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Les Barany i Clayton Patterson

THE ART OF RESISTANCE
Clayton Patterson embodies many rich 
complexities and contradictions. Canadian-
born, yet he has become an American national 
treasure so integral to the history of New York 
City that his recent announcement of a possible 
relocation to Austria prompted a full-page 
article in the New York Times.
A photographer and videographer, Patterson’s 
personal documentation of New York’s Lower 
East Side constitutes an unprecedented portrait 
of Manhattan’s most culturally important 
neighborhood, yet this very same archive now 
sits ignored in Clayton’s Outlaw Art Museum, 
and not a single American institution has 
stepped forward to house this extraordinary 
treasure—an act of institutional negligence 
that is a shameful blot upon the conscience of 
this nation.
A mover and maker of history deserving of 
our highest accolades, yet he seeks none and 
instead devotes his few sparse resources to the 
exaltation of the overlooked and underserved 
among his colleagues, acknowledging them in 
articles, emails, and through the Acker Awards, 
which he co-founded, while waging constant 
journalistic war upon those forces of greed and 
hypocrisy which threaten to topple the world 
and everything and everyone in it.
A !rst-rate historian, editor and archivist, he 
has edited and published anthologies on subjects 
ranging from tattoo culture to underground !lm 
to his monumental three-volume anthological 
history of the Lower East Side.
Clayton Patterson is, in other words, a great 
man, along the order of Jacob Riis or D’Arget, 
Edward Streichen or Mathew Brady – one 
whose camera lens and pen have done far more 
than simply to bear witness to the seminal 

events of our time or even to actually shape our very way of seeing them and ourselves.
Patterson’s artworks and histories are prophesies and warnings, exhorting us to reclaim or else 
newly a"rm those loyalties, decencies, risks and tolerances – and yes, even one own innate 
human magni!cence – that are, as his own magni!cent example proves, really the only 
damned thing worth living and dying for.
Introduction by Alan Kaufman, author of Jew Boy, Drunken Angel and Matches, editor of: #e Outlaw Bible 

of American Poetry, #e Outlaw Bible Of American Literature and #e Outlaw Bible Of American Essays.  
Co-founder, with Clayton Patterson of the annual Acker Awards, given to outstanding members  

of the  Avant-Garde.

– What does underground mean to you?
– !at’s an interesting question. I think underground, basically, means not mainstream. 
Nowadays it seems to refer to something that is “not pop”. It connects more to the 
avant-garde. It’s about the alternative thinking, thinking outside the box, things that 
may be seen as unusual to the greater part of the society. I think the Underground 
changes, for a long time in New York tattoos were underground which meant there 
was only small niche group that was interested, like the Rock ‘n’ Roll, that kind of 
thing. !e Underground questions the authority, convention and things like that. 
I don’t want to say it’s not normal but in a way it’s not normal. But what’s not normal 
eventually becomes normal, if you look for example at tattooing. It has certainly gone 

from being underground and thought 
of as criminal, military, or tu" guy, type 
of niche. !at’s what tattooing was for 
many years. It has now entered into the 
mainstream. And once you go from the 
underground to the mainstream then it 
becomes more common, more well-known, 
more reproduced, more just about money, 
it becomes more of a business. And I think 
that’s a big part of the di"erence.
!e mainstream is where the message 
that everybody understands is. In the 
underground the message only speaks 
to the people that understand the language 
that is spoken. Like subculture. Like when 
Punk once had its own language, had its 
own look, its own fashion. !at was the 
language that people in Punk understood. 
But eventually parts of Punk became 
mainstream.

SZTUKA OPORU
Clayton Patterson jest uosobieniem zawiłości 
i przeciwieństw. Urodzony w Kanadzie, stał się 
narodowym skarbem Ameryki. Nierozerwal-
nie związany z historią Nowego Jorku. Kiedy 
ogłosił, że rozważa ewentualną przeprowadzkę 
do Austrii, „New York Times” poświęcił mu 
obszerny artykuł.
Fotograf i  kamerzysta, którego osobista doku-
mentacja nowojorskiej Lower East Side stano-
wi bezprecedensowy portret tej najważniejszej 
kulturowo dzielnicy Manhattanu. To archi-
wum leży zapomniane w Outlaw Art Museum 
Claytona, ponieważ ani jedna amerykańska 
instytucja nie zgłosiła chęci przechowania tego 
prawdziwego skarbu – co stanowi akt instytu-
cjonalnego zaniedbania będący jednocześnie 
plamą na sumieniu tego narodu.
Twórca i  siła napędowa historii. Człowiek 
zasługujący na najwyższe zaszczyty, nieszuka-
jący jednak poklasku, a poświęcający nieliczne 
zasoby na rozsławienie swych przeoczonych 
i zapoznanych kolegów po fachu. Pisze o nich 
w artykułach, mailach, honoruje ich pracę na-
grodami Acker, których jest współtwórcą. Jed-
nocześnie prowadzi ciągłą wojnę na pióra z si-
łami chciwości i hipokryzji, chcącymi zniszczyć 
nasz świat, a razem z nim – ludzi.
Pierwszorzędny historyk, redaktor i  archi-
wista, wydał antologie na wiele tematów, 
począwszy od kultury tatuażu, poprzez !lm 
undergroundowy, na historii Lower East Side 
w trzech tomach kończąc.
Innymi słowy, Clayton Patterson to wielki czło-
wiek, ktoś na miarę Jacoba Rissa lub D’Argeta, 
Edwarda Streichena czy Matthew Brady’ego 
– których pióra i  obiektywy nie były jedynie 
biernymi świadkami istotnych zdarzeń na-
szych czasów, ale miały czynny wpływ na nasze 
poglądy i nas samych.
Dzieła i opowieści Pattersona stanowią jednocześnie przepowiednię i ostrzeżenie, nawołujące 
nas do odbudowania więzi, przyzwoitości, ryzyka i  tolerancji, a nawet wrodzonej ludzkiej 
wielkości. On sam stanowi świetny dowód, że są to jedyne rzeczy na tym cholernym świecie, 
dla których warto żyć i za które warto umierać.

Wprowadzenie napisane przez Alana Kaufmana, autora Jew Boy, Drunken Angel oraz Matches, redaktora: 
#e Outlaw Bible of American Poetry, #e Outlaw Bible Of American Literature oraz #e Outlaw Bible 

Of American Essays. Razem z Claytonem Pattersonem jest twórcą nagród Acker Awards, przyznawanych 
co roku wybitnym członkom awangardy.

– Co dla ciebie znaczy słowo underground?

– To bardzo ciekawe pytanie. Myślę, że undergroundowy znaczy nie mainstreamowy. 
W dzisiejszych czasach ma chyba oznaczać coś, co nie jest pop. To, co bardziej wiąże 
się z awangardą. Chodzi o alternatywną myśl, wyjście poza schemat, o  rzeczy mogące 
wydawać się dziwne dla większości społeczeństwa. Myślę, że underground się zmienia. 
W Nowym Jorku przez wiele lat tatuowanie było undergroundowe, co oznaczało, że in-
teresowała się nim tylko mała grupa ludzi, jak na przykład rock’n’rollem. Underground 
kwestionuje władzę, konwencję, itp. Nie chcę mówić, że underground jest tożsamy z nie-
normalnością, ale w sumie to nienormalność. Jednak to, co nienormalne, w końcu staje 
się normą, jak w  przypadku tatuażu. Nikt 
nie myśli już o nim jako o czymś undergro-
undowym, kojarzonym z kryminałem, woj-
skiem czy statusem twardziela. A  z  tym się 
właśnie kojarzył przez wiele lat. Tatuowanie 
wkroczyło w mainstream. A kiedy coś staje 
się mainstreamowe, staje się powszechniej-
sze, bardziej znane, kopiowane, nakierowane 
na zysk – staje się biznesem. I w tym właśnie 
leży różnica.

Mainstream to przekaz rozumiany przez 
wszystkich. Underground za to rozumieją 
tylko ludzie, którzy mówią „jego” językiem. 
Na przykład subkultury. Kiedyś punk miał 
swój własny język, styl, modę. To był kod, 
który rozumieli tylko ludzie siedzący w pun-
ku. Ale w  końcu i  punk stał się mainstre-
amowy.
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Roger Kaufman, za!o"yciel Tattoo and Body Art Society of New York (TBASNY), 
ucina sobie palec, 2003/Roger Kaufman, the man who started TBASNY, cutting 

of #nger, 2003 

Dragi i Forsa. Al Chemik by! $punem, który przynosi! mi swoje zdobycze i dostarcza! informacji o heroinie na dzielnicy, 1995./Drugs & 
Money. Al the Chemist, was a junkie who used to bring me what he scored and information on the heroin in the neighborhood, 1995.

Panasonic AG 155. Wykorzystuje pó!calowe kasety video – t% kamer% Clayton nagra! zamieszki z udzia!em policji. 
Panasonic AG 155. Uses & inch video cassettes – Clayton shot Police Riot on that camera. 

Plakat Captured - pokaz w Wiedniu, zorganizowany przez Jochena Auera i Vienna  
Hells Angels. Projekt plakatu Mike Auer. Pokaz odby! si' w Die Breitenseer  

Lichtspiele w Wiedniu, najstarszym dzia!aj%cym kinie w Europie, 2011./Captured 
poster - Vienna screening produced by Jochen Auer and Vienna Hells Angels.  

Poster design by Mike Auer. Screening at Die Breitenseer Lichtspiele in Vienna the 
oldest continuously operating cinemas in Europe, 2011. 

Clayton Patterson: Captured, #lm dokumentalny Bena Solomona, Daniela Levina i Jennera Fursta, wyprodukowany 
przez Blowback i Ben Vs Dan Productions, Nowy Jork/Clayton Patterson: Captured, documentary by Ben Solomon, Daniel 

Levin, and Jenner Furst, Blowback and Ben Vs Dan Productions, New York

– "ey say that in Russia there are only two school of tattooing: the prison and the 
realistic.

– Here, prison tattoos exists. What gets the most coverage is the West Coast prisons, the 
Hispanic prison gangs.
– What was the most di#cult aspect of your decision to leave New York City?

– !e hardest part really is leaving my friends and what I have created. I am very attached 
to the Lower East Side. !e L.E.S. is a large part of my persona. I’m established here, 
I have a lot of things going on here. Each life has a certain determination to it. When 
you get to a certain age and have certain things going on, like Elsa, she’s not as healthy as 
she was, and she’s half the act. So I’m losing half the act and I can’t run the whole thing 
by myself. So that forces me to do something. !e system that we have here rolls over 
you. It’s like running in a race, if you can’t do it they hook you out. Everything now is 
about money and if you can’t get into that game, then you can’t be here. It’s really that 
brutal here.
!e genius behind New York was a cheap rent and inexpensive lifestyle. I think it’s 
a mistake that Bloomberg made the city money oriented and expensive because all of the 
genius, what grew out of the ground, is what made New York and America great. If you 
look at Lower East Side history, you’ve had the artists like Mark Rothko, Jackson Pollock, 
Madonna, Jimi Hendrix all of the great names because they could a"ord to be here. 
All the jazz people, Charlie Mingus, Charlie Parker, Don Cherry, and the clubs where 
musicians like !elonious Monk, Janis Joplin, !e Grateful Dead and so on played here.
But for those people to get recognized, like with the underground, it takes a lot of time. 
Artists like Jackson Pollock, a lot of them were in their 50’s or 60’s before they achieved 
+nancial security, even though they had the fame. How can you wait that long to get that 
kind of recognition? You can’t do it here now.
How many years did it take you to get to this point with your magazine? About 20 

years to learn everything to get to this point? And if 
during those 20 years you had to pay the same rent you’re 
paying now, that’s a problem. Unless you start o" rich it, 
takes that kind of time and e"ort to get to your place. So 
you came from the underground and you’ve put all your 
time and e"ort to get here. It came hard. When you get 
older, if you can’t keep up here you lose it all. I don’t have 
any other family; it’s just Elsa and me. I know a lot of 
people but it’s basically us. So going to Austria is a way 
to secure my archive and other things. It’s all about trying 
to survive.
– Don’t you think that you’re going to destroy the myth 
of America as a “dream-come-true” land?

– Have you seen the New York Times piece about me? It 
was huge. But in a city of 12 million people who cares if 
someone’s leaving? It’s not about me, I’m just a symbol. It’s 
about the end of possibility for a lot of people. It’s about 
the loss of opportunity for the people who think like me.
!e young musicians and friends of the band DAMEHT 

– But isn’t that natural? When 
people taste the money they lose 
the underground sense of their 
work. Maybe we shouldn’t worry 
when something that started in the 
underground becomes popular or 
more commercial.

– If it does become more popular and 
commercial the chances of it being saved 
and being a part of history are greater 
than if it remained in the underground. 
!ere are many art forms in the 
underground that disappear and if you 
don’t protect them and document them, 
like I try to do, then they disappear. 
So that’s a part of the process, trying 
to preserve and to save those essences.
– It’s very di#cult to become an icon. 
How did you do that?
– I didn’t plan it, but by doing the same 

thing for many years and becoming recognized for it and +ghting for it, it’s what you 
become recognized as doing. You acquire a public persona. What turned it around, for 
me, was the next generation.
In a way, they discovered me. !e people who made Captured are kids in their 20’s. !e 
fact that I also captured a part of New York that will never be again, resonated with them. 
!e bowels of the Lower East Side were always a fertile ground for the next generation 
to draw their inspiration from. From its history and the remnants left behind, from 
people who came out of poverty, from German Lutherans to German Jews, the starving 
Irish, Polish survivors, then eventually Puerto Ricans and Dominicans. !e seekers of 
freedom expanding their wings and learning to deal with original ideas and making 
them work. Many new art forms came out of these struggles. It was cheap rent and an 
inexpensive lifestyle that made so much possible. !e ingredients attached to struggle and 
survival was the soil that produced so much of America’s creative contributions.
But now money has changed everything in such a way it will never be the same again. 
!ose kids, who made Captured, made the movie because they knew I captured the end 
of that period. Like in tattooing – Herbert Ho"man for example – people were doing 
copies, ,ash, that period is gone, almost +nished. Tattooing was all about the copying; 
now the desire is for an original piece.
– What do you think about the modern New York tattoo scene?
– Once something becomes mainstream, so popular, with the TV shows and all that, 
it just becomes something of an entity itself. What I discovered, back in 1995, when 
I started coming as a Guest Star to Jochen Auer’s Wildstyle and Tattoo Messe, as a whole, 
Austria and Germany were about +ve years behind New York at the time. Poland was 
probably eight to ten years behind, maybe more. By the time you got to the year 2000 
Austria and Germany were in the same place as America. And now Poland is in the same 
place.
Now there are Polish Art Stars at all the conventions like the New York City tattoo 
conventions. First working Polish artist I met was tattooing at a Wildstyle and Tattoo 
Messe show in Bad Ischl Austria, and, by now, the level of artists is the same as everybody 
else’s. And then you look at China now and they have many artists who have reached 
that place too.
Starting in the mid 1980’s the Tattoo Society of New York nurtured much of the NYC 
underground tattoo scene. In 1961 it became illegal to tattoo in NYC. It was near 
impossible to learn to tattoo in NYC and there were few shops. !e cities where it was 
legal were the places where an artist went seeking fame and glory.
!e Tattoo Society allowed people to get together, to learn. During this period of time 
tattooing was exploding in the places where it was legal. Books like Ed Hardy’s Tattoo 
Time, ReSearch’s Modern Primitives, were well placed on bookstore shelves and tattoo 
magazines were becoming popular reading. !at whole late 80’s early 90’s next generation 
NYC tattoo wave came out of the Tattoo Society of New York. Sean Vazquez, Michelle 

Myles of Daredevil, Paul Booth, Anil Gupta, Wes Wood, 
Tattoo SEEN, they came out at the same time, because the 
Tattoo Society opened it up and made it possible. !ere was 
a no way to learn tattooing in New York. Since the TSNY 
was NYC the core base was diverse. A guy like Wes Wood 
was the intellectual, engineering type, who was interested 
in how the machines worked, the rules and regulations 
related to health and medical issues, the legal rules, not so 
much the craft, more the intellectual side. Wes searched 
out old-timers and he learned how to make machines and 
needles and inks, so he would then pass on information 
to Sean, Michelle, Anil, Craig of Abstract Tribal, Emma 
of Porcupine, and all those other people. Once it became 
legal, suddenly you have 200 tattoo shops in New York. It 
loses its preciousness and uniqueness. But you get a lot of 
quality choice because the quality now is fantastic. I like 
the older stu", the rugged stu", even that really shitty Punk 
stu", it’s attractive.
I was lucky because when I traveled through East Germany 
with Wildstyle, the Wall was down by that time, so I was 
able to photograph quite a few East German prison tattoos, 
which are di"erent than Russian prison tattoos. Political 
images like a tattoo of a Stazi boot print tattoo on the ass. 
I feel I was lucky to capture those tattoos. !ese old regime 
tattoos are quickly getting covered.

– Może to naturalna kolej rzeczy? Lu-
dzie wyczuwają pieniądze i  zatracają 
undergroundowe znaczenie swojej pra-
cy. Może nie powinno nas martwić, że 
coś, co wyrosło z  undergroundu, staje 
się popularne czy komercyjne?

– Jeśli coś staje się popularne albo ko-
mercyjne, szanse na przetrwanie tego 
i zapisanie w historii są większe, niż gdy-
by pozostało to w  sferze undergroundu. 
Wiele form sztuki tam zanika. Nikt ich 
nie chroni, nie dokumentuje, co ja staram 
się robić, i znikają. Ochrona tych wartości 
jest częścią procesu.
– Bardzo ciężko osiągnąć status ikony. 
Jak ci się to udało?

– Nie planowałem tego. Po prostu ro-
biłem to samo przez wiele lat i walczy-
łem o to, co zostało docenione. W ten 
sposób stajesz się osobą publiczną. 
Mnie jednak doceniła dopiero kolejna generacja.
W  pewien sposób mnie odkryła. Twórcy Captured to dwudziestolatkowie. Przemawiało 
do nich, że udało mi się uchwycić część Nowego Jorku, która już zanikła. To w trzewiach 
Lower East Side zawsze kształtowało się młode pokolenie. Czerpało inspirację z  historii, 
okruchów przeszłości, od ludzi, którzy wyszli z biedy – od niemieckich luteranów po nie-
mieckich Żydów, od głodujących Irlandczyków i ocalałych Polaków aż po Portorykańczyków 
i Dominikańczyków. Ludzi poszukujących wolności, rozwijających skrzydła i uczących się, 
jak radzić sobie z nowymi ideami i wprowadzać je w życie. Wiele nowych form sztuki wy-
szło z tych zmagań. Wtedy czynsze były niskie, a życie niedrogie – dzięki temu dało się coś 
osiągnąć. Doświadczenia związane z walką i przetrwaniem były składowymi wielu osiągnięć 
sztuki amerykańskiej.
Teraz jednak pieniądze wszystko zmieniły do tego stopnia, że już nic nie będzie takie samo. 
Twórcy Captured zrobili ten +lm, bo wiedzieli, że uchwyciłem koniec pewnej epoki. Jak 
w tatuażu, powiedzmy, Herbert Ho"man. Ludzie robili kopie, ,ashe. Ten okres już się prak-
tycznie skończył. W tatuowaniu chodziło o kopie, a teraz każdy chce mieć coś oryginalnego.
– Co myślisz o nowoczesnej scenie tatuażu w Nowym Jorku?

– Kiedy coś robi się mainstreamowe, na tyle popularne, że produkuje się o tym seriale, to zja-
wisko staje się niezależnym bytem. W 1995 roku, kiedy zacząłem uczestniczyć jako gość 
specjalny w Wildstyle and Tattoo Messe organizowanym przez Jochena Auera, odkryłem, 
że Austria i Niemcy były jakieś pięć lat za Nowym Jorkiem. Polska – pewnie osiem, dziesięć 
lat do tyłu, może więcej. Do roku 2000 Austria i Niemcy znalazły się na tym samym etapie, 
co Stany. A do tego momentu i Polska.
Teraz są także polskie gwiazdy na konwencjach takich jak w Nowym Jorku. Pierwszego pol-
skiego tatuatora poznałem na Wildstyle and Tattoo Messe w Bad Ischl w Austrii, a w tej 
chwili Polacy są na światowym poziomie. Patrząc teraz na Chiny, można zobaczyć, że wielu 
tamtejszych artystów też osiągnęło ten poziom.
Kiedy w latach 80. Tattoo Society of New York zaczynało działalność, fakt ten bardzo wsparł 
dużą część nowojorskiej undergroundowej sceny tatuatorskiej. W 1961 roku w Nowym Jor-
ku zabroniono tatuowania. Nauczenie się dziarania było praktycznie niemożliwe i działało 
bardzo niewiele studiów. Artyści szukający sławy i chwały wyjeżdżali do miast, w których 
tatuowanie było legalne.
Dzięki Tattoo Society ludzie mogli się spotykać i uczyć. W tym okresie panował wielki bum 
na tatuowanie w miastach, gdzie było legalne. Publikacje Tattoo Time Eda Hardy’ego, Mo-
dern Primitives ReSearcha zajmowały najlepsze półki w księgarniach, a magazyny o tatuażu 
stawały się coraz bardziej poczytne. Nowe pokolenie nowojorskiego tatuażu w późnych la-
tach 80. i na początku lat 90. wyszło właśnie z Tattoo Society of New York. Sean Vazquez, 
Michelle Myles of Daredevil, Paul Booth, Anil Gupta, Wes 
Wood, Tattoo SEEN – oni wszyscy wypłynęli właśnie wtedy, 
dzięki Tattoo Society. Przedtem nie dało się w Nowym Jor-
ku nauczyć tatuowania. Przez to, że Tattoo Society powstało 
w tym akurat mieście, jego baza była bardzo zróżnicowana. 
Byli tacy, jak Wes Wood – intelektualista, inżynier, który 
chciał wiedzieć, jak działają maszynki, reguły i przepisy od-
nośnie spraw medycznych, zasady prawne. Bardziej intereso-
wała go strona intelektualna, a nie praktyczna. Wes wyszu-
kiwał starych tatuatorów, uczył się, jak robić maszynki, igły, 
pigmenty, a później przekazywał wiedzę Seanowi, Michelle, 
Anilowi, Craigowi z Abstract Tribal, Emmie z Procupine i in-
nym. Jak tylko zalegalizowano tatuaż, nagle otworzyło się 200 
studiów. Tatuowanie straciło wyjątkową wartość i unikatowy 
charakter. Ale za to można przebierać w jakości, bo jakościo-
wo tatuaż jest teraz niesamowity. Mnie podobają się te tatu-
aże starsze, nierówne, nawet te naprawdę gówniane punkowe 
dziary. Mają swój urok.
Miałem szczęście, że kiedy podróżowałem przez wschodnie 
Niemcy z Wildstyle, mur już upadł. Udało mi się więc sfoto-
grafować parę enerdowskich więziennych dziar, które różnią 
się od tych rosyjskich. Tatuaże polityczne, na przykład odcisk 
buta Stazi na dupie. Miałem szczęście, że udało mi się takie 
rzeczy utrwalić. Te stare tatuaże poreżimowe szybko się za-
krywa.

– Mówi się, że w Rosji są tylko dwie szkoły tatuowania: więzienna i realistyczna.

– Tu też masz więzienne tatuaże. Najpopularniejsze są tatuaże z więzień na Zachodnim Wy-
brzeżu, latynoskich.
– Czy ciężko było się zdecydować na opuszczenie Nowego Jorku?

– Najtrudniej zostawić przyjaciół i to, co stworzyłem. Jestem bardzo przywiązany do Lower 
East Side. L.E.S. jest nieodłączną częścią mojego wizerunku. Jestem tu znany, zajmuję się 
wieloma rzeczami. W życiu każdego musi istnieć jakiś czynnik determinujący. Kiedy osią-
gasz pewien wiek, dzieją się różne rzeczy, na przykład Elsa trochę choruje, a ona zajmuje się 
połową spraw. Nie potra+ę ciągnąć wszystkiego sam, bez niej nie daję rady. To skłania mnie 
do podjęcia decyzji. System, jaki tu panuje, niszczy. Jak na wyścigach – nie możesz biec, kiedy 
ktoś cię hamuje. Teraz wszystko kręci się wokół pieniędzy, a jeśli nie stać cię na wejście do gry, 
masz spadać. Brutalny świat.
W Nowym Jorku genialne było to, że za tanie pieniądze dało się mieszkać i żyć. Bloomberg 
zrobił błąd, skupiając miasto wokół pieniędzy i bogactwa, bo właśnie z nizin wywodzi się 
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Aresztowania przy Houston Street, kwiecie( 1995/Arrests on Houston Street, April 1995

14 sierpie( 1996: samochód przewrócony przez protestuj%cych przeciwko eksmisji squatów przy 13th Street., pod budynkami 535, 537 i 539. Zabarykadowali)my si' w budynku 537. 
August 14th, 1996: car overturned at the resistance to the evictions of the 13th street squats, at buildings 535, 537 and 539. We were barricaded in building 537. 

put together a major two person art show for Elsa and I. If these young people can keep 
it going then that’s a di"erent story.
It’s like having a tattoo magazine – people love it, people want to be in it, but it probably 
doesn’t make you a lot of money. It probably just pays for itself, it gets you here, it gets 
you to conventions, but you don’t have a house at the beach, a house in the hills, it’s 
still a struggle. And people will look at the magazine and imagine that you are making 
millions of dollars but it’s not true. But in a way it should be true. Hopefully at a certain 
point it all comes together, your business and hard work, but you don’t know that. So 
your magazine puts you in the same boat that I am in.
If you stop the possible emergence of a Jackson Pollock or a Jimi Hendrix, you’re killing 
the future. !ey came from the ground up. !ey didn’t come from the top. !e top 
doesn’t tend to produce great stu". So to answer your question, it is not me who is killing 
the American Dream. It is the take-over by major international corporations. I di"er 
from the people in power who say corporations are people. Corporations are not people.
!e most important shows on TV are the housewives shows. Manufactured icons with 
very little cultural content to o"er. We no longer have worthy cultural heroes and icons 
to look up to. !ey give us the Housewives, the Jersey Shore airheads, the Kardashians, 
Paris Hilton, and so on. Bloomberg forced out many of the small independent businesses, 
like co"ee shops and brought in the major chain store, cookie cutter businesses, like 
Dunkin Donuts. Whereas before all the corporate co"ee places like Starbucks, the co"ee 
shop is where people hung out, met each other, socialized.
!e small independent restaurants and co"ee shops is where the energy got generated and 
ideas came together. Like when you created that magazine, you didn’t do it by yourself – 
there was a bunch of people talking: let’s make a magazine! How can we make a magazine? 
Oh, I don’t know, you do this and I’ll do that. Oh, I found a printer, oh I can write, this 
guy takes pictures – it’s an energy, it’s not from the rich people, it’s from the bottom, 
from the hard work, the ideas and the pushing and the turning… And that’s where the 
greatness comes from. Otherwise the magazine wouldn’t be there.
First, you had the possibility – in the Communist times you probably never could have 
done that. So it’s great that you can now do that. But on a certain level you know as 
well as I do, when you go to Berlin and all those cities there is all this exciting activity 
happening you don’t really see here. Here you see people going to bars and getting drunk 
but not so much art. Because there are no cafés where people can hang out, because it’s 
too expensive. Before, let’s say in the 80s, I have three dollars in my pocket. I want to take 
you out for breakfast ‘cause you’re that big deal from Poland who’s got a magazine. It’s 
a 99 cents breakfast. You have a choice of three di"erent kinds of toast, you can have rye, 
white, or pumpernickel, 2 eggs any way you want them, orange juice, pan-fried potatoes, 
unlimited co"ee. So your breakfast is 99 cents, my breakfast is 99 cents, you give a dollar 
to the waiter so he’s happy ‘cause he’s got a price of the whole breakfast. So for 3 bucks 
you and I sit there and talk for 2 hours, drink co"ee all the time and we make something 
happen. Nowadays these possibilities are gone – they don’t have many community co"ee 
shops anymore because they cannot a"ord the rent. !e con,ict now is not democracy 
versus fascism or communism. It is democracy versus corporate capitalism.
In 1979, I moved from western Canada to the Lower East Side of NYC. !e L.E.S. was 
a very ethnically mixed neighborhood. For me, it was an easy adjustment to deal with 
the food and culture of the Polish, Ukrainian, and Chinese because western Canada 
has a lot of Polish, Ukrainians and Chinese people. !e L.E.S. had such a wide variety 
of di"erent, inexpensive restaurants to choose from: you had the Polish, with pierogis, 
kielbasas, beet soup. You had those little individually owned Japanese, Russian, Jewish, 
Irish. Chinese, Tibetan, Puerto Rican, Cuban, Dominican and Mexican restaurants with 
all their di"erent foods. And then you had the cultural mix: +lmmakers, artists, poets, 
writers, musicians, toy makers, and so on. Each cultural niché had a wide variety of art 
forms; for example – +lm: underground, avant-garde, independent, mainstream. It was 
educational just to be here because you meet all these people like Jim Jarmush, Tom 
DeVita, Joe Coleman, Allen Ginsberg. You had the whole mix here and all the di"erent 
creativity fed each other.
Now it’s so narrow that when you go to the corporate co"ee shop people are on their 
computer, or cell phone, or Twittering to each other so that reservoir of accessible 
knowledge doesn’t exist anymore in the same way. Maybe you’ve got Bushwick and this 
new art community, but it’s brand new. !e L.E.S. culture went back over 150 years. 
!e roots were deep. Each di"erent generation left something behind. For example in 
the community, going back to the mid-1800’s, you could +nd art, artifacts, architecture, 
businesses, left behind from the Irish, the Russians, from the German Lutherans, from 
the Jews. Moving up through the decades, you could +nd traces left behind, representing 
all the various cultural movements that passed through the community: the Yiddish 
!eater, the Beats, the Hippies, the Punks, the Unbearables, and so on.
Because most people on the L.E.S. lived in small tenement apartments or in projects, 
street culture was extremely important. It was on the street corners where much of the 
American culture grew out of: Break Dancing, Hip Hop, the Ma+a, street gangs, sport 
stars. Go back through old paintings and photographs and see how active the street were: 
Hispanics playing dominos, musicians playing music, kids playing games, sports, people 
looking out their windows, sitting on stoops, street gangs, drag queens, the iceman, 
pushcarts with fruit or food.
Starting with Giuliani, there was a strong push to stop people gathering on street and on 
street corners. Cops would tell people hanging out to move or be arrested. !e icemen 
had their carts con+scated, the push to eliminate push carts businesses; many of the street 
book sellers were harassed out of business. On the L.E.S. most of the old street life no 
longer exists.

geniusz. To czyniło Nowy Jork i Amerykę czymś wspaniałym. Jeśli spojrzysz na historię 
Lower East Side, widzisz artystów takich, jak Mark Rothko, Jackson Pollock, Madonna, 
Jimi Hendrix i innych o wielkich nazwiskach, bo było ich stać, by tu mieszkać. Wszystkie 
gwiazdy jazzu: Charlie Mingus, Charlie Parker, Don Cherry, kluby, w których grali muzy-
cy, jak !elonious Monk, Janis Joplin, !e Grateful Dead.
Ale żeby ktoś zauważył tych ludzi, podobnie jak w przypadku undergroundu, potrzeba 
było dużo czasu. Wielu artystów pokroju Jacksona Pollocka było już po 50., 60., zanim 
udało im się osiągnąć jakąś stabilizację +nansową, mimo sławy. Jak można czekać tak dłu-
go, żeby zyskać uznanie? Teraz się tak nie da.
Ile lat zajęło ci osiągnięcie takiego poziomu jako wydawcy magazynu? Pewnie jakieś 20 lat 
minęło, zanim się wszystkiego nauczyłeś? Ale jeśli przez tych 20 lat musisz płacić taki sam 
czynsz jak teraz, no – to jest problem. Chyba że masz pieniądze na start. Jeśli nie, będziesz 
potrzebował dużo czasu i wysiłku, żeby do czegoś dojść. Wyszedłeś więc z undergroundu 
i włożyłeś wiele pracy, żeby osiągnąć wszystko, co masz teraz. Przyszło to z trudem. A kiedy 
się starzejesz, nie nadążasz, tutaj – tracisz wszystko. Nie mam rodziny. Jesteśmy z Elsą sami. 
Posiadam wielu znajomych, ale właściwie poza sobą nie mamy nikogo. Wyjazd do Austrii 
jest sposobem na zabezpieczenie mojej spuścizny. Wszystko to, to próba przetrwania.
– Nie boisz się, że zniszczysz obraz „amerykańskiego snu”?

– Widziałeś artykuł o mnie w „New York Timesie”? Naprawdę duży. Ale w mieście, w któ-
rym mieszka 12 milionów ludzi, kogo to obchodzi, że ktoś wyjeżdża? Nie idzie o mnie. 
Ja jestem symbolem. Tu chodzi o koniec możliwości dla wielu ludzi. O braku okazji dla 
ludzi myślących jak ja.
Muzycy i przyjaciele z zespołu DAMEHT zorganizowali wielką wystawę prac moich i Elsy. 
Jeśli Ci młodzi ludzie będą to ciągnąć, może wszystko potoczy się inaczej.
To jak z magazynem o tatuażu – ludzie go uwielbiają, chcą być jego częścią, ale pewnie nie 
robisz na nim fortuny. Na pewno zarabia na siebie, dajesz radę przyjeżdżać tu, na konwen-
cje, ale nie masz domu na plaży, nad morzem, ciągle trzeba walczyć. A ludzie patrzą z boku 
i myślą, że zarabiasz miliony, choć to nieprawda. A przecież to powinna być prawda. Masz 
nadzieję, że jednak kiedyś się wszystko tak poukłada – twój biznes i wysiłek – ale nie można 
mieć pewności. Jesteśmy na takiej samej pozycji.
Jeśli uniemożliwia się wypłynięcie Jacksonom Pollockom i Jimim Hendriksom następnego 
pokolenia, zabija się przyszłość. Oni wyszli z nizin. Nie przyszli z góry. Ci z góry mają 
to do siebie, że nie tworzą prawdziwych arcydzieł. Toteż, odpowiadając na twoje pytanie, 
nie ja zabijam „amerykański sen”. To wielkie międzynarodowe korporacje wchłaniające 
maluczkich. Tym się różnię od wpływowych ludzi, mówiących, że korporacja to ludzie. 
Korporacja to nie ludzie.
Najpopularniejszymi programami w telewizji są programy dla gospodyń domowych. Ma-
sowo wyprodukowani idole, niemający w ofercie za grosz kultury. Nie posiadamy już żad-
nych bohaterów czy ikon kultury, których można podziwiać. Dają nam Houswives, idiotów 
z „Jersey Shore”, Kardashianki, Paris Hilton i inne. Bloomberg pozbył się wielu małych, 
niezależnych biznesów, jak kawiarnie, a wprowadził wielkie sieciówki, typu Dunkin’ Do-
nuts. A przed Starbucksami i innymi tego typu lokalami były małe kawiarnie, w których 
ludzie mogli się spotykać, posiedzieć razem, pobyć w towarzystwie.
Małe biznesy, jak restauracje czy kawiarnie są siłą napędową twórczej inwencji. Tak pewnie 
było z twoim magazynem – nie zrobiłeś tego samodzielnie, tylko zebrała się grupa ludzi 
i wpadliście na pomysł, żeby założyć czasopismo! Zaczęliście myśleć, jak to zrobić, kto 
w czym może pomóc. Ja znalazłem drukarnię, ja umiem pisać, ten robi zdjęcia – to energia 
pochodząca nie z wyższych sfer, tylko właśnie z nizin, z ciężkiej pracy, z pomysłów i parcia 
do przodu, i kombinowania. Stąd bierze się geniusz. Gazeta nie powstałaby inaczej.
Po pierwsze, miałeś ku temu możliwość – w komunizmie nigdy by się nie udało. Świetnie, 
że możesz to teraz robić. Ale zdajesz sobie też sprawę, że kiedy jedziesz do Berlina albo in-
nych podobnych miast, to widzisz, że tam dzieją się niesamowite rzeczy, które po prostu nie 
dzieją się tutaj. Tu masz ludzi chodzących do barów, upijających się, ale nie widać za bardzo 
sztuki. Już nie ma kawiarni, w których można się spotykać, bo jest za drogo. A wcześniej, 
powiedzmy w latach 80., mam w kieszeni trzy dolary. Chcę cię zabrać na śniadanie, bo je-
steś ważniakiem z Polski, wydawcą gazety. Śniadanie kosztuje 99 centów. Masz do wyboru 
trzy rodzaje tostów: pełnoziarnisty, biały, pumpernikiel, dwa jajka przyrządzone, jak tylko 
chcesz, sok pomarańczowy, smażone ziemniaki, niekończącą się dolewkę kawy. Twoje śnia-
danie kosztuje 99 centów, moje kosztuje 99 centów, dajesz dolara napiwku kelnerowi, więc 
on też się cieszy, bo może sobie kupić za to całe śniadanie. Także za trzy dolary siedzimy, 
gadamy przez dwie godziny, pijemy kawę i coś tworzymy. Teraz nie masz już takich moż-
liwości – nie ma lokalnych knajpek, bo nikogo nie stać na czynsz. Nie chodzi już o walkę 
demokracji z faszyzmem czy komunizmem. Teraz demokracja walczy z kapitalizmem kor-
poracyjnym.
W 1979 roku przeprowadziłem się z zachodniej Kanady na Lower East Side w Nowym 
Jorku. Była to dzielnica bardzo zróżnicowana etnicznie. Nie miałem problemów z przysto-
sowaniem się do jedzenia i kultury Polaków, Ukraińców czy Chińczyków, bo w zachodniej 
Kanadzie mieszka ich bardzo wielu. L.E.S miała do zaoferowania tyle różnych, niedrogich 
restauracji: miałeś polską z pierogami, kiełbasą i barszczem. Miałeś japońską, rosyjską, ży-
dowską, irlandzką. Chińską, tybetańską, portorykańską, kubańską, dominikańską i mek-
sykańską – w każdej inne jedzenie. Były mieszanki kulturowe: +lmowcy, artyści, poeci, 
pisarze, muzycy, wytwórcy zabawek i wielu innych. Każda nisza kuturowa posiadała wielki 
wachlarz form artystycznych. Na przykład +lm – były undergoundowe, awangardowe, nie-
zależne, mainstreamowe. Samo przebywanie tutaj było formą edukacji, kiedy można było 
spotkać ludzi takich, jak Jim Jarmush, Tom DeVita, Joe Coleman, Allen Ginsberg. Miałeś 
tu jedną wielką mieszankę, a każda praca twórcza rodziła następną.
Teraz się to tak zawęziło, że kiedy wchodzisz do sieciowej kawiarni, widzisz tylko ludzi 
siedzących z laptopami, komórkami, tweetujących do siebie. Zasób dostępnej wiedzy już 
nie istnieje w tej samej formie, co kiedyś. Może i istnieje Bushwick na Brooklynie i stanowi 
nową społeczność artystyczną, ale jest całkowicie nowy. Kultura L.E.S. miała już ponad 150 
lat. Korzenie biegły głęboko. Każde pokolenie coś za sobą zostawiało. W takiej wspólnocie, 
na przykład, w połowie XIX w. można było znaleźć sztukę, architekturę, handel pozo-

7372 Tatua! 51 (1) 2015 Tatua! 51 (1) 2015



Portret pod drzwiami, 1993/Front Door Portrait, 1993 Portret pod drzwiami, 1998/Front Door Portrait, 1998Portret pod drzwiami, 1995/Front Door Portrait, 1995

*pun po tabletach, 1990/Pill head high on pills, 1990

Zmywacz okien, John Lockwood, 2012/Window Washer, John Lockwood, 2012 Joel Myers przemawia w Tompkins Square Park, 1991/Joel Myers Speak Out Tompkins Square Park, 1991

Wytatuowana twarz poety, Joela Pakela, znanego tak"e jako L.E.S. Jewels, który zmar! w 2013 roku. 
Tattooed face of poet Joel Pakela, a.k.a. L.E.S. Jewels died in 2013.

Many families have been forced out. Most of the long term small businesses are gone. 
!e area has been gentri+ed. Gone are most of the familiar and notable clubs, co"ee 
shops, individually owned restaurants, dive bars. Gone are most the typical businesses 
that a community needs to stay livable: the baker, the butcher, the tailor, the community 
grocery store, the shoemakers, dry-cleaners. Corporations like New York University have 
purchased large pieces of real estate, expanding the campus, building dorms, and tearing 
down the past.

!e development is luxury apartments and hotels. !e economic push is for corporate 
cookie cutter businesses or high-end bars and expensive eating establishments. In the small 
section of the L.E.S. where I live de+ned by Allen to Essex Street, Houston to Delancey 
Street there are more bars than in any other area of the city. !e neighborhood will soon 
have four new luxury skyscraper hotels. Because of the bars, tourists, transient students, 
to the people who live here, this section has become known as Hell Square.

Gone is inexpensive and a"ordable. It was a"ordable to live here. You could have had 
a big meal for $4.50, you could’ve a"orded that. Now the breakfast is $12. So it’s lost 
a lot and they are paying a big price for it and I think it’s a big mistake. Society is 
embracing companies like Monsanto that genetically alters the seeds which produces our 
food. Monsanto is a chemical company which produced industrial compounds used in 
the making of plastics, adhesives, paint, and products like Agent Orange, DDT, PCB’s- 
all highly toxic to live forms.

– What about Obama?

– I don’t know the guy. !ere is nothing about him that I know. Who is he? What does he 
really think? What does he represent? My interest is local. He has not developed a public 
persona.

– Do you think that the underground is going to move somewhere else?

– Maybe Detroit? It could be possible. Look, after WWII the muse left Paris – 1980s, 
you went to Paris to be an artist? Whoops, you made a big mistake. Paris was +nished. It 
was a great city, it had great museums, food, people and many other things. !e history, 
Delacroix, Picasso, the Impressionists, the Surrealists, all the di"erent schools… but after 
WWII it was +nished. Like Italy, what major art movement came from Italy after the 
Renaissance? Not much for 500 years. I’m not saying they don’t have good artists. !e 
food is great, it’s a beautiful place, Rome is great.

It’s all about the energy, the muse. I think the muse is in China. !e artists you hear about 
internationally… do you hear about any American or European artist who represents 
the culture or the politics? Who does that? I can’t think of a particular artist who would 
represent America. England? Banksy?

– Let’s talk about your cultural contributions.

– My cultural contribution was made with a hand-held consumer available camera on 
the night of August 6th – 7th, 1988. In large part, it was my video and my resistance 
to handing over my original videotapes to authorities that caused the riot of that night, 
classi+ed as a police riot.

At that time recognized professionals used high-end, expensive, professional equipment. 
!e professional camera people usually had a lot of extra baggage: a sound and light 
person, many heavy batteries, a large recording device, and a heavy, metal body, shoulder 
carried camera. My camera was light made of plastic, good in low light, built in mic, used 
2 hour tapes and was a consumer available piece of equipment. !is was the +rst time 
such a camera was used in this kind of way. !e police were not intimidated by it. Big 
mistake. It developed into a historical statement. !is tape broke new ground.

stałe po Irlandczykach, Rosjanach, luteranach, Żydach. Patrząc wstecz, da się znaleźć ślady 
po różnych ruchach kulturowych, jakie przewinęły się przez tę społeczność: teatr żydowski, 
bitników, hippisów, punków, Unbearables, itd.
Ponieważ na L.E.S. ludzie mieszkali w małych mieszkaniach albo w kamienicach, albo w blo-
kach, kultura uliczna grała kluczową rolę. To właśnie na „winklach” wyrosła duża część ame-
rykańskiej kultury: breakdance, hip-hop, ma+a, gangi uliczne, gwiazdy sportu. Wystarczy 
przejrzeć stare obrazy czy zdjęcia i widać, jak wyglądało życie na ulicy: tu latynosi zajęci 
dominem, tam ktoś na czymś grał, obok bawiły się dzieci, przy nich uprawiano jakiś sport, 
wyżej ktoś wyglądał przez okno, dalej – siedział na schodkach, gangi uliczne, drag queens, 
sprzedawcy lodów, owoców.
Od czasów Giulianiego bardzo mocno starano się wykorzenić to gromadzenie się na ulicy, 
„na winklu”. Gliniarze rozganiali ludzi albo aresztowali. Wózki z lodami kon+skowali, żeby 
w ogóle wyprzeć tego typu biznesy, ulicznych sprzedawców książek zastraszyli tak, że się po-
zwijali. Większa część życia ulicznego w starym znaczeniu już tu nie istnieje.
Wiele rodzin musiało się wyprowadzić. Większość tych starych, małych biznesów upadła. Na-
stąpiła gentry+kacja dzielnicy. Nie ma już większości miejscowych klubów, kawiarni, małych 
restauracji czy barów. Typowych lokalnych +remek, potrzebnych do funkcjonowania społecz-
ności, jak piekarz, rzeźnik, krawiec, warzywniak, szewc czy pralnia, też już nie ma. Korporacje, 
typu New York University, wykupują wielkie nieruchomości, rozszerzają kampus, budują aka-
demiki, niszcząc przy tym przeszłość.
Stawiane są luksusowe apartamentowce i hotele. Jest ekonomiczne parcie na sieciówki, drogie 
bary i  restauracje. W małej części L.E.S., gdzie mieszkam, która rozciąga się od Allen Str. 
do Essex Str., od Houston Str. po Delancey Str., jest teraz więcej barów niż gdziekolwiek 
w mieście. W okolicy za niedługo powstaną cztery wielkie, nowe hotele. Przez te wszystkie 
bary, turystów czy studentów, mieszkający tu ludzie zaczęli nazywać tę okolicę Hell Square 
(tłum. Diabelski Kwadrat).
Teraz wszystko jest drogie. Kiedyś dało się się tu żyć. Dało się zjeść wielki obiad za $4.50, 
człowieka było na to stać. Teraz śniadanie kosztuje $12. Już nic nie jest takie samo, a ludzie 
wiele na tym stracili. To wielki błąd. Społeczeństwo akceptuje takie +rmy jak Monsanto, która 
genetycznie mody+kuje ziarna, z jakich produkuje się nasze jedzenie. Monsanto to +rma pro-
dukująca chemikalia, przemysłowe składniki używane przy wytwarzaniu plastiku, klejów, farb 
i produktów typu: Agent Orange (herbicyd używany jako broń biologiczna w czasie wojny 
w Wietnamie), DDT (środki owadobójcze), PCB (polichlorowane bifenyle) – ogólnie rzecz 
biorąc, środków szkodliwych dla organizmów żywych.
– A co z Obamą?

– Nie znam kolesia. Nic o nim nie wiem. Kim jest? Co tak naprawdę myśli? Co reprezentuje? 
Mnie interesuje lokalna społeczność. On nie wykształcił sobie wizerunku publicznego.
– Czy, twoim zdaniem, underground przeniesie się gdzie indziej?

– Może do Detroit? To chyba możliwe. Po drugiej wojnie światowej muza opuściła Paryż – 
pojechałeś do Paryża w latach 80., żeby zostać artystą? Ups, to chyba błąd. Paryż się skończył. 
To było wspaniałe miasto, ze wspaniałymi muzeami, jedzeniem, ludźmi i wieloma innymi 
rzeczami. Jego historia: Delacroix, Picasso, impresjoniści, surrealiści, różnorodne szkoły... 
wszystko się skończyło po drugiej wojnie... Podobnie było z Włochami. Jaki ważniejszy nurt 
artystyczny wyszedł z Włoch po renesansie? Żaden, od 500 lat. Nie mówię, że nie mają do-
brych artystów. Jedzenie jest świetne, kraj przepiękny, Rzym wspaniały.
Ale wszystko się rozbija o energię, o muzę. Moim zdaniem, muza jest teraz w Chinach. Artyści 
znani na świecie... Słyszałeś o jakimś Amerykaninie albo Europejczyku, który by reprezento-
wał kulturę albo politykę? O kimkolwiek? Mnie żaden Amerykanin nie przychodzi do głowy. 
Anglik? Banksy?
– Porozmawiajmy o twoim wkładzie w kulturę.

– Mój wkład w kulturę został wykonany ręczną, amatorską kamerą nocą z 6 na 7 sierpnia 
1988 roku. W dużej mierze to właśnie moje wideo i mój opór przed oddaniem władzom ory-
ginalnych taśm był powodem zamieszek, które wybuchły tamtej nocy, wywołane przez policję.
Wtedy kamerzyści używali drogiego profesjonalnego sprzętu. Tacy ludzie zawsze mieli dużo 
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Just Dreaming, po!owa lat 80., 120 cm x 150 cm, akryl/Just Dreaming, mid 80’s, 4 feet x 5 feet, acrylic

Rising Up, po!owa lat 80., 120 cm x 150 cm, akryl/Rising Up, mid 80’s, 4 feet x 5 feet, acrylic

if you opened a tattoo studio somebody could break your window. By having people come 
together, !e Society stopped all that. We always had big meetings, 200 people – no 
problem… we had contests and all that. But the moment tattooing was made legal, at the 
next meeting we had like 6 people. Because now everybody was everybody’s competition.
Wes Wood and I were involved in the legalization. Our goal was to make the rules and 
regulations fair to as many artists as possible. But, unfortunately, there were tattooists 
in the background, trying to +gure out how to make the law only work for them and 
nobody else. Some of them wanted rules and regulations so an artist would almost have 
to be a doctor to practice the craft. I’ve even seen this at one tattoo convention in Europe. 
!ere was a guy dressed up in the whole doctor’s out+t, as if you had to be a doctor to be 
a tattooist. It was making impossible for people just to have a business.
– Whose idea was it to form the New York Tattoo Society?

– Ari Roussimo"’s and mine. In 1986 there was Roger Kaufman who started Tattoo and 
Body Art Society of NY. TBASNY – which was meant to include: tattoo, body-art, hair 
dressing, piercing – which at that time was a total taboo because all those old tattoo artists 
were like: are you kidding, hairdressing? No way! Piercing? You have some guy with a thing 
stuck in his dick, are you crazy? Don’t bring that shit around here! So Roger couldn’t 
maintain it anyway and he was giving it up, so Ari and I took it over. And eventually Ari 
moved on and I kept it going.
– During the time tattooing was illegal, was there something like the Coney Island 
Tattoo Show?

– I used to be part of that. I worked with Dick Zigun, the head person at Coney Island 
Sideshow by the Seashore. For a number of years we had large shows. !ese were tattoo 
shows, but they were just showing the tattoos, not making them.
– You also had an art gallery. Tell us about it.

– I did a lot of di"erent shows down here. !is ground ,oor store-front was the gallery. 
We showed a lot of people, some that went on to become famous like Dash Snow. 
My concentration was not on the mainstream, but more outsider art, art closer to the 
fringe, those who had a clear direction, a strong point of view, a vision, who were following 
an inner voice. !ey had to be good. Artists like Charles Gatewood. Manwoman, 
Boris Lurie, Jerry Pagane, Herbert Huncky, Spider Webb, Tom DeVita. Much of this 
information is on my section of the NO!art site. And be sure to know that Dash Snow and 
Joey SEMZ (R.I.P.) were both masters.
!e NO!art website (http://www.no-art.info/) is designed and operated by Dietmar Kirves 
in Berlin. Dietmar is one of the old-school Germans who does everything the right way. 
!at site is unbelievable; it’s a total blessing for me to have somebody with Dietmar’s 
talent putting my material on a website. He’s in his 70’s now. !at NO!art site is a library 
over,owing with content.
And then I started doing the history books. A big part of the idea behind the books is being 
like a game. Getting out of the underground takes you years and a lot of people I know are 
highly talented, like Spider Webb, who really don’t have their place in the larger society, 
where they are accepted and respected. For example – there is a woman that calls herself 
Pulsating Paula, it’s a very sexual name, she used to be a stripper. She took photography 
in the early days of tattooing and she went to serious biker places… she was a pioneer 
in tattoo magazine photography, but she’s not part of the mainstream so by now she’s 
forgotten. She was one of the +rst magazine tattoo photographers. Her work showed up in 

My resistance to turn over the original tapes generated much press. I landed in State 
Supreme Court – then was sent to jail for contempt of court – went on a hunger strike 
and was defended by famous radical lawyers. Eventually I won my point, which was I am 
an artist and that tape is one of my art works and it belongs to me. Yes they can have 
a copy. I had a point of view and a reason to +ght. On the Oprah Winfrey show I said: 
“Little brother watching Big Brother”. !at was a big statement and millions of people 
saw that. It meant that any individual with a camera (which can be a power weapon used 
to protect one’s democratic rights) can hold the authorities and the police accountable for 
their actions on the street. !at was the beginning of a whole new digital age and I was 
on the frontier of that. Making strong public statements can bring a person a certain 
amount of the historical signi+cance, recognition, and fame. Because I exposed the police 
involved in illegal activities, most of my work remained in the underground. !is kind 
of artistic activity doesn’t make you money, because the establishment sees exposure as 
a threat to their society.
I’ve been lucky to make more than one cultural contribution. With the Clayton Cap, I was 
the +rst person to put a label, a brand, on the outside of a baseball cap, the +rst person 
to have embroidery going around the hat, the +rst to do the custom caps with original 
designs. I changed the direction of the American baseball cap.
In all of this when I say I, I include Elsa Rensaa, my partner, now wife, of over 40 years. As 
she says in the movie Captured – “We are Clayton.” I would not even be here if not for her.
I was involved with the tattoo in NYC. In 1986, Ari Rousimo" and I started the Tattoo 
Society of NY. Ari made a movie, “Shadows in the City”, using a number of people from 
the TSNY. I was the creative director. By 1990, Ari moved on and Elsa and I ran the club. 
As I said before, the TSNY helped open up opportunities for a whole new wave of young 
talented artists. Remember, in 1961, a law was passed making it illegal to tattoo in NYC.
In 1995 I was contacted by Jochen Auer of the Wildstyle and Tattoo Messe in Austria. He 
needed famous American tattoo artists and sideshow performers. I provided that talent. 
!is opened up the door for a number of American artists, as well, as introducing Austrian 
and German artists to the Americans. Wildstyle and Tattoo Messe is not a convention, 
but it was the +rst large-scale international tattoo event in Austria. !e show traveled 
throughout Austria and Germany, always pulling in a large audience wherever we went. 
It exposed countless numbers of people to a whole new form of tattoo art done by highly 
skilled artist.
In 1997, a person who worked in the o0ce, Kathryn Freed, my City Councilwoman, 
wanted a tattoo. Ms. Freed was a little surprised it was illegal to get a tattoo in NYC. Since 
I had been involved in street politics, and was the president of the TSNY, she came to me 
and we spoke about this fact. Eventually, Wes Wood, Kathryn Freed and I engineered the 
process, which made it legal to tattoo, once again, in NYC. !ere was one critical meeting, 
where all the artists came out to vote on who should represent the tattoo community. 
Coney Island Freddy was our main opponent. He was old school and also has lost the 60’s 
case. !e turning point was when Steve Bonge stood up in our favor and explained that 
Wes and I had a record of doing good work for the tattoo community. It took almost a year 
to make it happen, but we won. It was now legal to tattoo in NYC.
Steve Bonge, Butch Garcia, Wes Wood, formed the partnership that created the NYC 
International Tattoo Convention. I was the organizer for 16 out of the 17 conventions. 
Wes Wood dropped out as a partner after the +rst year, but stayed on as a vendor. !e 
venue was the historic Roseland Ballroom. Roseland was located in heart of mid-town 
Times Square area. Sadly Roseland is now being demolished.
A part of my journey has involved taking things from the underground or common 
places and helping move them closer to the mainstream. But the bulk of my work is more 
connected to the underground and aren’t things that the society really highly praises. It 
gives me certain recognition and fame but the mayor is not coming down saying: hey, stand 
up, Clayton’s here. Society is not trying to save me. I represent the bohemian way. A lot of 
my messages have been seen as anti-social. I’ve been involved in radical politics, including 
a number of arrests, +ghting gentri+cation, attempting to keep out of my neighborhood 
the major corporations and stop the expansion of New York University. I like capitalism 
but small-time capitalism, not the super-corporate capitalism that wants to wipe out small, 
independent businesses. And that’s what’s happening in America – corporations buy up 
all the venues, radio stations, TV stations, the media outlets. So you lose all the individual 
voices and to do that is really critical to capitalist freedom.
– Didn’t you want to go back to Canada? Why Austria?
– Can you imagine Poland in 1953? Would you like to go there? !at’s what Western 
Canada is like for me. I generated a certain amount of recognition here among the young 
kids in America, but I never received any kind of recognition in Canada.
I have good friends in Austria. Jochen Auer’s Wildstyle and Tattoo Messe show introduced 
me to many people and a good number became friends. All the people I know in Austria 
work hard at what they do and are talented.
– What is the future of the New York City Tattoo Convention?
– Steven Bonge and Butch Garcia own it and we’ll have to wait and see what’s going 
to happen with it, where it goes.
– What were the greatest achievement and the worst failure of the New York Tattoo 
Society?
– You can say they are both the same thing. !e biggest achievement was probably the 
legalization of tattoos. Now the other side of making it legal is that we have 200 tattoo 
studios. So it’s the best and it’s the worst. But the best part from the point of view of 
something important and unique or inspiring it’s the fact that the Society created this 
environment that so much came out of. I’ll give you an example of the meeting. !e 
biggest meeting we had, was for about 600 people because Sally Jesse Raphael, a TV talk 
show, came to document a meeting, so that meeting set the record for largest attendance.
!e meetings were open and friendly, and people shared because there was a need for it. 
!ere wasn’t any other way you could learn and it was a safe friendly environment. Before, 

do noszenia: dźwiękowiec, oświetleniowiec, ciężkie zasilacze, wielkie mikrofony, no i ciężkie, 
metalowe kamery noszone na ramieniu. Moja kamera zrobiona była z plastiku, dawała radę 
przy gorszym oświetleniu, miała wbudowany mikrofon, używała dwugodzinnych taśm i była 
dostępna dla zwykłych konsumentów. Po raz pierwszy tego typu kamera została użyta w ten 
sposób. Policja się mną nie przejmowała. Duży błąd. Przerodziło się to w historyczną dekla-
rację. Ta taśma była czymś zupełnie nowym.
O moim oporze przed oddaniem oryginałów było bardzo głośno w prasie. Wylądowałem 
w  Sądzie Najwyższym, później mnie zamknęli za obrazę sądu, podjąłem strajk głodowy 
i wybronili mnie adwokaci, znani ze swojej walki o prawa aktywistów. W końcu wygrałem 
i udowodniłem, że jestem artystą, a ta taśma jest jednym z moich dzieł i należy do mnie. 
Tak, możecie dostać kopię. Miałem swoją opinię i powód do walki. Powiedziałem u Oprah 
Winfrey: „Mały Brat patrzy na Wielkiego Brata”. To była ważna deklaracja i miliony osób 
ją widziało. Znaczyło to, że każda osoba posiadająca kamerę (której da się użyć jako broni 
w walce o demokratyczne przywileje) może skonfrontować władze i policję z ich zachowa-
niem na ulicy. Był to początek całkowicie nowej, cyfrowej ery i ja stałem na czele tych zmian. 
Takie poważne publiczne deklaracje mogą przynieść komuś znaczenie historyczne, uznanie 
i sławę. Ja jednak ujawniłem wkład policji w nielegalne działania, dlatego większość moich 
prac pozostała w undergroundzie. Tego typu aktywność artystyczna nie przynosi pieniędzy, 
bo establishment uznaje ujawnianie jej za groźbę dla jego porządku społecznego.
Udało mi się też wnieść inny wkład w kulturę. Byłem pierwszą osobą, która umieściła logo 
na czapce z daszkiem, pierwszą – która dodała haft i w ogóle robiła czapki z daszkiem na za-
mówienie z oryginalnymi wzorami. Zmieniłem całkowicie amerykańską czapkę z daszkiem.
Mówiąc „ja”, mam na myśli siebie i Elsę Rensaa, moją partnerkę, teraz żonę, od ponad 40 lat. 
Jak mówi ona w +lmie „Captured” – „Clayton to my”. Nie byłoby mnie tutaj, gdyby nie ona.
Byłem związany z nowojorskim światem tatuażu. W 1986 roku, razem z Arim Rousimo"em, 
założyłem Tattoo Society of New York. Ari zrobił +lm „Shadows in the City”, w którym wy-
korzystał wielu ludzi z TSNY. Ja byłem dyrektorem artystycznym. Od roku 1990 już tylko 
Elsa i  ja prowadziliśmy klub. Jak mówiłem wcześniej, TSNY stwarzało możliwości nowej 
fali utalentowanych młodych artystów. Trzeba pamiętać, że w 1961 roku w Nowym Jorku 
wprowadzono zakaz tatuowania.
W 1995 r. skontaktował się ze mną Jochen Auer z Wildstyle and Tattoo Messe z Austrii. 
Potrzebował sławnych amerykańskich tatuatorów i artystów cyrkowych. Ja mu ich zapew-
niłem. To otworzyło drzwi wielu twórcom amerykańskim oraz pozwoliło przedstawić Ame-
rykanom artystów z Austrii i Niemiec. Wildstyle and Tattoo Messe nie jest konwencją, ale 
było pierwszą imprezą tatuatorską zorganizowaną w Austrii na wielką skalę. Organizowano 
ją w wielu miastach Austrii i Niemiec, gdzie zawsze gromadziła dużą publikę. W ten sposób 
skonfrontowano wielu ludzi z nową formą sztuki tatuażu, wykonywanego przez utalento-
wanych artystów.
W 1997 roku pracująca w ratuszu Kathryn Freed chciała sobie zrobić tatuaż. To była moja 
nowojorska radna. Panią Freed zaskoczyło, że w Nowym Jorku jest to nielegalne. Jako że 
byłem związanym z uliczną polityką przewodniczącym TSNY, spotkała się ze mną, by poroz-
mawiać o tym fakcie. W końcu Wes Wood, Kathryn Freed i ja zajęliśmy się procesem (po-
nownej) legalizacji tatuażu w Nowym Jorku. Odbyło się ważne zebranie, na którym wszyscy 

nowojorscy tatuatorzy spotkali się, by zagłosować, kto powinien reprezentować środowisko 
tatuatorskie. Coney Island Freddy był naszym głównym przeciwnikiem. Oldskulowiec, który 
przegrał bitwę z tematem w latach 60. Moment zwrotny nastąpił, kiedy Steve Bonge stanął 
po naszej stronie i wyjaśnił, że Wes i ja od wielu lat robimy wiele dla środowiska tatuator-
skiego. Trwało to prawie rok, ale wygraliśmy. W końcu w Nowym Jorku zalegalizowano 
tatuowanie.
Steve Bonge, Butch Garcia i Wes Wood wspólnie stworzyli NYC International Tattoo Co-
nvention. Byłem organizatorem 16 z 17 konwencji. Wes Wood po pierwszym roku zrezy-
gnował z partnerstwa, ale dalej brał w nich udział jako wystawca. Konwencje odbywały się 
w historycznym Roseland Ballroom. Roseland znajdowało się w sercu rejonu Times Square. 
Niestety, jest teraz wyburzane.
Moja droga artystyczna częściowo polegała właśnie na wydobywaniu różnych rzeczy z głę-
bin undergroundu i zwyczajności i przybliżaniu ich do powierzchni mainstreamu. Ale duża 
część mojej pracy bardziej wiąże się z undergroundem, a to nie jest coś, co społeczeństwo 
darzy szczególnym szacunkiem. Daje mi to pewną sławę i uznanie, ale burmistrz nie przyj-
dzie i nie powie: hej, wstawać, Clayton przyszedł. Społeczeństwo nie próbuje mnie ratować. 
Ja reprezentuję bohemę. Wiele moich wypowiedzi zostało uznanych za antyspołeczne. Moje 
zaangażowanie polityczne miało charakter radykalny, obejmując liczne aresztowania, walkę 
z gentry+kacją, próby utrzymania wielkich korporacji z dala od mojej dzielnicy oraz po-
wstrzymanie ekspansji Uniwersytetu Nowojorskiego. Lubię kapitalizm, ale kapitalizm ma-
łego formatu, a nie ten, oparty na superkorporacjach, chcący wykończyć małe niezależne 
biznesy. A z tym mamy do czynienia w Ameryce – korporacje wykupują wszystkie nieru-
chomości, stacje radiowe, telewizyjne i inne środki przekazu. Tracą się przez to indywidualne 
głosy, które stanowią bardzo ważny czynnik kapitalistycznej wolności.
– Nie chciałeś wrócić do Kanady? Dlaczego akurat Austria?

– Wyobraź sobie Polskę w 1953 roku. Chciałbyś tam być? Tym dla mnie właśnie jest za-
chodnia Kanada. Jestem do pewnego stopnia znany tutaj, wśród dzieciaków w Ameryce, ale 
w Kanadzie nigdy nie zyskałem uznania.
A w Austrii mam bardzo dobrych znajomych. Poprzez Wildstyle and Tattoo Messe Jochena 
Auera poznałem wielu ludzi, których teraz zaliczam do grona przyjaciół. Wszystkie znane 
mi osoby z Austrii są bardzo bardzo oddane swojej pracy i mają talent.
– Jaką przyszłość widzisz przed New York City Tattoo Convention?

– Właścicielami są Steven Bonge i Butch Garcia. Trzeba poczekać i zobaczyć, jak się to będzie 
rozwijać.
– Jakie było największe osiągnięcie i najgorsza porażka New York Tattoo Society?

– Można powiedzieć, że to ta sama rzecz. Największym osiągnięciem była legalizacja tatuowa-
nia. Z drugiej strony, po legalizacji, mamy teraz 200 studiów tatuażu. Także był to i sukces, 
i porażka. Ale najistotniejszy, z punktu widzenia wagi, unikalności czy inspiracji, jest fakt, 
że New York Tattoo Society stworzyło środowisko, z którego później tyle się zrodziło. Jako 
przykład opiszę ci jedno ze spotkań. Na największym, jakie zorganizowaliśmy, było na oko 
600 osób – ekipa talk show „Sally Jesse Raphael” przyjechała zrobić reportaż ze spotkania, 
także mieliśmy wtedy rekord obecności.
Spotkania były otwarte i przyjazne, ludzie dzielili się z innymi, bo zachodziła taka potrze-
ba. Nie dało się inaczej nauczyć tatuowania, a to było bezpieczne i przyjazne środowisko. 
Wcześniej, jeśli otworzyłeś studio tatuażu, ktoś mógł ci wybić okno. Jednocząc ludzi, TSNY 
położyło temu kres. Zawsze przychodziło dużo ludzi, dwustu bez problemu. Robiliśmy kon-
kursy i takie tam. Ale jak tylko zalegalizowali tatuowanie, na kolejnym spotkaniu pojawiło 
się chyba tylko 6 osób. Bo teraz każdy stanowił konkurencję. Razem z Wesem Woodem 
dążyliśmy do legalizacji tatuowania. Naszym celem było ustalenie sprawiedliwych reguł 
i przepisów dla jak największej liczby artystów. Ale niestety, istniała też grupa tatuatorów 
chcących, by prawo działało tylko na ich korzyść i nikogo więcej. Niektórzy mieli ochotę 
przepchnąć przepisy nakazujące, by artysta w praktyce był lekarzem, żeby w ogóle móc ta-
tuować. Wdziałem to nawet na jednej konwencji w Europie. Był tam pewien koleś ubrany 
w kitel lekarski, jakby należało studiować medycynę, żeby być tatuatorem. To uniemożliwiało 
ludziom prowadzenie interesu.
– Czyim pomysłem było założenie New York Tattoo Society?

– Wymyśliliśmy je ja i Ari Roussimo". W 1986 roku Roger Kaufman założył Tattoo and 
Body Art Society of NY. TBASNY miało obejmować: tatuowanie, body art, fryzjerstwo 
i piercing – co wtedy stanowiło tabu. Wszyscy ci starzy tatuatorzy mówili tyko: co, chyba 
żartujesz, fryzjerstwo? Nie ma opcji! Piercing? Pokazujecie gościa z czymś wciśniętym w +uta, 
zwariowaliście? Nie chcemy tutaj tego gówna! Także Roger nie dał rady go utrzymać, więc Ari 
i ja postanowiliśmy je przejąć. I udało nam się to pociągnąć.
– Kiedy tatuowanie było jeszcze nielegalne, organizowano coś takiego, jak Coney Island 
Tattoo Show?

– Brałem w tym udział. Pracowałem z Dickiem Zigunem, głównodowodzącym Coney Island 
Sideshow by the Seashore. Przez wiele lat organizowaliśmy duże pokazy. To były pokazy 
tatuażu, ale tylko samych gotowych prac, a nie tatuowania.
– Miałeś też galerię sztuki. Opowiedz o tym.

– Organizowałem tutaj dużo różnych wystaw. Na parterze od strony ulicy była galeria. Wy-
stawialiśmy wielu ludzi, niektórzy później stali się sławni, jak Dash Snow. Koncentrowa-
łem się nie na mainstreamie, ale na sztuce bardziej z ubocza, odległej od głównego nurtu, 
na ludziach posiadających wybrany kierunek, mocne poglądy, wizję, podążających za swoim 
wewnętrznym imperatywem. Musieli być dobrzy. Artyści tacy, jak: Charles Gatewood, Man-
woman, Boris Lurie, Jerry Pagane, Herbert Huncky, Spider Webb, Tom DeVita. Wiele z tych 
informacji możesz znaleźć w moim dziale na stronie NO!art. A trzeba pamiętać, że i Dash 
Snow, i Joey SEMZ (śp.) byli mistrzami.
Strona NO!art (http://www.no-art.info/) jest zaprojektowana i prowadzona przez Dietmara 
Kirvesa z Berlina. Dietmar jest jednym z tych oldskulowych Niemców, którzy wszystko robią 
dobrze. Strona jest niesamowita; to prawdziwe błogosławieństwo mieć tak utalentowanego 
człowieka jak Dietmar, który zajmuje się moim materiałem na stronie. Jest już po siedem-
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places like Easy Rider magazine.
So the idea with the books… Let’s say in the book Jews: A People’s History 
of the Lower East Side, you have Allen Ginsberg, who is famous, and you 
have Lionel Ziprin, or somebody else who is not famous, but they may be 
an even greater poet but it might take 20 more years to be discovered. And, 
in my opinion, a lot of times those people are more interesting and harder 
to get to. !e books are anthologies, meaning they are a collection of articles 
written on a particular subject, and done by people connected to the idea. 
It is not just my opinion one is reading, but the facts come from the people 
written about. I have done Resistance: A Radical Social and Political History 
of the Lower East Side, Captured: A Film and Video History of the Lower 
East Side, Front Door Book, Legends of the Lower East Side (a coloring book), 
Wildstyle: #e History of a New Idea (with Jochen Auer), and I am working 
on Street Gangs of the L.E.S., and a NY Tattoo history anthology.
I used to show the tattoo artist, Tom DeVita who is now 88. A show of Tom’s 
work can now generate 10’s of thousands of dollars. For decades Tom used 
to be underground. I showed a lot of interesting people. And Spider Webb, 
of course. He moved from NY as well.
In American tattooing, Spider’s Pushing Ink is the most important book of 
the 20th century. It’s way more important than Ed Hardy or any of those 
other books because it was done in the 70’s. If you go through that book, 
you’ll +nd conceptual tattoos, vampire tattoos, food tattoos, genital tattoos, 
freehand tattoos, artists with their own original style.
Ed Hardy comes from West Coast, where it is a little easier to work, a little 
bit more subdued; there is more time, more space. Ed Hardy did the book 
series Tattoo Time, but it was just pictures. No question about it, Ed Hardy 
is Mr. Tattoo America, if anyone is, and his series were very important 
books, but that’s later in the 80’s. Spider Webb was already out there. Annie 
Sprinkle and Spider Webb were important because they brought together 
Fine Art and Performance, limited edition art books with original tattoo 
related art pieces. Ed came out of the printmaking tradition based on 
copying, reproducing and craftsmanship.
Spider o"ered di"erent alternative views on tattooing, and Annie was among 
the people that brought sex to tattooing. Annie was like a vehicle. People 
came to her place to get tattooed and pierced, and Fakir Musafar would 
do piercing workshops at her place. Annie attracted a lot of bright people 
around her, one of them being Spider (and Les, here). Because of Spider’s 
bu"oonery some people looked at him as a bit like a joke, but the Spider 
is as crazy as a fox. If you step back and you look at, for example, just one 
of Spider Webb’s 20 books, Heavily Tattooed Women, the introduction was 
written by Marcia Tucker. Early in her career, Marcia Tucker, had been 
a curator at the Whitney Museum. She left it to start the New Museum. 
!is collaboration between Spider and Tucker was one of the +rst serious 
hard-core connections between high-brow +ne art and tattoo.
People say you can tell if someone’s sophisticated or well o" by checking out 
their shoes. And Spider always has good leather shoes that are polished. But 
then Spider was also in the Navy. On a certain level Spider is a complete 
contradiction. Totally out of his mind, anarchistic, but on the other level he 
is a Navy guy. In a lot of ways he is very conservative. In the tattoo world, in 
a lot of ways, that’s contradictory.
It was always one of Ed Hardy’s ambitions to connect highbrow +ne art 
and tattoo. Ed was one of the other main forces to bring tattoo into the art 
world. To connect branded designer fashion and tattoo imagery in a mass 
market way. Very Pop.
Prior to Spider’s book, there were very few books to be purchased: 1933 
Tattoo, Secrets of a Strange Art by Albert Parry, 1958 Burchett’s Memoirs of 
a Tattooist, 1974 Art, Sex, and Symbol: #e Mystery of Tattooing by R.W.B. 
Scutt and Christopher Gotch, 1979 Spider’s Pushing Ink. !en, in 1982, 
Tattoo Time, which was important, no question. It brought the topic to the 
general public; it turned tattoos into sexy news. At the end of the 80s you 
had Modern Primitives and that book became extremely important. And that 
was it!
And now there are hundreds of books, they are everywhere. !e list of books 
will show you how much the history has changed. !e thing that is very hard 
to get is the history of the magazines. In the beginning, most of the people 
who published tattoo magazines also published porn. But +nding the history 
of the tattoo magazines is hard.
Like Casey Exton, he was one of the +rst. Dian Hansen was one of the 
+rst people who started putting tattoos in a magazine, which was Outlaw 
Biker. And then later came Pat Reshen, who did ITA and porn. Porn and 
tattoos – that was the magazine culture. And the Ma+a would be doing the 
distribution. !at was a part of the history of tattooing culture. Nowadays, 
the business is very di"erent. ITA started because Debbie Ullman came to me 
at the Tattoo Society. She had been working at Outlaw Biker and had talked 
to Pat Reshen who wanted to start a tattoo magazine. So Debbie became the 
vehicle because she had the experience. I introduced her to Jonathan Shaw. 
!at was one of the things the Tattoo Society did, hooking all this stu" up. 
It’s important to save this history. And the parts that you don’t know are the 
parts that most of the people forget. Steve.Bonge was very important in the 
history of tattoo photography.

Czarno-bia!e obrazy Claytona: hafty na tkaninie, stworzone na potrzeby The $16 Hamburger Show. 
Obrazy pierwotnie u"ywane jako zaproszenia na spotkania Tattoo Society of New York.

Black and white images by Clayton: embroidery on cloth produced for  The $16 Hamburger Show. 
Images originally used for Tattoo Society of New York invites to meetings. 

dziesiątce. Strona NO!art jest prawdziwym skarbcem wiadomości.
A później zacząłem pisać książki historyczne. W dużej mierze pomysł na te 
książki wziął się z chęci wejścia do gry. Wydostanie się z undergroundu zajmu-
je lata, a duża część społeczeństwa wciąż nie akceptuje i nie respektuje wielu 
znanych mi, utalentowanych ludzi, którzy – jak choćby Spider Webb – nie 
mogą znaleźć w nim swojego miejsca. Na przykład kobieta o imieniu Pulsa-
ting Paula (tłum. Pulsująca Paula), bardzo seksualnym w swoim wydźwięku. 
Kiedyś była striptizerką. Zajmowała się tatuowaniem we wczesnym okresie 
tatuażu i  bywała w  poważnych bikerowych miejscówkach... Była pionierką 
fotogra+i dla magazynów o tatuażu, ale nie dołączyła do mainstreamu, więc 
dziś jest już zapomniana. To jeden z pierwszych fotografów, robiących zdjęcia 
dla branżowych magazynów. Jej zdjęcia drukowali w takich magazynach, jak 
„Easy Rider”.
Toteż pomysł na książki był następujący... Na przykład weźmy Jews: A People’s 
History of the Lower East Side (tłum. Żydzi: historia ludzi z Lower East Side): 
masz Allena Ginsberga, który jest sławny i masz Lionela Ziprina lub kogoś in-
nego, nieznanego, kto może być nawet lepszym poetą, ale minie jeszcze jakichś 
20 lat, zanim ktoś go odkryje. Moim zdaniem, wielu z tych ludzi to osoby bar-
dziej interesujące i trudniej dostępne. Te książki są antologiami, zbiorami arty-
kułów na konkretny temat, przedstawiany przez pryzmat ludzi z nim związa-
nych. Ludzie czytają nie tylko moją opinię, ale też fakty odnoszące się do tych, 
o których piszę. Wydałem Resistance: A Radical Social and Political History of 
the Lower East Side, Captured: A Film and Video History of the Lower East Side, 
Front Door Book, Legends of the Lower East Side (a coloring book), Wildstyle: #e 
History of a New Idea (with Jochen Auer). Teraz pracuję nad Street Gangs of the 
L.E.S. i nad antologią historii nowojorskiego tatuażu.
Wystawiałem artystę tatuatora, Toma DeVita, który teraz ma 88 lat. Wystawa 
jego prac może teraz przynieść dziesiątki tysięcy dolarów. A przez całe dekady 
Tom tkwił w undergroundzie. Pokazywałem prace wielu interesujących ludzi. 
Spidera Webba oczywiście. On też wyprowadził się z Nowego Jorku.
Dla tatuażu amerykańskiego Pushing Ink Spidera jest najważniejszą książką 
XX wieku. Jest ważniejsza niż książka Eda Hardy’ego, bo została napisana  
w latach 70. Przeglądając ją, można znaleźć tatuaże konceptualne, wampirycz-
ne, związane z  jedzeniem, tatuaże na genitaliach, tatuaże odręczne, artystów 
pokazujących swój niepowtarzalny styl.
Ed Hardy pochodzi z Zachodniego Wybrzeża, gdzie pracuje się trochę łatwiej, 
spokojniej; jest więcej czasu, więcej przestrzeni. Wydał serię publikacji Tattoo 
Time, ale to były tylko obrazki. Bez dwóch zdań, Ed Hardy to Mr. Tattoo 
America i jego serie stanowią bardzo ważne publikacje, ale zostały wydane póź-
niej, w  latach 80. Spider Webb był dużo wcześniej. Annie Sprinkle i Spider 
Webb byli bardzo ważni, bo połączyli sztukę wysoką i performance, limitowa-
ne edycje książek o sztuce z oryginalnymi dziełami tatuatorów. Ed wywodzi się 
z tradycji technik drukarskich, opartej na kopiowaniu, reprodukcji i rzemiośle.
Spider oferował inne, alternatywne spojrzenie na tatuaż, a Annie była jedną 
z  pierwszych, wnoszących do tatuażu seks. Annie była narzędziem. Ludzie 
przychodzili do niej się wydziarać i  pokłuć, a  Fakir Musafar organizował 
warsztaty w  jej studiu. Annie przyciągała mnóstwo zdolnych ludzi, jednym 
z nich był Spider (i Les). Przez jego błazeństwa niektórzy patrzyli na niego jak 
na jakiegoś żartownisia, ale Spider był prawdziwym szaleńcem. Jeśli spojrzeć 
przykładowo na jedną z 20 książek Spidera Webba, Heavily Tattooed Women 
(tłum. Mocno wytatuowane kobiety), to widać, że wstęp napisała Marcia Tucker. 
Na początku swojej kariery Marcia Tucker była kuratorką Whitney Museum. 
Po odejściu założyła New Museum. Ta współpraca między Spiderem a Tucker 
była jednym z pierwszych poważnych, hardkorowych powiązań inteligenckiej 
sztuki pięknej z tatuażem.
Mówi się, że można poznać czyjąś klasę i zamożność po stanie butów, jakie 
nosi. A Spider miał zawsze dobre, skórzane, wypastowane buty. Ale też Spider 
służył w Marynarce. Spider do pewnego stopnia składa się z samych przeci-
wieństw. Totalnie zakręcony anarchista, a z drugiej strony – koleś z Marynarki. 
Jest bardzo konserwatywny na wiele sposobów. W  świecie tatuażu to często 
się wyklucza.
Marzenie Eda Hardy’ego zawsze stanowiło połączenie sztuki pięknej i  tatu-
ażu. Ed był jedną z głównych sił napędowych wprowadzenia tatuażu do świata 
sztuki. Połączenia branży modowej z ikonogra+ą tatuażu i wprowadzenia tego 
na rynek. Bardzo pop.
Zanim Spider wydał swoją książkę, bardzo niewiele pozycji na ten temat było 
dostępnych w sprzedaży. Z 1933 roku Tattoo, Secrets of a Strange Art Alberta 
Parry’ego, z 1958 Memoirs of a Tattooist Burchetta, z 1974 Art, Sex and Sym-
bol: #e Mystery of Tattooing R.W.B. Scutta i Christophera Gotcha, z 1979 
Pushing Ink Spidera. A później, w 1982 roku wyszedł pierwszy Tattoo Time, 
bardzo ważna publikacja, bez wątpienia. Przybliżyła temat tatuażu szerokiemu 
ogółowi; zamieniła go w seksowną nowinkę. Pod koniec lat 80. wyszła książ-
ka Modern Primitives (tłum. Nowoczesny prymityw) i stała się bardzo ważna. 
I to było to!
Teraz są tych książek setki, wszędzie. Podana przeze mnie lista książek poka-
zuje, jak bardzo zmieniła się historia. Ciężko za to prześledzić historię maga-
zynów. Na początku większość wydawców magazynów o  tatuażu wydawała 
również porno. Ale odkopanie historii tych pierwszych jest bardzo trudne.
Casey Exton był jednym z prekursorów. Dian Hansen – jednym z pierwszych 
wydawców, umieszczających tatuaże w magazynach, tu akurat w Outlaw Biker. 
Później pojawił się Pat Reshen, który wydawał ITA i porno. Porno i tatuaże – 
to była kultura magazynów. A ma+a zajmowała się dystrybucją. To część histo-
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Lider Rivington, autor piosenek, wokalista zepo!u DAMEHT, 2014.
Projekt na plecach kurtki autorstwa Claytona.

Rivington - lider, songwriter, singer of band DAMEHT, 2014.
Jacket back design Clayton.

– How do you come up with the idea of the custom baseball caps?

– I am walking down Avenue A and on 12th Street I see this little shop. I go inside and 
I realize this guy makes baseball caps. And I think, wow, so I could get like an orange 
peak and a black top, and he said, yeah, no problem. As long as I’ve got the material, 
I can make it. So he’s an older guy, he makes this hat for me. Little funky, he’s like a folk 
art kind of guy, but he did what he did. And the guy next door sold baseball stu", all the 
equipment, as well as the iron-on Club letters. And so, for the +rst cap I got some iron 
on material, I cut out the shape of an octopus and ironed it on and that was my +rst cap. 
!en I went back and got some more, because it was like 2 bucks for a cap. One day when 
I was at the cap making shop, I realized that Ben, the proprietor, made the jacket backs 
for the Bronx Street gang the Savage Skulls in the Bronx. So I realized that Ben could 
draw with this embroidery machine, because the Savage Skulls had a skull in the middle.
I said, hey, can you do my drawings, as embroidery, on the sides of my caps. He said, 
you’re crazy. I said, I’m gonna pay you for it. So he did it. !at was the beginning. But 
if he hadn’t been there and if the little shop hadn’t been there, and he wasn’t making the 
whole cap, I would have never got the Clayton Cap started. !e possibility was there. 
!is was 1986. He eventually retired and Elsa took over making the caps and doing the 
embroidery. She was very good at controlling the machines and took the Clayton Cap 
to a whole new level. We were able to buy all the machinery we needed to make the caps 
at bankruptcy sales and going out of business sales. We were the +rst to put a label on 
the outside, brand, and do embroidery on the front and around the cap including the 
peak. We made custom caps. GQ magazine wrote we were one of the 2 best baseball 
manufacturers in America. Not bad.
You know I have a Polish friend, Lech Kowalski, a +lmmaker who made the movie Rock 
Soup. He also made a documentary about a Polish guy, Łukasz Szyszka who made boots at 
the Cockney Underground Boot Factory. !e +lm was called, #e Boot Factory.
– "ey started in Cracow. "e owner of that company is a friend of mine, he’s an old 
Punk rocker. "ey had a shop in Berlin, and after that, something happened and the 
whole company collapsed. Szyszka moved to London.

– Lech Kowalski used to live down the street from me. He also made a movie called 
Gringo – about the skate board heroin addict John Spacely. Gringo was made famous 

because of a mural on St. Marks made by a downtown paint-maker, Art 
Guerra. It was the face of John Spacely, the skateboarder, with a patch 
over his eye with the large word Gringo.

I think Lech moved to Paris, he left New York years ago. So we’re 
connected in that way. !at’s pretty amazing, right?

– Let’s talk about your art.

– I was always the oddball. I come from the bad end of a working-class 
neighborhood. And I got into an art school after high school and that was 

my introduction to the middle class. I did terrible, and it almost killed me. I got 
into trouble, but through the art thing I worked my way into a university 

+ne art program. But they were pushing us to think exactly as they do. 
!ey were not teaching skills just philosophy – their philosophy, so 

I switched to education. In education they didn’t care what 
art you made. And then I also found out that I liked 

printmaking. With printmaking, as long as you 
learned how to do it technically, it didn’t really 

matter what the art was about. I always had 
my own vision, my own point of view and 

my own way of doing things.
I got a job teaching art in high school, 
which was good for me, because that 
meant that I conquered the school thing. 
I eventually became one of them, one of 
the teachers. I decided to take some more 
art courses. I went to Nova Scotia and 
I took printmaking. I graduated and 
went back to Calgary where I came 
from. I taught at the art school that 
gave me such a rough time.
In Nova Scotia they taught you 
technique. Really hardcore technique, 
so I was a really good printmaker. 
And being a printmaker got me 
to New York because printmaking 
was a specialty item. I knew 
lithography and etching and I could 
print for people. Elsa and I moved 

to New York, got a great job working 
at a famous print shop because there 

weren’t that many printmakers around. 
Elsa, in the past, had worked as an art 

director in the largest commercial print 
company in Western Canada. Color printing 

was done with four-color separation. In Nova 
Scotia, Elsa also did lithography. She started 

to experiment with hand drawn color separation. 
She understood that this color on top of this color, 

gives this color. When we got to NY, when Reagan 
became President, one of the things he did was he 

made prints tax shelters. So when Paloma Picasso 
sold the image rights to a lot of her father’s artwork, 

rii kultury tatuażu. Teraz biznes wygląda zupełnie inaczej. ITA powstało, bo Debbie Ullman 
podeszła do mnie na spotkaniu Tattoo Society. Pracowała dla Outlaw Biker i  rozmawiała 
z Patem Reshenem, który chciał założyć magazyn o tatuażu. Także Debbie była narzędziem, 
bo miała doświadczenie. Poznałem ją z Jonathanem Shawem. To była jedna z rzeczy możli-
wych dzięki Tattoo Society – stwarzanie możliwości, składanie wszystkiego do kupy. Trzeba 
zachować tę historię. A te części, których nie znasz, są częściami, o których większość ludzi 
zapomni. Steve Bonge był bardzo ważny dla historii fotogra+i tatuażu.
– Jak wpadłeś na pomysł, by robić customowe czapki z daszkiem?
– Szedłem sobie Avenue A i przy 12. Ulicy zobaczyłem mały sklepik. Wszedłem i zauważy-
łem, że koleś robił czapeczki baseballowe. I pomyślałem sobie, wow, mógłbym zamówić taką 
z pomarańczowym daszkiem i czarną górą, a on na to, że nie ma problemu. Że jeśli ma taki 
materiał, może ją zrobić. To był taki dziadek. Zrobił mi tę czapkę. Taki trochę folkowy arty-
styczny dziwak, ale zrobił, o co go prosiłem. A w sklepie obok sprzedawali sprzęt baseballowy, 
ale też i wprasowanki z literami klubu. Dlatego na pierwszą czapkę kupiłem trochę materiału 
do robienia wprasowanek, wyciąłem z niego ośmiornicę i wprasowałem na moją pierwszą 
czapeczkę. Później wróciłem po więcej, bo te czapki kosztowały 2 dolary za jedną. Pewnego 
dnia, kiedy byłem w tym sklepiku z czapkami, okazało się, że Ben, właściciel, robił też tyły 
kurtek dla gangu z Bronx Street – Savage Skulls. Pomyślałem, że Ben mógłby wyszyć to swoją 
maszyną, bo Savage Skulls mieli pośrodku pleców wyszytą czaszkę.
Zapytałem, czy mógłby wyszyć na czapkach moje rysunki. Powiedział, że zwariowałem, ale 
kiedy zaproponowałem pieniądze, zgodził się. I tak to się zaczęło. Ale gdyby go tam nie było, 
gdyby nie miał swojego sklepiku, nie robił tych czapek, ja nigdy nie wpadłbym na to, żeby 
zrobić Clayton Cap (tłum. Czapkę Claytona). Ta możliwość istniała. To było w 1986 roku. 
Ben w końcu przeszedł na emeryturę, a ja z Elsą przejęliśmy biznes i dalej robiliśmy czapki, 
i wyszywaliśmy na nich wzory. Dobrze jej szło z maszynami i dzięki niej nastąpił rozwój 
Clayton Cap. Mogliśmy kupić wszystkie maszyny, jakich potrzebowaliśmy, na wyprzedażach 
likwidacyjnych i komorniczych. Jako pierwsi umieściliśmy metkę na zewnątrz i zrobiliśmy 
wyszycie dookoła czapki, łącznie z  daszkiem. Robiliśmy czapki na zamówie- n i e . 
W magazynie GQ napisali, że jesteśmy jednym z dwóch najlepszych pro-
ducentów czapek baseballowych w Ameryce. Nieźle.
Wiesz, mam polskiego kolegę, Lecha Kowalskiego, zrobił +lm Rock 
Soup. Nakręcił też dokument o Polaku, Łukaszu Szyszce, autorze 
butów Cockney Underground Boot Factory. Film nazywał się #e 
Boot Factory.
– Oni zaczęli biznes w Krakowie. Właściciel tej +rmy jest 
moim znajomym, stary punkowiec. Mieli też sklep 
w Berlinie, a później coś się stało i +rma upadła. 
Szyszka przeprowadził się do Londynu.
– Lech Kowalski mieszkał ulicę dalej. Zrobił też +lm Gringo 
o deskorolkarzu heroiniście, Johnie Spacelym. Gringo stał się 
popularny dzięki muralowi na St. Marks, zrobionemu przez Arta 
Guerrę. To była twarz Johna Spacely’ego, deskorolkarza, z opaską 
na oku i wielkim słowem „gringo”.
Lech przeprowadził się, chyba do Paryża. Z Nowego Jorku 
wyjechał lata temu. Mam więc z nim coś wspólnego. 
Niesamowite, nie?
– Porozmawiajmy o twojej sztuce.
– Zawsze byłem dziwakiem. Wychowałem 
się w  kiepskiej części dzielnicy robotniczej. 
Dostałem się do szkoły artystycznej po li-
ceum i to był mój awans do klasy średniej. 
Szło mi okropnie, prawie mnie to zabiło. 
Wpadłem w tarapaty, ale dzięki mojej sztu-
ce udało mi się dostać na uniwersytecki 
program sztuk pięknych. Trzeba było 
myśleć tak, jak nam kazali. Nie uczono 
nas umiejętności, tylko +lozo+i – ich +-
lozo+i. Przerzuciłem się więc na edukację. 
Na pedagogice nie obchodziło ich, jaką 
sztukę uprawiasz. Wtedy też odkryłem, 
że interesują mnie techniki druku. Jeśli 
opanujesz technikę, nieważne, jakie te-
maty poruszać będzie twoja sztuka. Za-
wsze miałem własną wizję, własny punkt 
widzenia i swój styl.
Dostałem pracę w liceum jako nauczyciel 
plastyki, co mi się podobało, bo świad-
czyło, że pokonałem system szkolnictwa. 
W końcu stałem się jednym z nich, nauczy-
cieli. Zdecydowałem się podjąć więcej kur-
sów artystycznych. Pojechałem do Nowej 
Szkocji i  zapisałem się na techniki druku. 
Dostałem dyplom i wróciłem do Calgary, skąd po-
chodziłem. Uczyłem w tej samej szkole plastycznej, 
w której tak mi dano popalić.
W  Nowej Szkocji uczyli cię techniki. Naprawdę 
hardkorowej techniki, także byłem w tym rzeczywi-
ście dobry. A to doprowadziło mnie do Nowego Jorku, 
bo techniki drukarskie stanowiły specjalistyczne zajęcie. 
Znałem się na litogra+i i sztychach i potra+łem druko-
wać. Przeprowadziliśmy się z Elsą do Nowego Jorku, do-
staliśmy świetną pracę w słynnej drukarni, bo nie było 
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Jackie Fine Arts bought the images and they were turning it into prints. And it turned 
out that this European specialty printer trade skill was the Chromist. Elsa learned how 
to do that, practicing on her own. In France, a famous artist like Picasso would say, “!is 
is my drawing, make it into a print”. It paid well, $1200 for each color. So Elsa could 
do that. Some of those prints had like ten colors on them. So we survived like that in the 
beginning and it was all right. !en eventually tax shelters stopped. But making those 
prints made me a specialist in an area where most people weren’t. Everybody that went 
into art school wanted to be a painter. !ey had 12,000 painters on the block and no 
printmaker. So it worked out +ne, and I always had my own style.

Before coming to NYC, after graduating with an education degree I taught art in a rural 
high school. We had two di"erent groups of Indians from two di"erent reservations, 
farmer and town kids. So you have to make the art classes interesting for everybody, as 
well as an educational experience. I learned a lot about crafts. But I also learned a lot 
about natural dyes. You could make them out of berries, co"ee, Kool-Aid, so we did a lot 
of experiments. So how do you make a shirt? Since it was the country, I had one kid bring 
in a sheep and we sheared the sheep and washed the wool. !en, when you touch the 
wool, you realize it’s all greasy. And that’s where lanolin comes from. And you realize you 
can take a stick and spin it and make cloth, and weave it together and make a shirt. Even 
the D students understood how it worked. You got the sheep, you take the wool, you 
make the lanolin, you make it blue because you’ve got the berries.

– If we’re talking about art, it’s art and craft. You touch both. "ey come together. 
Sometimes artists don’t do shit. "ey just do philosophy. Which is more important? 
What do you think?

– !e destruction of art was that it became, or it could be just philosophy. In other 
words, we don’t have to make anything, we can sit here and come up with an idea and 
the idea could be the art. You’ve got kids coming out of art school that don’t know how 
to stretch a canvas, they don’t know how to paint, or do any of those things because it’s 
how you feel that is important. And those craftsmanship qualities are what makes an 
artist at a certain point.

– What is more important?

– I think the ones that will make the most important statements are those that have the 
love, if you really have the love for the art, you’re going to try to learn as much about 
it as possible. It’s like when you were a kid, you want to learn about motorcycles, you 
will try to build them and take them apart and put them back together as much as drive 
them. And in the old days if you had a motorcycle, you had to be able to +x it. So you 
had to have both. You had to be a craftsman or a mechanic, which is like a craftsman.

– Do you ever think about leaving the 
underground, going mainstream?

– Yeah, of course. At a certain point you 
hope to get to a place where somebody 
appreciates your art enough to buy it and 
save it and deal with it. I think every artist 
hopes that.
I think I’ve been blessed by not having 
become a commercial product. Apart from 
Picasso, there are very few artists that kept 
on growing and changing. Once they got 
their style and became famous, especially 
as a young person, like Jasper Johns or 
Stella, they’d be making the same painting 
for 50 years. In a way, the fame and money 
kills you. You know, when you’re a rock 
and roll star like Bruce Springsteen and for 
your next concert you’re gonna play folk 
music, you’ve got a problem, you’re gonna 
have to give it up. It limits you in a lot of 
ways. So in a way I’ve been very fortunate 
to do the caps, to do the politics, to do the 
Tattoo Society, to make the art, because 
I didn’t have anybody pressuring me: 
do this, do that. If now I got the fame, in 
terms of people commercializing my art, 
it would have stopped me at the point 
I would have made it. It would have been 
easier to make it and preserve it and maybe 
have a better life. Not that my life is bad 
but I’ve got an archive I gotta save. If all 
of a sudden they recognize you, then they 
want to save everything. But we’ve both 
seen archives just get tossed out. If Charles 
Gatewood died today, it’s not impossible 
that his archive could end up in the 
garbage. We love Charles, he’s important 
but he hasn’t seen that level of fame that he 
deserves and needs and he’s really earned, 
so it could just disappear because people 
here are so into fame and recognition that 

wtedy zbyt wielu ludzi zajmujących się sztuką drukarską. Wcześniej Elsa była dyrektorką ar-
tystyczną największej komercyjnej +rmy drukarskiej w zachodniej Kanadzie. Druk kolorowy 
wykonywano metodą separacji czterokolorowej. W Nowej Szkocji Elsa również zajmowała 
się litogra+ą. Zaczęła eksperymentować z ręczną separacją kolorów. Rozumiała, że jeśli jeden 
kolor położymy na drugi, otrzymamy trzeci. Kiedy przeprowadziliśmy się do Nowego Jorku, 
gdy Reagan został prezydentem, w efekcie wprowadzonych przez niego zmian powstało wiele 
nisz podatkowych, a do jednej z nich załapały się techniki drukarskie. Kiedy Paloma Picasso 
sprzedała prawa do wielu obrazów swego ojca, Jackie Fine Arts je wykupiła i zaczęto je dru-
kować. Okazało się, że pożądaną umiejętnością zawodową stała się obsługa specjalistycznej 
europejskiej drukarki Chromist. Elsa sama się tego nauczyła. We Francji sławny artysta, 
jak Picasso, mówił: „To mój rysunek, zróbcie z niego druk”. Dobrze za to płacono, $1200 
za jeden kolor. A Elsa umiała to robić. Niektóre z druków miały nawet po dziesięć kolorów. 
Z tego żyliśmy na początku i było dobrze. W końcu nisze podatkowe się skończyły. Ale wyko-
nywanie tych druków zrobiło ze mnie fachowca, jakich mało. Każdy student szkoły artystycz-
nej chciał być malarzem. W dzielnicy było 12 tysięcy malarzy i ani jednej osoby zajmującej 
się technikami drukarskimi. Także wyszło mi to na dobre i zawsze miałem swój własny styl.
Zanim przyjechałem do Nowego Jorku, po otrzymaniu dyplomu uczyłem w wiejskim li-
ceum. Znalazły się tam dwie różne grupy Indian, z dwóch różnych rezerwatów, dzieci far-
merów i dzieci z miasta. Trzeba było zrobić lekcję interesującą dla każdego, ale mającą rów-
nież przekaz edukacyjny. Uczyłem się dużo o rzemiośle. Ale też o naturalnych barwnikach. 
Można je było zrobić z jagód, kawy, Kool-Aid (słodki napój), więc przeprowadzaliśmy wiele 
eksperymentów. Jak się robi koszulę? Ponieważ byliśmy na wsi, kazałem jednemu uczniowi 
przyprowadzić owcę, ostrzygliśmy ją i praliśmy runo. Później dało się zauważyć, że wełna jest 
tłusta. Stąd brała się lanolina. Okazało się, że można wziąć patyk, zamieszać i zrobić tkaninę, 
utkać ją i zrobić z niej koszulę. Nawet ci najgorsi uczniowie zrozumieli, jak to działa. Masz 
owcę, bierzesz wełnę, robisz lanolinę, farbujesz ją na niebiesko, bo masz jagody.
– Mówiąc o sztuce, mówimy też o rzemiośle. Dotykasz ich obu. Łączą się. Czasem jed-
nak artyści gówno robią. Zajmują się tylko +lozo+ą. Co jest według ciebie ważniejsze?

– Destrukcja sztuki nastąpiła wtedy, kiedy sztuka stała się +lozo+ą. Innymi słowy, nic nie 
musimy robić, wystarczy siedzieć, coś wymyślić i ten pomysł nazwiemy sztuką. Teraz młodzi 
wychodzą ze szkoły artystycznej i nawet nie potra+ą naciągnąć płótna, nie wiedzą, jak malo-
wać – niczego, bo najważniejsze jest dla nich to, co czują. A te umiejętności rzemieślnicze są 
ważną częścią bycia artystą.
– A co jest ważniejsze?

– Najważniejsze wypowiedzi artystyczne są tworzone przez ludzi kochających sztukę. Jeśli 
kochasz sztukę, poświęcisz wszystko, żeby się jej nauczyć. Tak jak wtedy, gdy w młodości 
chciało się wiedzieć wszystko o motocyklach. Budowało się je, rozkładało na części, składało 
z powrotem i to zajmowało tyle czasu, ile sama jazda. Kiedyś, jak miało się motocykl, trzeba 
go było umieć naprawiać. Trzeba było umieć obie rzeczy. Należało być rzemieślnikiem czy 
mechanikiem, co w sumie jest bardzo bliskie sobie.

– Myślałeś kiedyś o  opuszczeniu under-
groundu? O  przeniesieniu się do main-
streamu?

– Oczywiście. W pewnym momencie chcesz 
już, żeby ktoś docenił twoją sztukę na tyle, 
by kupić coś od ciebie i to zachować. Każdy 
artysta ma taką nadzieję.
Chyba miałem szczęście, że nie zostałem 
produktem komercyjnym. Oprócz Picas-
sa w  mainstreamie było niewielu artystów, 
którym udawało się rozwijać i  zmieniać. 
Kiedy już wypracowali swój styl i  stali się 
sławni, szczególnie w  młodości, jak np. Ja-
sper Johns lub Stella, robili te same obrazy 
przez kolejnych 50 lat. W  pewnym sensie 
sława i  pieniądze zabijają. Jeżeli zostałeś 
gwiazdą rocka jak Bruce Springsteen i na na-
stępnym koncercie zaczniesz grać folkową 
muzykę, to masz problem. Będziesz musiał 
porzucić ten pomysł. Jesteś ograniczany 
na wiele sposobów. Także, w pewnym stop-
niu, miałem wiele szczęścia, robiąc czapki, 
zajmując się polityką, Tattoo Society, sztuką, 
bo nikt mnie nigdy nie naciskał: rób to, rób 
tamto. Jeśli teraz jestem sławny, tzn. ludzie 
komercjalizują moją sztukę, w  momencie, 
kiedy osiągam sukces, jednocześnie mnie 
to hamuje. Byłoby mi łatwiej i moja sztuka 
by się ostała i życie może byłoby lepsze. Nie, 
żebym narzekał, ale mam dorobek, który 
chcę zachować. Jak nagle się kogoś odkrywa, 
to od razu chce się też zachować wszystko, 
co się z nim wiąże. A widzieliśmy już nieraz, 
jak ktoś pozbywa się starych zbiorów. Gdy-
by Charles Gatewood zmarł dzisiaj, możli-
we, że wyrzuciliby jego dorobek. Kochamy 
Charlesa, jest ważny, ale nigdy nie doczekał 
się sławy, na jaką zasługuje i  jakiej pragnął, 
i  na jaką zapracował. Jego praca mogłaby 
zniknąć, bo ludzi tutaj obchodzą tylko sława 
i  uznanie. Jeśli nie jesteś Paris Hilton, nikt 
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unless it’s Paris Hilton they don’t see it. !e smart thing about Spider and Charles is 
that they make all those books. !e books may not make a lot of money, but they are 
catalogues of their work, in a way it’s a very smart move. It could be the same for me.
– What was the +rst camera that you got?

– A Pentax. Actually Elsa bought it for me in 1972, it was a great camera, for $30. 
Industrial, very strong, could take a lot of abuse. I mean I had to go digital after September 
11th, but they have a lot of problems. !e hard drive is good for 5 years, DVD for 2. !is 
shit is not as magical as they tell you. !e +lm will last.
!ey treat me good in Europe. At Jochen’s show he has me listed as “America’s number 
one underground photographer.” It doesn’t get any better than that, right? I don’t get 
that here.
– "is brings us to your connection to Wildstyle.

– Yeah, that was my initial crossover to Europe. Wildstyle was an innovative force in the 
tattoo world because that was one of the +rst major shows that were beyond tattooing. 
It was cross-cultural, they had hot rods, motorcycles, and fashion, and all of these other 
social aspects. Normal folks would go to Wildstyle who would never go to a tattoo 
convention. Your local doctor or sophisticated person wouldn’t go to a tattoo show. But 
because this was also a car show etc., you had the whole cross section of the population 
show up and then they get to see tattooing, as well. My job was to bring over famous 
American sideshow entertainers and tattoo artists such as Spider Webb, Gill Montie, 
Jack Rudy, Sean Vasquez, photographer Steve Bonge. Sean Vasquez eventually ended 
up moving to Salzburg and getting an Austrian wife. Even in the early years, in the 90’s, 
Jochen had a Polish tattoo artist working in a Wildstyle Bad Ischl show. At that time, 
Austria was about 5 years behind America. !ere were really only 2 Austrian artists that 
you heard about: you heard about Klaus Furmann and you heard about Bernie Luther. 
At that time you never heard about Mario Barth. Mario Barth was famous in America 
but he wasn’t that well known in Austria. He came from Graz. But he was not known. 
And so the +rst time we went on tour around the whole country and a lot of Germany, 
including what had been the DDR- we went to Rostock, Dresden, and Potsdam, and 
all those places, after the wall came down. !is audience had never seen those kinds of 
tattoos before.
We were introducing people like Gill Montie or Sean Vasquez and all these people. !e 
+rst time we went around Austria we’d see guys with little anchors, by the time we went 
around the second time, all of a sudden it was like boom! And not everybody can get into 
a tattoo convention. If you’re a guy from Graz, let’s say and you’re applying for Berlin, the 
chance of getting in is not that great, in the mid-90’s. So you get into Wildstyle and you’re 
now with real professional tattoo artists. So Wildstyle’s contribution added its in,uence 
by helping modernize tattooing in Europe. And it was WIldstyle that got me there and so 
once again it’s through tattooing that I got to Austria. Wildstyle also had theater because 
Jochen likes to do things on a very high level, so he hires a company Domino Blue from 
Vienna who creates all this original music, visuals, and stage acts. Tom Blue puts on a big 
stage production and has gymnasts from Hungary and Poland, who were really good.
Take a look at this book Jochen and I produced: Wildstyle – History of a New Idea. 
!is book documents the early years of the show. Wildstyle had to work hard to gain 
recognition in the tattoo world, because Wildstyle was not coming from a traditional 
tattoo base. It’s not a convention, but they are slowly beginning to get it. We’re all 
outsiders, in a way.
– Who did the tattoos on you?

– !is one on my ribs was hand-poked, by Shinji Horizakura, a Japanese tattoo artist, and 
it hurt. With a machine the hurting stops when the machine stops. With hand-poking 
the hand on your body is pounding up and down at every poke. After a couple hours it 
felt like I was kicked in the ribs. For a couple of weeks it felt like my ribs were bruised.
– What is your message for the tattoo world?

– I’m happy that I’ve been able to make a contribution to a lot of people’s lives and 
have been able to give people the opportunity to express themselves as artists. I’m happy 
that a lot of what I am involved with has been connected to the working-class. I think 
that’s important because as an artist you hope to do something that is good for society. 

Maybe some people think it’s 
low culture but tattooing is a 
culture that deals with subject 
matter that is necessary to the 
human spirit, things that are 
necessary to the human soul. 
Like what you’re doing with the 
magazine, you’re helping people 
to be recognized, taking people 
from Poland and introducing 
them to people in America, 
that’s all positive stu". We’re 
actually doing it for the people. 
And that’s critical. In our 
own way, we are giving back. 
Tattooing on that high level, is 
enriching people’s lives, and not 
just continuing a lifestyle. We’re 
saving a culture that needs to be 
saved.

Interviewed by Piotr Wojciechowski, 
Les Barany

Translated by Anna Miczka
Photos by Clayton Patterson, 

Sebastian Klimek

cię nie zauważy. Mądrze zrobili Spider i Charles, wydając swoje książki. Może i nie 
przynoszą one kokosów, ale są katalogami ich pracy i  w  pewien sposób to bardzo 
mądry krok. Może ze mną też tak będzie.
– Jaki był twój pierwszy aparat?

– Pentax. Właściwie to Elsa kupiła mi go w 1972 r. To był świetny aparat, za $30. Prze-
mysłowy, bardzo mocny, mógł wiele wycierpieć. Po 11 września musiałem przejść na cy-
frówki, ale z nimi jest dużo problemu. Twardy dysk działa przez pięć lat, DVD przez 
dwa. To nie jest taki zajebisty, magiczny sprzęt, jak się ludziom wmawia. Film jest trwały.
W Europie dobrze mnie traktują. Na pokazie Johena wymienili mnie na liście najlep-
szych undergroundowych fotografów Ameryki. Chyba już lepiej nie można, nie? Tutaj 
nie mam co liczyć na podobne podejście.
– Co prowadzi nas do twoich związków z Wildstyle.

– Tak, to była pierwsza europejska inicjatywa, w  którą się zaangażowałem. Wildstyle 
stanowiło nowatorską siłę w świecie tatuażu. Było to pierwsze wielkie show wybiegają-
ce poza samo tatuowanie. Prawdziwa krzyżówka kulturowa – pokazywali podrasowane 
auta, motocykle, modę i wszystkie inne elementy kultury materialnej. Normalni ludzie, 
idący na Wildstyle, nigdy nie poszliby na konwencję tatuażu. Twój lekarz albo ktoś 
inny o wysokiej pozycji społecznej nie poszliby na pokaz tatuażu. Ale dzięki temu, że 
był to też pokaz samochodów, itd., pojawiali się tam reprezentanci wszystkich warstw 
społecznych, przy okazji oglądając tatuaże. Do moich zadań należało sprowadzenie tam 
sławnych amerykańskich artystów cyrkowych i tatuatorów, jak Spider Webb, Gill Mon-
tie, Jack Rudy, Sean Vasquez, fotograf Steve Bonge. Sean Vasquez w  końcu przepro-
wadził się do Salzburga i ożenił z Austriaczką. Na początku, w latach 90., Jochen miał 
nawet tatuatora Polaka pracującego na Wildstyle w Bad Ischl. Wtedy Austria była jakieś 
pięć lat za Ameryką. Słyszało się wtenczas tylko o dwóch austriackich artystach: Klausie 
Fuhrmannie i Berniem Lutherze. Nikt nie słyszał wtedy o Mario Barth’cie. Był sławny 
w Ameryce, ale nie w Austrii. Pochodził z Grazu. Ale nie był znany. Po upadku muru, 
za pierwszym razem, kiedy objeżdżaliśmy Austrię i większą część Niemiec, łącznie z tere-
nem byłego NRD, pojechaliśmy do Rostoku, Drezna, Poczdamu i innych miejsc. Ludzie 
w życiu nie widzieli takich tatuaży.
Przedstawialiśmy ludzi takich, jak Gill Montie czy Sean Vasquez i cała reszta. Za pierw-
szym razem, kiedy podróżowaliśmy po Austrii, widać było tylko kolesi z małymi ko-
twicami, ale za drugim – bum! A nie każdy mógł się dostać na konwencję tatuażu. Jeśli 
pochodziłeś z Grazu i, powiedzmy, chciałeś się dostać do Berlina, miałeś małe szanse, że 
się to uda, w latach 90. A kiedy dostałeś się na Wildstyle, byłeś już profesjonalnym tatu-
atorem. Toteż Wildstyle miało swój wkład w modernizację tatuażu w Europie. I to dzię-
ki Wildstyle tam byłem, i  to znowu dzięki tatuażom udało mi się dostać do Austrii. 
Na Wildstyle była również i scena teatralna, bo Jochen lubi robić rzeczy na wysokim po-
ziomie. Wynajął grupę Domino Blue z Wiednia, która zajmuje się tworzeniem muzyki, 
wizualizacji i przedstawień. Tom Blue wystawił wielki spektakl ze świetnymi akrobatami 
z Węgier i Polski.
Popatrz na tę książkę, którą wydałem z  Jochenem: Wildstyle – History of a New Idea 
(tłum. Wildstyle – historia nowej idei). Dokumentuje ona początki tego show. Wildstyle 
musiało ciężko pracować, żeby zyskać uznanie w świecie tatuażu, bo nie z tatuażu brało 
początek. To nie jest konwencja, ale już powoli tak się je postrzega. W pewien sposób 
wszyscy jesteśmy outsiderami.
– U kogo się dziarałeś?

– Tatuaż na żebrach był robiony metodą hand-poking przez Shinji-Horizakurę, japoń-
skiego artystę. Bolało. Z maszynką jest tak, że kiedy przestaje pracować, to ból też ustę-
puje. A przy hand-pokingu, przy każdym uderzeniu twoje ciało wibruje z bólu. Po kilku 
godzinach czułem się, jakby ktoś mnie skopał po żebrach. Przez kilka tygodni miałem 
wrażenie, jakbym miał siniaki w tych miejscach.
– Jakie masz przesłanie dla świata tatuażu?

– Cieszę się, że miałem wkład w życie wielu osób i że mogłem dać ludziom możliwość 
wyrażenia się jako artystom. Cieszę się, że wiele z  tego, co robiłem, wiązało się z kla-
są pracującą. To chyba ważne, bo jako artysta chciałbym robić coś dobrego dla społe-
czeństwa. Niektórzy myślą, że 
to kultura niska, ale tatuaż jest 
dziedziną kultury zajmującą się 
czymś niezbędnym dla naszego 
ducha, potrzebnego naszej du-
szy. Ty, zajmując się magazy-
nem, pomagasz ludziom zyskać 
uznanie. Bierzesz ludzi z Polski 
i przedstawiasz ich tym w Ame-
ryce. Same pozytywy. Tak na-
prawdę robimy to dla ludzi. 
To jest najważniejsze. Na swój 
sposób oddajemy coś ludziom. 
Tatuowanie na tak wysokim 
poziomie nie jest tylko kon-
tynuacją stylu, ale również 
wzbogaceniem ludzkiego życia. 
Ratujemy kulturę, którą należy 
zachować.

Wywiad przeprowadzili 
Piotr Wojciechowski,  
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