Συνέντευξη:
η
Βαβυλωνία
συναντά τους Head On
της Δανάης Κασίμη
Οι Head On είναι μία μπάντα της Αθήνας με ήχο ιδιαίτερο.
Δημιουργήθηκαν πριν 5 χρόνια, τον Φεβρουάριο του 2014. Οι
στίχοι τους έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και η σκηνική τους
παρουσία εκρηκτική. Ήταν η πρώτη φορά για όλα τα μέλη, όταν
δημιούργησαν την μπάντα. Βρήκαν αμέσως χημεία μεταξύ τους
χωρίς να έχουν προηγούμενη εμπειρία. Είναι λάτρεις της
μουσικής δημιουργίας μέσω του αυτοσχεδιασμού. Τα κομμάτια τους
έχουν χαρακτηριστικό ήχο παρά το γεγονός ότι διαφέρουν και
γενικά ο δίσκος είναι μία ολοκληρωμένη δουλειά. Τα μέλη είναι
τέσσερα: Ο Τόφερ στιχουργός και τραγουδιστής, ο Γιάννης
μπασίστας, ο Γιώργος κιθαρίστας και ο Κώστας ντράμερ. Τους
άκουσα πρώτη φορά σε συναυλία στο AN Club τον Φεβρουάριο.
Συναντηθήκαμε στα Εξάρχεια για να συζητήσουμε λίγο αναλυτικά
για την μουσική αλλά και τους στίχους τους.
Β: Ας κάνουμε ένα ταξίδι στον δίσκο σας με τίτλο “Ubik”. Δεν
είστε, όπως λέτε, η μπάντα της Αγγλίας που δημιουργήθηκε στο
Λίβερπουλ το 1960. Είστε αυτοί που είστε και αυτό μας αρέσει.
Το όνομά σας από πού το εμπνευστήκατε;
Τ: Το όνομα προέκυψε στην πορεία. Freedom Run λεγόμασταν στην
αρχή. Το Ηead On προέκυψε μετά από ιδέα του Γιώργου
(κιθαρίστα) και ήρθε από την ομώνυμη ταινία του σκηνοθέτη
Φατίχ Ακίν. Το όνομα του δίσκου “Ubik” είναι λέξη με λατινική
προέλευση, που σημαίνει παντού και προέρχεται από το ομώνυμο
μυθιστόρημα του Φίλιπ Ντικ. Έχει μεταξύ άλλων και μια θεϊκή
υπόσταση.
Β: Τί μουσική ακούτε; Συμπίπτουν φαντάζομαι σε μεγάλο βαθμό τα
γούστα σας, όμως έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τις μουσικές
σας καταβολές ατομικά.

Γ: Ακούω hardcore punk, metal και εννοείται κλασική ροκ.
Τ: Ξεκίνησα με κλασική μουσική και αμερικάνικη χιπ-χοπ.
Αργότερα μεταπήδησα και σε άλλα μουσικά ιδιώματα που καλύπτουν
ένα αρκετά μεγάλο φάσμα της ξένης -κυρίως- μουσικής. Στην
Ελλάδα θα ήθελα να αναδειχθούν περισσότερο οι γυναίκες και η
μαύρη μουσική. Τα γούστα μας εδώ παραείναι συνδεδεμένα με το
λευκό και το αρσενικό. Δυστυχώς δεν έχουμε πολλές γυναίκες
στην ελληνική σκηνή.
Β: “Entropy” το πρώτο κομμάτι. Η αρχή μας προδιαθέτει για κάτι
σκληρό, δυναμικό και παράλληλα σκοτεινό.
Γ: Εντροπία. Μπήκε τελευταία στιγμή στον δίσκο. Νονός είναι ο
Τόφερ. Επέμεινε να μπει στην αρχή του δίσκου για να εισάγει τη
«Σήψη», το επόμενο κομμάτι. Παρ’ όλο που δεν τραγουδάει σ’
αυτό, του αρέσει πολύ.
Β: Η κοινωνική σήψη. Το κομμάτι τελειώνει με μία τραγική
αλήθεια. Προκύπτει από προσωπικά βιώματα; Βρίσκετε τον εαυτό
σας σε αυτό το κομμάτι; Πολλές φορές μπορεί να είμαστε απλώς
παρατηρητές της κοινωνικής κατάστασης και αυτό είναι οκ.
Γ: Ακόμα κι αν είμαστε παρατηρητές της κοινωνικής σήψης αν δεν
κάνουμε κάτι για να την αποτρέψουμε κινδυνεύουμε να γίνουμε οι
ίδιοι μέρος της.
Τ: Οι στίχοι αναφέρονται σε μερικά από αυτά που ονομάζουμε
Ονόματα του Πατρός στη λακανική ψυχανάλυση. Η θρησκεία, ο
στρατός κλπ. είναι κάποιοι θεσμοί γύρω από τους οποίους
δομούνταν όλοι οι ψυχισμοί των υποκειμένων. Ξαφνικά αυτά τα
πράγματα άρχισαν να σαπίζουν και να καταρρέουν. Για αυτό η
ψύχωση έχει αντικαταστήσει τη νεύρωση που ήταν πιο σύνηθες
φαινόμενο παθολογίας των υποκειμένων κάποτε. Επειδή τα κύρια
σημαίνοντα έχουν αρχίσει να εκπίπτουν.
Β: “Lexicon”. Πολύ ενδιαφέροντες οι στίχοι. Πείτε μου δυο
λόγια.

Τ: «Kατοικούμε μέσα στη γλώσσα» έλεγε ο Χάιντεγκερ. Όταν
γεννιόμαστε, γεννιόμαστε σε μία προϋπάρχουσα γλώσσα. Οι
πραγματικοί καλλιτέχνες πασχίζουν να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα
με τρόπο τέτοιο που θα τους επιτρέψει να εκφράσουν την
μοναδικότητά τους. Η γλώσσα εμποδίζει την πραγματική
επικοινωνία. Θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους χρήσης της.
«Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου», για να
παραπέμψω και σε έναν άλλο μεγάλο φιλόσοφο1.
Β: “Dylarama”. Αυτό το κομμάτι μου κέντρισε το ενδιαφέρον από
την αρχή διότι είναι πανκ, χορευτικό κι έχει κάπως αισιόδοξο
στίχο.
Γ: Το λέμε και Δαλάι Λάμα πολλές φορές. Το πανκ κομμάτι του
δίσκου όντως. Πολύ ρυθμικό.
Τ: Ο τίτλος αποτελεί αναφορά σε ένα μυθιστόρημα του Ντελίλο,
τον «Λευκό Θόρυβο». Εκεί το Dylarama είναι ένα χάπι που όταν
το παίρνεις χάνεις κάθε φόβο απέναντι στον θάνατο.
Β: “Imipolex G”. Φοβερή εισαγωγή. Με μπέρδεψαν λίγο οι
συγκεκριμένοι στίχοι. Τη μουσική την γράφετε όλοι μαζί στα
κομμάτια;
Γ: Λειτουργούμε τζαμαριστά. Συνήθως κουρδίζω πρώτος το μπάσο
και όσο περιμένω να ετοιμαστούν οι άλλοι μπορεί να δώσω καμία
ιδέα. Μπορεί ένα κομμάτι να ξεκινούσε από ένα βαθύ του Κώστα ή
από ένα ριφάκι του Γιώργου του κιθαρίστα. Ο πιο ψείρας με την
επεξεργασία των κομματιών είναι ο Τόφερ που σκέφτεται συνεχώς
πάνω στα κομμάτια. Έχουμε πολύ δεκτικό ντράμερ που δοκιμάζει
πολλά χωρίς να μπλοκάρει. Μας αρέσει που λειτουργούμε έτσι.
Τ: Το κομμάτι μας απασχόλησε αρκετά μουσικά. Όσον αφορά στους
στίχους, έχω επιλέξει ένα κεφάλαιο από το «Ουράνιο Τόξο της
Βαρύτητας» του Τόμας Πίντσον, έχω κόψει λέξεις και φράσεις,
τις έχω ανακατέψει κι έχω συνθέσει ένα καινούργιο κείμενο. Οι
περισσότεροι λογοτέχνες που παρελαύνουν στους στίχους είναι
μεταμοντέρνοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και δική η μας

οπτική είναι αμιγώς μεταμοντέρνα. Υπάρχει μία τάση σήμερα να
περιοριζόμαστε στο ρόλο του παρατηρητή, να κρατάμε στάση
σχετικιστική. Παρά ταύτα, εμείς, παίρνουμε ενεργητική θέση σε
όλα τα κομμάτια. Όλος ο δίσκος είναι μία κριτική ματιά
απέναντι στο μεταμοντέρνο.
Β: “Life Seems Johnny Rotten”. Εδώ δίνετε μια σφαλιάρα στον
κοινωνικό ύπνο. Για ποιο κλουβί μιλάτε στον στίχο “Get your
cage unlocked and destroy the key”; Για ποιο κλειδί μιλάτε
εδώ;
Τ: Το κλουβί απαντάται δύο φορές μέσα στον δίσκο (βλ. “Βroom
of the System”). Εκ των υστέρων το συνειδητοποίησα. Το
ατσαλένιο κλουβί ή το ατσαλένιο περίβλημα είναι μία έννοια που
εισήγαγε στην κοινωνιολογία του ο Μαξ Βέμπερ, προκειμένου να
περιγράψει τον καπιταλισμό στο πρώιμο στάδιό του, που
χαρακτηρίζεται από έναν έντονο εξορθολογισμό και μια αδυσώπητη
γραφειοκρατία που στοιχειώνουν διαχρονικά ακόμη και τις
σύγχρονες κοινωνίες. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να βγούμε από
το κλουβί και να έρθουμε αντιμέτωποι με τον «φόβο μπροστά στην
ελευθερία». Ίσως, όπως έλεγε ο Νίτσε, να έχει έρθει ο καιρός
που θα πρέπει να μάθουμε να «χορεύουμε με τις αλυσίδες μας».
Β: Όντως οι ενδείξεις για το άνοιγμα του κλουβιού είναι λίγο
απογοητευτικές. Δε φαίνεται η σύγχρονη κοινωνία να θέλει και
πολύ να αποχωριστεί τις αλυσίδες.
Γ: Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να βγούμε τόσο από το
κοινωνικό όσο και από το προσωπικό μας κλουβί. Πρώτα προσωπικά
και μετά κοινωνικά.
Τ: Σύμφωνα με τον Ντελέζ οι περισσότεροι άνθρωποι αντί να
πασχίζουν να ελευθερωθούν πασχίζουν να σκλαβωθούν ακόμη
περισσότερο. Τον στίχο τον έγραψα ειρωνικά. Κριτικάρει τους
ανθρώπους που μιλούν για ελευθερία κοινωνική και ατομική αλλά
δεν κάνουν τίποτα για αυτό. Ο καθένας έχει το δικό του κλειδί
(εδώ είμαι στιρνερικός). Μάλλον από τον εαυτό μας πρέπει να
ξεκινήσουμε τη διαδικασία απελευθέρωσης.

Γ: Μπαίνουμε σε καλούπια για να κλειστούμε στο κοινωνικό
κλουβί προκειμένου να ανήκουμε κάπου. Όταν βλέπεις όμως ότι
κοιμούνται όλοι και δεν ξυπνάνε από τον λήθαργο είναι
στενάχωρο. Εδώ κολλάει και η επικοινωνία που λέγαμε. Στα
κομμάτια προχωρώντας βλέπεις τα προηγούμενα κομμάτια. Βλέπεις
μία συνοχή νοηματική.
Β: “Νο Harm”. Σε τι αναφέρεται το κομμάτι;
Γ: Σε αυτό το κομμάτι, βρήκαμε τη λύση κατά τη διάρκεια της
ηχογράφησης. Πολλά credits στον Ηρακλή (παραγωγό) ο οποίος μας
παρακίνησε να αλλάξουμε το δεύτερο ρεφρέν.
Τ: Το κομμάτι αναφέρεται στον «Τελευταίο Άνθρωπο». Σε έναν
άνθρωπο, δηλαδή, που δεν παίρνει ρίσκα, δε συνδέεται
συναισθηματικά και ταυτόχρονα προσπαθεί να κάνει τη μικρότερη
δυνατή ζημιά, μέσω της ίδιας του της απεμπλοκής. Περνάει και
φεύγει δηλαδή.
Β: “Broom of the system”. Χειμαρρώδες κομμάτι.
Τ: Όλο το κομμάτι είναι μία αναφορά στα ένδοξα 60’ς. Είναι το
νοσταλγικό κομμάτι του δίσκου. Υπάρχει μία νεανική
αμφισβήτηση, ακόμα και ένας μηδενισμός αν θες. Ο τίτλος είναι
δανεισμένος από το ομώνυμο μυθιστόρημα του David Foster
Wallace.
Γ: Χαίρομαι να το τραγουδάω μαζί με τον Τόφερ διότι νιώθω έτσι
πιο νέος.
Β: Απολαύσαμε το βίντεο που ανεβάσετε στο διαδίκτυο όπου
σατιρίζατε τον Πλεύρη. Γελούσα για μέρες..
Πώς κρίνετε την κατάσταση που επικρατεί στα Εξάρχεια σχετικά
με την καταστολή και την κρατική απειλή της επίθεσης στις
καταλήψεις και στα κοινωνικά κέντρα. Θεωρείτε ότι ο
κινηματικός χώρος έχει ευθύνη γι’ αυτό;
Γ: Οι κοινωνικοί χώροι δεν πρεσβεύουν τη βία, ενώ αντίθετα το
κράτος προωθεί τη βία. Θεωρώ ότι η ανάθεση είναι ένα μεγάλο

πρόβλημα. Η μη συμμετοχή όμως είναι το μεγαλύτερο. Ήδη από τις
σχολές λαμβάνονταν αποφάσεις ερήμην της πλειοψηφίας των
φοιτητών. Έτσι και στη μεγάλη εικόνα της κοινωνίας λαμβάνονται
αποφάσεις ερήμην μας.
T: Το ότι ενοχλούν τόσο πολύ τα Εξάρχεια σημαίνει μάλλον ότι
τελικά δεν μπορεί, κάτι θα κάνουν σωστά.
Β: Ποιες είναι οι επόμενες εμφανίσεις σας;
Γ: Στις 19/3 στο six dogs με Berdnturtle και Αrthur Αllen.
1 Εννοεί τον Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν.

