĂÊ, a czasami (jeĂli uznamy, ĝe ma to znaczenie dla zainteresowanej osoby) zaangaĝowaÊ artystÚ osobiĂcie w kontakt
z niÈ (na spotkaniu pojawiÊ siÚ wspólnie). Dobre relacje w tego rodzaju nieformalnym zespole skutkujÈ drobnymi dowodami przychylnoĂci, ale teĝ
zwrotnymi propozycjami (np. dyrektor firmy sponsorujÈcej, czujÈcy siÚ
emocjonalnie zwiÈzany z artystÈ, dzwoni z pytaniem, czy artysta nie byïby
zainteresowany wystÚpem na gali organizowanej przez firmÚ jego kolegi
— teĝ dyrektora). Istotnym zadaniem menedĝera jest budowa towarzyskich relacji wokóï osoby artysty. Ludzie angaĝujÈ siÚ nieco mocniej i sÈ
bardziej otwarci, jeĂli chodzi o sprawy osób, które osobiĂcie znajÈ i darzÈ
sympatiÈ.
CzÚsty bieĝÈcy kontakt menedĝera z osobami, od których w jakiejĂ mierze
zaleĝy kariera artysty (nawet w formie przekazywanych e-mailem informacji), sprawia, ĝe wiedzÈ one o poczynaniach artysty, majÈ ĂwiadomoĂÊ
podejmowanych w zwiÈzku z jego aktywnoĂciÈ decyzji i ĂledzÈ, w jaki
sposób i w jakim kierunku impresariat ksztaïtuje jego wizerunek. DziÚki
temu zmniejsza siÚ ryzyko (choÊ w peïni wykluczyÊ tego nie moĝna), ĝe

Kup książkę

Poleć książkę

ROZDZIAĨ 1. KARIERA

29

któraĂ z tych osób podejmie plany lub dziaïania sprzeczne ze strategiÈ
decyzyjnÈ menedĝera, co mogïoby znacznie utrudniÊ dÈĝenie do jakiegoĂ celu. DziÚki uzyskiwanym w formie zwrotnej informacjom menedĝer
moĝe przewidywaÊ ewentualne problemy we wspóïpracy i zawczasu im
przeciwdziaïaÊ. Odpowiednia struktura komunikacji pozwala takĝe na koordynacjÚ dziaïañ wokóï artysty na wszelkich polach: marketing produktów
fonograficznych, ich dystrybucja, promocja wizerunku, sprzedaĝ koncertów, udziaï artysty w wydarzeniach sponsora itd. Menedĝer moĝe takĝe
inspirowaÊ wspólne przedsiÚwziÚcia partnerów artysty, np. ïÈczyÊ plany
sponsora dotyczÈce organizacji promocyjnej trasy koncertowej z planami
agentów koncertowych itp.
W pracy menedĝera nie sposób uniknÈÊ dyskusji i sporów na róĝne tematy.
SÈ one staïym elementem show-biznesu i odpowiednio kierowane mogÈ
rodziÊ interesujÈce konkluzje. Ludzie sÈ jednak róĝni i czasami nieracjonalnie wysoki poziom asertywnoĂci sprawia, ĝe niechÚtnie odchodzÈ od
wymyĂlonych przez siebie rozwiÈzañ. We wszelkiego rodzaju dyskusjach
podstawowym zadaniem menedĝera jest ochrona interesu artysty. Menedĝer jest jego tarczÈ i ma obowiÈzek izolowaÊ go od problemów, zarzutów
i roszczeñ. W rozwiÈzywaniu sporów, samym stylu negocjacji szalenie
waĝny jest wizerunek artysty. Dlatego menedĝer powinien dÈĝyÊ do osiÈgania kompromisów i kreowania alternatywnych sposobów rozwiÈzywania
problemów na drodze pragmatyzmu i w dïuĝszej perspektywie z korzyĂciÈ
dla artysty. Nie za kaĝdÈ sprawÚ zresztÈ warto umieraÊ i w kaĝdym przypadku naleĝy przewidywaÊ, ĝe dyskusja z tym samym partnerem moĝe
siÚ jeszcze kiedyĂ przytrafiÊ. ByÊ moĝe sprawa, która dopiero bÚdzie omawiana, ma o wiele wiÚksze znaczenie dla kariery artysty i osiÈgniÚcie w niej
planowanego rozwiÈzania jest duĝo waĝniejsze niĝ porzucenie prezentowanego stanowiska w obecnie omawianej kwestii. Wszystkich argumentów
moĝna pozbyÊ siÚ dopiero w sporze z osobÈ, z którÈ na pewno nigdy wiÚcej
nie bÚdzie siÚ robiÊ interesów (ale tego zwykle nie wiemy do koñca).
W show-biznesie spory wybuchajÈ czÚsto jako efekt stresu, niedowartoĂciowania i kompleksów. W takich przypadkach nie sam przedmiot sporu
jest istotny, a fakt jego prowadzenia. Menedĝer powinien mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe dyskusje i zajmowane przez niego stanowisko to elementy gry,
której bardzo odlegïym, jednak priorytetowym celem jest interes artysty.
Sam menedĝer nie powinien zatem daÊ siÚ prowokowaÊ do formuïowania
osobistych ocen, ujawniania poglÈdów i myĂli. CzÚsto lepiej zgodziÊ siÚ
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w maïej sprawie, w której zdanie menedĝera jest zdecydowanie inne, lecz
osiÈgnÈÊ poĝÈdany poĂredni cel (np. nie odwoïywaÊ koncertu), niĝ postawiÊ
na swoim i utraciÊ moĝliwoĂci dalszego panowania nad sprawÈ. Wszelkie
spory w Ărodowisku artysty powinny byÊ rozwiÈzywane na drodze poszukiwania rozwiÈzañ korzystnych dla wszystkich ich stron, nie zaĂ siïowego
osiÈgania stanu satysfakcjonujÈcego tylko jednÈ z nich. DoĂwiadczony i zapobiegliwy menedĝer potrafi zresztÈ przewidzieÊ ěródïa sporów i odpowiednio przeciwdziaïaÊ ich rozwojowi (chociaĝby poprzez poczÚstowanie
zainteresowanych osób czekoladkami lub gumÈ do ĝucia; podniesienie
poziomu cukru we krwi znosi fizjologiczne przyczyny zïego samopoczucia).
W bezpoĂredniej wspóïpracy artysty z menedĝerem bÚdÈ oni czÚsto na
podstawie doĂwiadczeñ planowaÊ zachowania i postawy prezentowane
póěniej podczas spotkañ i dyskusji. Wymaga to od artysty odpowiedniej
ĂwiadomoĂci celu, rozumienia wszystkich przesïanek sprawy, posiadania
umiejÚtnoĂci gry aktorskiej i zaangaĝowania, jednak z czasem to wszystko
bÚdzie przychodziÊ naturalnie.

KRYZYS KARIERY
Zarobki artysty nie sÈ stabilne. W okresie przygotowawczym sÈ na mizernym poziomie, aby wspiÈÊ siÚ gwaïtownie i bardzo wysoko, osiÈgajÈc w kolejnej fazie stan wyĝszy niĝ pierwotny, jednak znaczÈco niĝszy od maksimum. Od wspólnego postÚpowania artysty i menedĝera zaleĝy, przez jak
dïugi czas wynagrodzenie bÚdzie siÚ utrzymywaÊ na maksymalnym poziomie oraz jak ostry bÚdzie kÈt krzywej spadku. Skutecznie zarzÈdzana
kariera pozwoli artyĂcie uczestniczyÊ w kilku (idealnie: kilkunastu) tego
rodzaju cyklach w ĝyciu.
Na pewnym etapie rozwoju kariery artysta jest naraĝony na szczególne
ryzyko, które jest efektem nagïego przyrostu uzyskiwanych w krótkim czasie
sum pieniÚdzy. WiÚkszoĂÊ artystów osiÈga docelowy poziom kariery w wyniku lat starañ, podczas których naleĝy pogodziÊ siÚ z osamotnieniem i poĂwiÚciÊ osiÈganiu zamierzonego celu. Z chwilÈ, gdy sukces nadchodzi,
sytuacja ulega natychmiastowej odmianie. Stan konta sprawia, ĝe artysta
traci kontakt z rzeczywistoĂciÈ. Posiadanie niewyobraĝalnych dotychczas
sum pieniÚdzy nie pozwala mu w krótkim czasie rozsÈdnie planowaÊ
wydatków, a euforia sukcesu nie pozwala uĂwiadomiÊ sobie, ĝe obecny
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stan nie bÚdzie trwaï wiecznie. Szok zwiÈzany z gwaïtownym przyrostem
dochodów powinien byÊ zawczasu przewidziany przez menedĝera, którego
zadaniem jest wypracowanie programu przystosowawczego, a takĝe
udzielenie artyĂcie w odpowiednim momencie wsparcia (rady) w realizacji
odpowiednich inwestycji. Aby zïagodziÊ szok wywoïany gwaïtownym przyrostem dochodów, artysta musi byÊ Ăwiadom tej tendencji i gotów na
odpowiednie decyzje. RozsÈdnie skonstruowany plan kariery musi zakïadaÊ
sukces, którego synonimem sÈ odpowiednie pieniÈdze. Plan ten musi
takĝe przewidywaÊ dziaïania, jakie artysta bÚdzie mógï podejmowaÊ w przypadku peïnej realizacji zamierzeñ.
Artysta dysponujÈcy pieniÚdzmi, za które moĝe kupiÊ wszystko, co moĝe
sobie tylko wyobraziÊ, jest zagroĝeniem dla samego siebie, impresariatu,
firmy fonograficznej i wszystkich tych, którzy w niego uwierzyli. RekompensujÈc wieloletnie braki i niedogodnoĂci, wadliwie zarzÈdzany artysta
w szczycie powodzenia ma tendencje do wydawania pieniÚdzy na alkohol,
narkotyki, samochody (samoloty), kobiety (ew. mÚĝczyzn) itd., przy czym
czynione przez niego wydatki wielokrotnie przewyĝszajÈ wartoĂÊ uzyskiwanej satysfakcji lub korzyĂci (spoĝycie alkoholu koñczy siÚ demolowaniem
hotelu, przygodna znajomoĂÊ prowadzi do pozornego zadurzenia emocjonalnego owocujÈcego drogimi prezentami i rozstaniem, gdy pieniÚdzy
zaczyna brakowaÊ). Wszystkie te wydarzenia koñczÈ siÚ albo stwierdzeniem
braku sensu w ĝyciu (i ewentualnymi próbami samobójczymi), albo otrzeěwieniem i rozczarowaniem, ĝe okres ĂwietnoĂci minÈï. Zadaniem menedĝera jest niedopuszczenie do materialnego szaleñstwa, czÚsto w wyniku
stanowczych rozmów z samym artystÈ. JeĂli jednak ten nie przyjmuje racjonalnych argumentów i pogrÈĝa siÚ w destrukcji, menedĝer musi niezwïocznie podjÈÊ kroki ratunkowe. Jednym ze sposobów jest skïonienie do przeprowadzenia odpowiedniej rozmowy z artystÈ innego twórcy, posiadajÈcego
w jego oczach odpowiedniÈ wiarygodnoĂÊ. Moĝe to byÊ takĝe przyjaciel
lub czïonek rodziny. JeĂli rada lub perswazja nie zadziaïa, menedĝer powinien podjÈÊ formalne kroki zabezpieczajÈce interes swój, a takĝe artysty.
Upadïy artysta bÚdzie poszukiwaÊ kozïa ofiarnego odpowiedzialnego
za jego winy i chÚtnie znajdzie go w osobie menedĝera, a poniewaĝ poziom kariery, który artysta osiÈgnÈï, jest wysoki, upadek bÚdzie równie
bolesny dla niego i caïego jego otoczenia (menedĝer zawsze spada razem ze
swoim artystÈ). W pewnych przypadkach artysta jest gotów odmówiÊ
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wykonywania przyjÚtych zobowiÈzañ, zrywa koncerty, nie stawia siÚ na
wywiady i jakakolwiek jego dalsza przyszïoĂÊ staje pod znakiem zapytania.
OstatecznÈ decyzjÈ dla menedĝera jest zerwanie umowy impresaryjnej.
Tak opisany dramatyczny stan jest ostatecznoĂciÈ. DziÚki racjonalnej
polityce menedĝera obejmujÈcej odpowiednie zapisy w kontrakcie menedĝerskim moĝna doprowadziÊ do wyeliminowania niebezpieczeñstwa nagïego przyrostu kwot, którymi artysta bÚdzie mógï dowolnie rozporzÈdzaÊ.
Wymaga to oczywiĂcie przezornoĂci juĝ na poziomie zawieranej z artystÈ
umowy, jednak wïaĂciwa ocena potencjaïu debiutanta powinna daÊ menedĝerowi sygnaï, ĝe tego rodzaju narzÚdzia w przypadku danego twórcy sÈ
niezbÚdne. Nie chodzi tu oczywiĂcie o pozbawienie artysty naleĝnych
mu kwot, a jedynie utrudnienie mu dysponowania nimi na cele niestanowiÈce inwestycji w przyszïoĂÊ. W przypadku jeĂli caïoĂÊ dochodów artysty
jest rozliczana przez impresariat przed dokonaniem wypïaty na konto
artysty, umowa impresaryjna moĝe wyznaczaÊ limit kwot przekazywanych
w okreĂlonym cyklu (np. miesiÚcznym) na rachunek osobisty artysty;
w razie jego przekroczenia nadwyĝka jest przekazywana na odrÚbny rachunek inwestycyjny (takĝe naleĝÈcy do artysty), jednak prawo dysponowania Ărodkami na nim zgromadzonymi jest odpowiednio ograniczone (np.
transakcja moĝe dojĂÊ do skutku, gdy oprócz artysty polecenie przelewu
podpisze inna osoba, zaïóĝmy, ĝona lub menedĝer). Innym sposobem jest
powierzenie nadwyĝki Ărodków wybranemu doradcy inwestycyjnemu, którego zadaniem bÚdzie pomnaĝanie zgromadzonego majÈtku. To rozwiÈzanie jest podwójnie korzystne, gdyĝ nie tylko utrudnia artyĂcie przetracenie caïego majÈtku, ale takĝe pozwala na jego pomnaĝanie. CzÚsto artysta
nie musi byÊ Ăwiadom, w jakich skïadnikach majÈtkowych ulokowane sÈ
jego pieniÈdze i jaka jest ich wartoĂÊ. W trudnych czasach artysta moĝe
mieÊ to szczÚĂcie, ĝe zgromadzony majÈtek pozwoli mu ĝyÊ jedynie z dywidend lub dochodów z najmu.
Innym powaĝnym ěródïem problemów w pracy z artystami jest osiÈgniÚcie
przez nich stanu beztroskiego samozadowolenia i opieszaïoĂci. ¥wiadomoĂÊ osiÈgniÚcia pewnego etapu rozwoju kariery w niektórych sïabszych
psychicznie jednostkach zabija motywacjÚ do dalszych dziaïañ i wywoïuje
bezczynnoĂÊ. Jak to zostaïo w tej ksiÈĝce wielokrotnie podkreĂlone, sukces
w show-biznesie trwa chwilÚ. Brak konsekwencji w utrzymaniu siÚ na topie
lub woli walki o powrót na czoïowe pozycje sprawia, ĝe inni zajmujÈ te
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miejsca. Dopóki artysta nie zamierza zakoñczyÊ swojej aktywnoĂci artystycznej, musi wciÈĝ bardzo ciÚĝko pracowaÊ, nawet gdy przychodzi kolejny
sukces. Wiara, ĝe zïota pïyta i kalendarz peïen dat koncertów to stan permanentny, jest niczym nieuzasadniona, a wszelkie obserwacje przemysïu
rozrywkowego ĂwiadczÈ o czymĂ zgoïa przeciwnym. Show-biznes przetrwa, nawet jeĂli utraci najwiÚkszÈ z istniejÈcych gwiazd. Zadaniem menedĝera jest ciÈgïe motywowanie artysty do pracy, szczególnie poprzez wyznaczanie wciÈĝ nowych celów i zachÚcanie do ich realizacji.
Wszyscy artyĂci majÈ aspiracje, aby znaleěÊ siÚ na topie. SÈ tacy, którym
w przeciÈgu tygodni udaje siÚ staÊ supergwiazdami. Setki tysiÚcy sprzedanych pïyt, ogromna popularnoĂÊ, szaï zainteresowania mediów — to cel.
Istnieje na tej drodze wiele przeszkód i puïapek, w które moĝna wpaĂÊ
z wïasnej woli (w wyniku niestarannoĂci, niedopatrzenia, bïÚdnej decyzji
lub po prostu braku talentu) lub niezaleĝnie od starañ (np. w konsekwencji
zmiany mód i stylów). Prawdziwa trwaïa wielkoĂÊ jest zarezerwowana dla
tych, którzy posiadajÈ szczególnÈ kombinacjÚ cech w postaci unikalnego
talentu, pomysïu na dziaïalnoĂÊ, gïÚbokiej motywacji, gotowoĂci na poraĝki
i umiejÚtnoĂci wyciÈgania z nich wniosków, otwartoĂci na opinie innych
i wprowadzanie zmian we wïasnym postÚpowaniu, i którzy przy tym wszystkim mogÈ jeszcze liczyÊ na ogromne szczÚĂcie.

Z MENEDŝEREM LUB BEZ
W przemyĂleniach i dyskusjach artystów bardzo czÚsto pojawia siÚ pytanie:
„Czy ja potrzebujÚ menedĝera?”. Wbrew intencjom, jakie moĝna przypisywaÊ tej ksiÈĝce, odpowiedě na to pytanie nie zawsze bÚdzie twierdzÈca.
Kaĝdy twórca, który planuje uczyniÊ zawód ze swojej dziaïalnoĂci artystycznej, potrzebuje jednak zarzÈdzania, czyli odpowiedniego planowania i prowadzenia jego zawodowych spraw, w tym wypracowania pewnych formuï
(np. tekstów umów, ridera technicznego) i procedur (np. negocjowania
warunków wystÚpów, autoryzacji wywiadów, organizacji koncertów). Biznes
niektórych artystów jest zbyt maïy, aby wymagaï, a nawet usprawiedliwiaï
zatrudnianie menedĝera, szczególnie na poczÈtku kariery. JeĂli artysta ogranicza siÚ do weekendowych wystÚpów w lokalnych klubach za niewielkim
wynagrodzeniem wypïacanym z rÚki do rÚki, nie ma powodu zatrudniaÊ
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dodatkowej osoby do wykonywania funkcji menedĝera. Takĝe w przypadku
takiego artysty, ze wzrostem jego ambicji i popularnoĂci, na pewnym etapie
pojawi siÚ jednak koniecznoĂÊ wynajÚcia osoby do reprezentacji i zaïatwiania
spraw. Poza tym gdy Twoje akcje idÈ na rynku w górÚ, coraz wiÚcej i gïoĂniej
o Tobie w mediach, nie wypada po prostu osobiĂcie rozmawiaÊ z kontrahentami o pieniÈdzach. Artysta reprezentowany przez menedĝera jest
traktowany powaĝniej niĝ odgrywajÈca u wielu tÚ rolÚ poczta gïosowa.
ZarzÈdzanie karierÈ artysty moĝe byÊ realizowane w ramach jednego z trzech
systemów organizacyjnych: samozarzÈdzania, ograniczonego zarzÈdzania
oraz zarzÈdzania peïnozakresowego. O wyborze optymalnego systemu
powinny zadecydowaÊ okreĂlone potrzeby artysty, jego moĝliwoĂci organizacyjne i finansowe, wyznaczone przez niego cele oraz nadarzajÈce siÚ
okolicznoĂci. Niezaleĝnie od wyboru systemu zarzÈdzania karierÈ artysta
powinien mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe gïównym czynnikiem wpïywajÈcym na jej
rozwój jest on sam i nikt nie przyczyni siÚ lepiej do jego sukcesu.
System samozarzÈdzania sprowadza siÚ do banalnej sytuacji, w której sam
artysta prowadzi swoje sprawy. SamozarzÈdzanie nie musi oznaczaÊ braku zarzÈdzania: na rynku funkcjonuje bardzo wielu artystów, którzy ze
wzglÚdu na zdobyte w przeszïoĂci doĂwiadczenie lub w oparciu o uzyskane
wyksztaïcenie sami prowadzÈ swoje interesy bez szkody dla kariery. Przez
dïugie lata Stanisïaw Sojka sam prowadziï wïasne sprawy, podobnie zespóï
Pod BudÈ (wspierany menedĝersko na co dzieñ przez ĝonÚ Andrzeja Sikorowskiego). ZresztÈ sytuacja, gdy najbliĝsza osoba (ĝona, mÈĝ) zajmuje
siÚ managementem, bywa bardzo skuteczna, czego wieloletnim przykïadem
jest Agencja Wilkas ĝony Roberta Gawliñskiego, dbajÈcej o sprawy i interesy mÚĝa oraz jego zespoïów. Podobnie Andrzej Pietras (dawniej czïonek
Bajmu) pilnuje interesów Beaty Kozidrak i Bajmu. Jest to system zalecany
takĝe dla osób, które podejmujÈ próbÚ kariery, a zakres ich spraw nie wymaga zatrudnienia nikogo innego, choÊ tacy artyĂci powinni uwaĝnie ĂledziÊ
swoje losy, bo od pewnego poziomu rozwoju ich kariera bÚdzie wymagaÊ
zewnÚtrznego wsparcia. Ten system praktykujÈ takĝe artyĂci, którzy wykonujÈ podwójne zawody, np. w ciÈgu tygodnia sÈ urzÚdnikami, a w weekendy grajÈ w klubach: w tej sytuacji nie potrzebujÈ staïej i rozlegïej opieki
impresaryjnej i oszczÚdzajÈ na prowizjach, które musieliby pïaciÊ menedĝerowi. Anna Szaïapak — artystka „Piwnicy pod Baranami” — prócz
piwnicznych wieczorów i wïasnych recitali co roku wspóïorganizuje kon-
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kurs szopek krakowskich z ramienia Muzeum Historycznego miasta
Krakowa. Wielu muzyków wykïada na co dzieñ w akademiach muzycznych,
uczy w szkoïach muzycznych, czy teĝ prowadzi cykliczne warsztaty wokalne i instrumentalne, np. Jarosïaw ¥mietana, Karim Martusewicz, Joachim
Mencel, Krystyna Proñko, Stanisïaw Sojka, Ewa Bem, bracia Pospieszalscy
i wielu innych. NajczÚĂciej to nie przyczyny finansowe decydujÈ jednak
o przyjÚciu tego systemu organizacyjnego przez artystÚ. Opisywana struktura gwarantuje artyĂcie maksymalny poziom samodecyzyjnoĂci: artysta
o duĝym staĝu jako „singiel” czuje siÚ skrÚpowany obecnoĂciÈ w jego
karierze menedĝera i niepewny, czy jego sprawy sÈ prowadzone w sposób
optymalny, czyli (wedïug artysty) taki, w jaki on sam by je prowadziï. Jeĝeli
poziom kariery takiego artysty jest ustabilizowany (np. trudno na jego
drodze spodziewaÊ siÚ spektakularnego sukcesu i wzrostu popularnoĂci),
próby przekonania go, aby oddaï siÚ pod opiekÚ menedĝera, sÈ pozbawione
sensu, gdyĝ on sam doĂwiadczyï juĝ wszelkich sytuacji, jakie mogÈ mu
siÚ zdarzyÊ, i na podstawie wïasnych doĂwiadczeñ bÚdzie sobie z nimi radziÊ, zaĂ udziaï menedĝera zawsze bÚdzie rodziï pytanie o zasadnoĂÊ wydatku na jego prowizjÚ oraz niechÚÊ do jakichkolwiek dziaïañ sprzecznych
z przyzwyczajeniami artysty. ArtyĂci rodzimi zazwyczaj majÈ ograniczone
zaufanie i do menedĝera, i do wytwórni. Wydaje im siÚ, ĝe potrafiÈ pozowaÊ
do zdjÚÊ (jak modele), wymyĂlaÊ klipy (jak scenarzyĂci) i je nadzorowaÊ
na kaĝdym etapie produkcji (jak reĝyserzy i montaĝyĂci), ĝe potrafiÈ robiÊ
okïadki i plakaty (jak graficy) itd. Czesïaw Niemen uwaĝaï, ĝe wszystko
najlepiej zrobi sam, nawet nakrÚci wïasnÈ kamerÈ teledysk. Ciekawe jest
pytanie, ile pïyt pod koniec kariery mogïoby wyjĂÊ, gdyby Niemen pozwoliï
fachowcom robiÊ wszystko, co moĝliwe, poza komponowaniem muzyki i jej
nagrywaniem. Gdzie byïaby dzisiaj Edyta Górniak, gdyby pozwoliïa pracowaÊ wokóï siebie fachowcom z EMI w Londynie, zamiast mieszaÊ siÚ
w ich kompetencje — moĝe byïaby znanÈ miÚdzynarodowÈ piosenkarkÈ,
a nie lokalnÈ (polskÈ) gwiazdÈ, tyleĝ sceny, co i prasy kolorowej.
Naleĝy w tym miejscu zauwaĝyÊ, ĝe zarzÈdzanie karierÈ jest procesem dïugotrwaïym i jego efekty nie sÈ zauwaĝalne w perspektywie dni. Efekty dziaïañ podejmowanych przez nawet najbardziej profesjonalnego menedĝera
ujawniajÈ siÚ po miesiÈcach lub latach. ArtyĂci sÈ znani z niecierpliwoĂci
i czÚsto dochodzi do rozstañ z impresariatami w momentach, w których
zaplanowane sÈ przeïomy ich karier.
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Pewnym rozwiÈzaniem opisywanych wad samozarzÈdzania karierÈ jest
system ograniczonego zarzÈdzania, które polega na powierzeniu wybranych,
konkretnych zadañ zwiÈzanych z organizacjÈ interesów artysty innym osobom. Moĝe to byÊ ksiÚgowoĂÊ czy pozyskiwanie zleceñ koncertowych. Zakres zadañ powierzonych przez artystÚ innym osobom lub instytucjom
musi byÊ bardzo precyzyjnie okreĂlony i czÚsto nie wymaga stosowania zasady wyïÈcznoĂci wspóïpracy. JeĂli artysta sam nie ma czasu lub nie potrafi
pozyskiwaÊ zleceñ na koncert, moĝe upowaĝniÊ do prowadzenia tych
spraw kilku agentów koncertowych, zaĂ wszelkie inne sprawy zwiÈzane
ze swojÈ karierÈ zaïatwiaÊ sam.
System zarzÈdzania peïnozakresowego wymaga od artysty poddania siÚ
reĝimowi decyzyjnemu innych osób i powierzenia swoich spraw okreĂlonej osobie lub instytucji na zasadach wyïÈcznoĂci. ZarzÈdzanie karierÈ
artysty jest w tym systemie realizowane w sposób zintegrowany, tzn.
wszelkie decyzje dotyczÈce róĝnych sfer dziaïalnoĂci artysty sÈ podejmowane w oparciu o pierwotnie wyznaczony cel i w powiÈzaniu ze sobÈ. Decyzje podejmowane przez menedĝera w tym systemie obejmujÈ zarówno
wyznaczanie strategicznych celów, jak i trywialne szczegóïy. System zarzÈdzania peïnozakresowego jest zalecany (a wrÚcz niezbÚdny) dla artystów na
najwyĝszym poziomie profesjonalizmu, utrzymujÈcych siÚ wyïÈcznie
z dziaïalnoĂci artystycznej.
Powodzenie w show-biznesie bÚdzie zaleĝaïo w ogromnym stopniu od
ludzi, którymi artysta siÚ otacza. Koledzy z zespoïu to tylko czÚĂÊ druĝyny:
od pewnego etapu na boisku trzeba mieÊ takĝe zawodników, którzy bÚdÈ
wykonywaÊ zadania organizacyjno-administracyjne. ArtyĂci nie lubiÈ siÚ
tym zajmowaÊ, ale to ich kariera i ich pieniÈdze. Moĝna samemu prowadziÊ
swój kalendarz koncertów, dawaÊ siÚ okradaÊ nieuczciwym promotorom
i zaciÈgaÊ niedookreĂlone zobowiÈzania, albo przekazaÊ te wszystkie zadania
innym osobom.
Wspóïpraca z obsïugÈ administracyjnÈ: menedĝerem, prawnikiem, agentem,
ksiÚgowym itp. ma sens dopiero wtedy, gdy w grÚ wchodzÈ pieniÈdze i to
takie pieniÈdze, którymi jest sens siÚ dzieliÊ. JeĂli wynagrodzenie artysty
za koncert pokrywa cenÚ buïki z konserwÈ tyrolskÈ, nie zawracajmy sobie
gïowy zatrudnianiem menedĝera. JeĂli jednak potencjaï artysty jako produktu na rynku muzycznym dojrzaï do poziomu, na którym jest on gotów
poĂwiÚciÊ czÚĂÊ swojego wynagrodzenia po to, aby nie musiaï wykonywaÊ
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pewnych czynnoĂci, trzeba zaczÈÊ szukaÊ. Nie jest powiedziane, ĝe ktokolwiek podejmie siÚ je wykonaÊ za pieniÈdze, które wchodzÈ w grÚ, ale
próba nic nie kosztuje.
PierwszÈ osobÈ, która bÚdzie niezbÚdna dla rozwoju artystycznego biznesu,
bÚdzie menedĝer. Na tym etapie nie definiujemy jeszcze szczegóïowego
zakresu obowiÈzków, bo mówiÈc brutalnie, pierwszy menedĝer artysty
bÚdzie musiaï wykonywaÊ caïÈ czarnÈ robotÚ: nosiÊ sprzÚt, dogadywaÊ
siÚ w sprawie prób i koncertów, spisywaÊ umowy, liczyÊ pieniÈdze i wykonywaÊ wiele innych zadañ, których nawet nie wymienimy, aby nie zraĝaÊ czytajÈcych tÚ ksiÈĝkÚ potencjalnych menedĝerów. Na poczÈtkowym
etapie kariery nie moĝna liczyÊ na to, ĝe menedĝerem artysty bÚdzie od
razu ktoĂ z branĝy. Prawdopodobnie bÚdzie to jakiĂ znajomy, który jest
równie jak artysta spragniony sukcesu, ale nie znalazï w sobie doĂÊ talentu lub byï wystarczajÈco samokrytyczny, by samemu nie wchodziÊ na
scenÚ, szczególnie gdy jest przed niÈ publicznoĂÊ. Przy angaĝowaniu
takiej osoby trzeba mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe to nie bÚdzie ostatni menedĝer
artysty, bo takie ograniczenie Ăwiadczy albo o niewielkich ambicjach artysty, albo o bïÚdnym przeĂwiadczeniu o profesjonalizmie tego kolegi.
Moĝe byÊ oczywiĂcie tak, ĝe kariera artysty bÚdzie rozwijaÊ siÚ w tempie
rozwoju zawodowego kolegi menedĝera i do koñca jej trwania artysta nie
bÚdzie potrzebowaÊ zmiany; znane sÈ przypadki genialnych artystów,
którym udaïo siÚ zrobiÊ karierÚ, pomimo ĝe od poczÈtku do koñca zajmowaï siÚ niÈ jeden menedĝer zrekrutowany ze Ărodowiska przyjacióï,
znajomych czy choÊby rodziny. Dla Grzegorza Turnaua takÈ osobÈ od
ponad 20 lat jest Piotr Ferster, dla Andrzeja Sikorowskiego (i Pod BudÈ)
od zawsze menedĝerkÈ jest jego ĝona Chariklia Sikorowska (która przy
okazji menedĝeruje teĝ córce, Mai Sikorowskiej, i Annie Treter). Jak widaÊ,
dla uznanych artystów, których pozycja jest ugruntowana i stabilna, trwaïoĂÊ zwiÈzku z menedĝerem jest wielkÈ zaletÈ, bo wiele przedsiÚwziÚÊ
koncertowych miewa charakter cykliczny. Menedĝer na podstawie kontaktów osobistych i wiedzy o lokalnej popularnoĂci artysty moĝe bez trudu
wysyïaÊ go na koncerty w to samo miejsce (nawet do tego samego domu
kultury) co rok lub co 2 lata — ludzie i tak przyjdÈ posïuchaÊ nowych,
ale i starych piosenek. Na przykïadzie Kultu, Kn¿ i Kazika, których menedĝerem jest Piotrek Wieteska, od wielu lat widaÊ, ĝe opïaca siÚ w jedne
rÚce zïoĝyÊ sprawy np. 3 projektów opartych na jednym wykonawcy, w tym
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wypadku Kaziku Staszewskim. Moĝna tylko spekulowaÊ, czy i na ile bardziej te projekty miaïyby szansÚ na rozwój, gdyby na pewnym etapie ich
prowadzenie przejÈï inny menedĝer.
Konkluzja dla artystów jest prosta: jeĂli potraficie poradziÊ sobie ze swojÈ
karierÈ w sposób satysfakcjonujÈcy Was samych, róbcie to. JeĂli jednak
uznajecie, ĝe chcecie osiÈgnÈÊ poziom kariery, na którym moĝecie pogubiÊ siÚ w meandrach organizacji, lub jeĂli od umiejÚtnoĂci organizacyjnych
zaleĝÈ cudze pieniÈdze (np. firmy fonograficznej lub innych czïonków
zespoïu), dla spokoju wïasnej kariery zatrudnijcie menedĝera.
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