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Filmik: W hip-hopie brak barier językowych

Fot. Gipsas

Filmik jest przekonany, że hip-hop nie jest czasowym trendem, a stałą częścią kultury. ,,Nie możesz wieczorem
być hiphopowcem, a rano zwykłym urzędnikiem. Jeżeli czujesz ten klimat, to przez cały czas jesteś jego częścią”
– mówi artysta. Teksty Filmika odzwierciedlają to, co widzi na co dzień. Każdy tekst ma zakodowany przekaz –
odważnie wplata aktualności życia codziennego, wydarzenia polityczne i historyczne fakty.

,,Hip-hop jest międzynarodowy – brak tu barier językowych. Jeżeli w kraju będzie więcej wykonawców
rapujących albo śpiewających w różnych językach, kultura hip-hopu będzie nie tylko bogatsza, ale też więcej
osób z różnych krajów dowie się o Litwie. Do tej pory na Litwie nie było rapera, który produktywnie tworzyłby po
polsku” – wyjaśnia Filmik.

W swojej twórczości raper wiele uwagi poświęca tworzeniu tekstów, które odzwierciedlają jego osobowość. ,,Na
co komu tłuczone szkło, kiedy swoje emocje można przelać na papier? Jeszcze lepiej, kiedy te emocje, które
stają się muzyką, pomagają innym w zrozumieniu swoich uczuć” – zauważa artysta.

„Hip-hop polski w Litwie z mojej strony będzie żył i nie zniknie“ – to słowa piosenki Filmika, która znalazła się też
na płycie projektu ”Muzyczne Rodowody”. Raper nie przypadkowo zastosował tutaj nie używaną już formę ,,w
Litwie”, ,,gdyż w hip-hopie ważna jest nie tylko idea, ale też forma przekazu”.

Młody artysta w swojej twórczości czerpie natchnienie z true school, szczególnie popularnej w latach 90-tych.
Jest to też okres, który nazywany jest złotym wiekiem hip-hopu. Właśnie ten okres Filmik chce przenieść do XXI
wieku nie unikając też muzycznych eksperymentów.

Dbając o jakoś swoich kawałków Filmik współpracuje z doświadczonymi na Litwie beatmakerami oraz
producentami. Jego kolejną piosenkę pt. „Sztuka” można usłyszeć na albumie MC Alhi „No Mcs Allowed“ oraz na
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najnowszej płycie tegoż rapera „Sustok akimirka žavinga“, gdzie artyści wykonują kawałek „Atradimo
džiaugsmas“.

W swojej nowej piosence „Stare Dobre Czasy” raper mówi o przeszłości hip-hopu, kiedy raperzy nie tworzyli dla
pieniędzy czy sławy, a ze względu na miłość do muzyki. Teksty odzwierciedlały realność życia codziennego.

Raper na razie nie zdradził zw.lt swoich planów na przyszłość, ale z pewnością będzie to nowa płyta.

Więcej informacji na stronie Filmik.
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