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Με αφορμή την προβολή, στις 28 Νύχτες Πρεμιέρας, του μουσικού
ντοκιμαντέρ God Said Give ‘Em Drum Machines, μιλήσαμε με τον
σκηνοθέτη που υπογράφει το έργο, τον Kristian R. Hill.
Πρόκειται για μια εξερεύνηση της μουσικής κουλτούρας της
μαύρης κοινότητας της πόλης του Ντιτρόιτ των αρχών του 1980.
Μέσα από τις προσωπικές αφηγήσεις κάποιων εκ των πρωτεργατών,
παρουσιάζεται η ιστορία -με τις πολλές πολιτικές προεκτάσειςμιας σκηνής που άλλαξε για πάντα την ηλεκτρονική χορευτική
μουσική.
Πριν από την παράθεση της συνέντευξης, θα προσπαθήσουμε να
κωδικοποιήσουμε τα βασικά σημεία αυτής της μουσική κουλτούρας
της εποχής εκείνης.
Ο ήχος και οι επιρροές
Η techno πλέον είναι παγκόσμια. Πρόκειται για ένα είδος
ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής (Electronic Dance Music) το
οποίο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του
‘80 στις αφρο-αμερικάνικες κοινότητες, μέσα και γύρω από το
Ντιτρόιτ.
Σε όποια πηγή κι αν ανατρέξει κάποιος για να μελετήσει την
ιστορία της techno του Ντιτρόιτ, δεν πρόκειται να μην πέσει

πάνω σε αναφορές για τον Electrifying Mojo, το κατά κόσμον
Charles Johnson. O Μοjo ήταν ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, με
πέρασμα από διάφορους σταθμούς και πιο γνωστή εκπομπή το
Midnight Funk Association, που όχι μόνο συνέβαλε στη διάδοση
της techno μέσα από τα ερτζιανά, αλλά πρώτα και κύρια έσπειρε
την έμπνευση σε όλους όσοι επρόκειτο να αποτελέσουν τους
πρωτεργάτες αυτού του μουσικού ρεύματος.
Κάποια από τα συστατικά στοιχεία που χρειάστηκαν για τη
γέννηση αυτής της μουσικής, ήταν πάνω-κάτω τα ίδια με αυτά που
δημιούργησαν κάποια χρόνια πριν το hip-hop, η soul, η jazz, η
funk, ο Prince, ο Afrika Bambaataa, ο George Clinton και οι
Parliament-Funkedelic. O Mojo ταίριαζε τις παραπάνω μουσικές
επιλογές με house κομμάτια, ενός είδους που είχε, μόλις
πρόσφατα, αρχίσει να εδραιώνεται στο γειτονικό Σικάγο, τους
Τangerine Dream, τους Yellow Magic Orchestra και φυσικά,
αυτούς που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή, τους Γερμανούς
Kraftwerk[1].
Οι πρωτοπόροι του είδους έδειξαν πραγματικά μεγάλο ενδιαφέρον
για τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούσαν οι πιο πάνω
μπάντες. Επιπλέον, επειδή οι πρώτοι δημιουργοί προέρχονταν από
ένα μεσο-αστικό περιβάλλον είχαν εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα
μηχανήματα. Πρόκειται για τα drum machines, όπως τα ιστορικά
Roland TR-808, Roland TR-909 και τα συνθεσάιζερ όπως τα Korg
MS-10 και MiniKorg-700S.
Η techno του Ντιτρόιτ είχε πολλές αναφορές στην ουτοπική,
φουτουριστική αισθητική και στην επιστημονική φαντασία. Αυτό
μπορεί να γίνει κατανοητό τόσο από το αισθητικό κομμάτι όσο
και από τους ίδιους τους ήχους που παραπέμπουν σε
διαστημόπλοια, laser κ.ά. Η παρακμή της αυτοκινητοβιομηχανίας
οδήγησε σε ένα οικονομικό κραχ και η επιστημονική φαντασία και
η τεχνολογία πρόσφεραν αισιοδοξία και αναζήτηση ενός μέλλοντος
πιο συμπεριληπτικού. Τα ηχητικά θέματα προερχόταν επίσης από
το τέμπο των μηχανών των αυτοκινητοβιομηχανιών και από την
αφρικανική παράδοση.

Roland TR-808 Drum Machine
To «Τρίο της Μπελβίλ»
Η techno του Ντιτρόιτ ξεκίνησε στο προάστιο Belleville. Εκεί
ήταν που οι φίλοι από το Γυμνάσιο Juan Atkins, Derrick May και
Kevin Saunderson, γνωστοί και ως Belleville Three ξεκίνησαν να
γράφουν μουσική, να διοργανώνουν τα πρώτα bloc party και να
στήνουν έναν πειρατικό ραδιοφωνικό σταθμό, προκειμένου να
μπορέσουν να προωθήσουν τα κομμάτια τους. Ο Atkins θεωρείται ο
«νονός» της techno, καθώς με το τραγούδι Techno City, υπό το
label Cybotron, έδωσε όνομα σ’ αυτό το είδος. Το ’85 το τρίο
προχώρησε στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης δισκογραφικής
εταιρίας, της Metroplex, μέσω της οποίας κυκλοφορούσαν τόσο
τις δικές τους δουλειές όσο και τις δουλειές άλλων DJs. Η
πρώτη mainstream αναγνώριση θα έρθει το ‘88, όταν κυκλοφόρησε
από τη Virgin η συλλογή Techno! Το New Dance Sound of Detroit
που μπήκε στη δεκάδα των βρετανικών charts συστήνοντας και
επίσημα την techno του Ντιτρόιτ στη rave κουλτούρα της
Ευρώπης.
Underground Resistance
Η UR ήταν μια πολιτικά στρατευμένη μουσική κολεκτίβα και
δισκογραφική εταιρεία που ιδρύθηκε από τους: Jeff Mills, Mike

Banks και Robert Hood στα τέλη της δεκαετίας του ‘80. Οι UR
ενδιαφέρονταν για την ευαισθητοποίηση της μαύρης κοινότητας
και για μια προοπτική πολιτικής αλλαγής. Ταυτόχρονα, ήταν
μαχητές της ανεξαρτησίας, του underground και της αυτόνομης
πορείας όσον αφορά τη δισκαγραφία και την καριέρα τους στη
μουσική γενικότερα. Προσπαθούσαν να διατηρήσουν τον ήχο τους
μακριά από τα mainstream δίκτυα και μάχονταν τις δισκογραφικές
εταιρίες που συνήθιζαν να εκμεταλλεύονται το έργο των
καλλιτεχνών. Μάλιστα, μια διαμάχη με τη Sony οδήγησε μεγάλο
μποϋκοτάζ τόσο της ίδιας της εταιρίας όσο και διαφόρων
δισκάδικων, από το κοινό τους, μετά την πρωτοβουλία της πρώτης
να κυκλοφορήσει ένα single του DJ Ronaldo, με το όνομα Knights
of the Jaguar, χωρίς την άδειά του. Η εμφάνισή τους επιθετική,
όπως και ο ήχος τους, με full face, γυαλιά του σκι, μαντίλα να
καλύπτουν τα χαρακτηριστικά του προσώπου, πάντα με μαύρα ρούχα
και φυσικά αρνούμενοι πάντα να φωτογραφηθούν. Οι UR συνδέθηκαν
στο συλλογικό ασυνείδητο των ανήσυχων της μαύρης κοινότητας με
τους Public Enemy, αλλά και με το κίνημα των Μαύρων Πανθήρων.
Σε μια από τις προκηρύξεις που συνήθιζαν να βγάζουν, γράφουν
τα εξής:
“Η UR είναι ένα label για ένα κίνημα. Ένα κίνημα που θέλει την
αλλαγή με ηχητική επανάσταση. Σας προτρέπουμε να ενταχθείτε
στην αντίσταση και να μας βοηθήσετε να καταπολεμήσουμε το
μέτριο ηχητικό και οπτικό προγραμματισμό που διοχετεύεται
στους κατοίκους της Γης, αυτός ο προγραμματισμός λιμνάζει τα
μυαλά των ανθρώπων, χτίζει ένα τείχος μεταξύ των φυλών και
εμποδίζει την παγκόσμια ειρήνη. Αυτό το τείχος θα το
συντρίψουμε.”
Η μουσική αυτή κολεκτίβα προσπάθησε να προσελκύσει
Αφροαμερικανούς της εργατικής τάξης που διέμεναν στο κέντρο
της πόλης, τους λεγόμενους «jits», προκειμένου να τους
παρέχουν μια ευκαιρία να σπάσουν τα τείχη του κοινωνικού
αποκλεισμού. Ένας αποκλεισμός που είχε τις ρίζες του στο
ρατσισμό και πιο συγκεκριμένα στην ανεξέλεγκτη αστυνομική βία,
στις επιθέσεις από λευκούς, στον αποκλεισμό από την εύρεση

στέγης και την οικονομική ανισότητα. Όπως έλεγε ο Cornelius
Harris, που έγινε μέλος των UR στα μέσα της δεκαετίας του ’90:
“Οι χώροι αυτοί ήταν χώροι αντίδρασης, όπου οι άνθρωποι μέσα
στις κοινότητες έβρισκαν κάτι καλύτερο. Ήταν θεραπεία. Οι
άνθρωποι μιλούσαν για τη μουσική ως το ναρκωτικό τους και για
το κλαμπ ως έναν τρόπο διαφυγής, ως εναλλακτική λύση, ένα
συγκεκριμένο είδος ελευθερίας που μπορεί να μην έχεις έξω από
ένα κλαμπ. Αυτό είναι κάτι που ίσως δεν βλέπεις τόσο πολύ πια,
και δεν υπάρχει τόσο πολύ αυτή η ιδέα του ελεύθερου χώρου ή
της απελευθέρωσης.”
Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος του Riot EP που κυκλοφόρησε το
1991 και παραπέμπει στην Εξέγερση του Ντιτρόιτ του 1967,
th

γνωστή και ως 12
Street Riot. Πρόκειται για τις συγκρούσεις
που ξέσπασαν μεταξύ των μαύρων κοινοτήτων και της αστυνομίας
και διήρκεσαν για πέντε ημέρες. Για την καταστολή των
εξεγερμένων χρειάστηκε να επέμβει η Εθνοφρουρά και η 2η και
101η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του Στρατού των Η.Π.Α, ενώ
έχασαν τη ζωή τους 43 άνθρωποι, 1.189 τραυματίστηκαν,
περισσότερα από 7.200 άτομα συνελήφθησαν και εκατοντάδες
κτίρια κάηκαν.[2]

Underground Resistance – Riot EP, 1991
God Said Give ‘Em Drum Machines
Η συνέντευξη με τον σκηνοθέτη:
B.: Kristian, είσαι ένας άνθρωπος με αρκετή εμπειρία στα
μουσικά ντοκιμαντέρ καθώς έχεις συμμετάσχει σε δουλειές όπως
το Icons Among Us, το Electric Roots κ.ά. Πώς ήταν η εμπειρία
του γυρίζεις ένα ντοκιμαντέρ για τη μουσική με την οποία
μεγάλωσες, τη μουσική της πόλη σου; Επιπλέον, θα ήθελα να σου
πω πως παρακολουθώ εδώ και χρόνια το στήσιμο αυτής της
δουλειάς και θα ήθελα να μας περιγράψεις την πορεία μέχρι εδώ.
K.: Η αλήθεια είναι πως στην καριέρα μου είχα την ευκαιρία να
εργαστώ σε διάφορα μουσικά ντοκιμαντέρ κάτι που με βοήθησε να
καταλάβω καλύτερα, με την με την πάροδο του χρόνου, τι
σημαίνει δημιουργικότητα, τι σημαίνει φτιάχνω μουσική, πώς
είναι η ζωή των καλλιτεχνών και πώς λειτουργεί όλη αυτή η
διαδικασία. To 2008-2009 κάναμε το ντοκιμαντέρ για την jazz το
Icons Among Us. Δουλεύοντας πάνω στο συγκεκριμένο project
κατάλαβα πως πρέπει να ασχοληθώ την EDM στο Ντιτρόιτ. Εκείνη

την περίοδο δεν είχα κατασταλάξει πως ήθελα να κάνω κάτι
συγκεκριμένα για την techno, όμως η βασική μου ιδέα ήταν ότι
θα έπρεπε να καταγραφεί η ιστορία όλων αυτών που ασχολήθηκαν
με την EDM στο Ντιτρόιτ στα πρώτα της βήματα. Να μπορούμε μετά
από χρόνια να ανατρέξουμε κάπου και να δούμε τον αντίκτυπο που
άσκησε η δράση όλων αυτών των παραγωγών και των DJs εκείνης
της εποχής. Ο καλύτερος λοιπόν τρόπος για να μπορέσει να
καταλάβει ο κόσμος αυτή την ιστορία ήταν ένα ντοκιμαντέρ.
Όταν ολοκληρώσαμε το Icons Among Us αρχίσαμε να γυρνάμε το
μικρού μήκους ντοκιμαντέρ Electric Roots: The Detroit Sound
Project. Πήγαμε λοιπόν στο Cape Town, στο Σορέτο και αλλού να
μιλήσουμε με διάσημους DJs όπως ο Black Coffee, ο Esa Williams
κ.ά. Εξερευνώντας την EDM στη Νότια Αφρική καταλάβαμε πως ο
ήχος του Ντιτρόιτ είχε εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.
Ακολουθώντας λοιπόν αυτό το νήμα, βρεθήκαμε για γυρίσματα στο
Σικάγο, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Βερολίνο, το Τόκυο.
Γυρίζοντας όλα αυτά τα κλιπ από τις διάφορες μεριές του
κόσμου, συνειδητοποιήσαμε πως υπάρχει από πίσω μια πολύ
σημαντική ιστορία για την οποία πρέπει να μιλήσουμε.
Με το Electric Roots: The Detroit Sound Project πήγαμε στο
φεστιβάλ των Καννών το 2014 κάτι που σήμαινε μια μεγάλη
επιτυχία για εμάς. Θεωρούσαμε λοιπόν πως την επόμενη κιόλας
χρονιά θα έχουμε τα χρήματα για να προχωρήσουμε με την
παραγωγή του ντοκιμαντέρ με αφορμή το οποίο μιλάμε σήμερα.
Τελικά, τα χρήματα δεν ήρθαν νωρίτερα από το 2020. Παρόλο που
ήμασταν σε μια διαδικασία γυρισμάτων για 10-11 χρόνια δε
συνεργαζόμασταν με κάποια παραγωγή που να διαθέτει ένα
σημαντικό κεφάλαιο το οποίο να μπορεί να μας φτάσει ως το
τέλος. Καθ’ όλη τη διάρκεια, βέβαια, υπήρχε πολύ μεγάλη
ανταπόκριση από τον κόσμο. Είχε μαθευτεί πως γυρίζουμε κάτι σε
σχέση με αυτό το θέμα και υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση. Μας
έπαιρναν διάφοροι που ήθελαν να μοιραστούν μια ιστορία, να
δουν το υλικό, άλλοι που ήθελαν να βοηθήσουν ή να
συμμετάσχουν. Μας προσκαλούσαν σε διάφορες εκδηλώσεις όπου
προβάλλαμε ακατέργαστες κόπιες της δουλειάς που είχαμε κάνει

μέχρι εκείνο το σημείο. Πήγαμε σε διάφορα μουσεία και
πανεπιστήμια όπως το Berkley, το ΜΙΤ, το Duke κ.ά. To κάναμε
αυτό για περίπου 4 χρόνια. Ήταν μια διαδικασία που μας βοήθησε
αρκετά. Η ανατροφοδότηση που περνάμε από το κοινό σε κάθε
μικρή προβολή, μας έκανε να επανεξετάζουμε τον τρόπο που
βλέπουμε τα πράγματα και το που έπρεπε να δώσουμε βάρος ώστε
να ενδιαφέρει περισσότερο κόσμο. Όταν ακούει κανείς τη φράση
Ντιτρόιτ techno νομίζει πως πρόκειται για μια μικρή κοινότητα.
Έτσι δεν είναι; Η αλήθεια είναι όμως πως όταν έρχεται κόσμος
και μοιράζετε ιστορίες, σου λέει για εκείνο το τραγούδι, το
δείνα ή το άλλο βινύλιο καταλαβαίνει πως είναι πάρα πολλά αυτά
που πρέπει να έχεις υπόψιν για να δημιουργήσεις κάτι
ολοκληρωμένο.
B.: Τι είναι λοιπόν τόσο σημαντικό σε αυτό το μουσικό ρεύμα;
Tι κάνει την techno τoυ Ντιτρόιτ τόσο σημαντική ώστε να
αποφασίσετε να καταγράψετε και να διαδώσετε την ιστορία της;
Κ.: Ήθελα να καταγράψω την ιστορία της techno του Ντιτρόιτ
γιατί όταν βλέπεις τον τρόπο με τον οποίο προάγεται στις μέρες
μας η EDM σε όλο τον κόσμο, σκέφτεσαι πως θα πρέπει ο κόσμος
να γνωρίζει τις ρίζες αυτής της μουσικής, μιας και η
βιομηχανία δεν το κάνει. Και όταν λέμε για ρίζες εννοούμε
φυσικά και την house του Σικάγο. Σήμερα υπάρχουν μεγάλοι
καλλιτέχνες, αυτού που λέμε star system, όπως ο David Guetta,
o Tiesto, o Calvin Harris που τα έχουν καταφέρει πολύ καλά και
το λέω με όλο το σεβασμό προς τη δουλειά τους, όμως θα πρέπει
να μην ξεχνάμε πως αυτή η μουσική προήλθε από τις κοινότητες
των μαύρων, των Λατίνων και φυσικά από την queer κοινότητα.
Πολλά από αυτά που αντιλαμβανόμαστε στις μέρες μας ως EDM
προέρχονται από κοινότητες που ιστορικά ήταν απομονωμένες και
αποκλεισμένες. Δυστυχώς, δεν θεωρείται πλέον απαραίτητο να
γνωρίζουμε για την προσφορά αυτών των κοινοτήτων και τη σχέση
τους με την EDM. Φυσικά, είναι πολύ εύκολο σε κάτι που έχει
τόσο μεγάλη απήχηση να γίνεται προσπάθεια να του αλλάξουμε την
όψη που συνήθιζε να έχει. Αυτό που ήθελα να κάνω, ήταν να
μιλήσω για την προέλευση αυτής της μουσικής. Κοιτά, δεν είναι

μόνο οι Kraftwerk. Δεν πρόκειται μόνο για μια μουσική που απλά
ήρθε από τη Γερμανία. Ίσως να μην ήρθε καν από εκεί όπως θα
δείτε. Ήθελα λοιπόν να μοιραστώ αυτές τις σκέψεις και θεώρησα
απαραίτητο να ξεκινήσω ένα διάλογο για τις ρίζες της EDM.

O σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ Kristian R.
Hill με την DJ Stacey Hotwaxx Hale
To Ντιτρόιτ δεν ήταν μια πόλη με παγκόσμια απήχηση όπως η Νέα
Υόρκη και το Σικάγο. Το Ντιτρόιτ ήταν γνωστό μόνο για την
αυτοκινητοβιομηχανία. Όταν κατά την περίοδο της μεγάλης
κρίσης, κάποιοι εγκατέλειπαν την πόλη, κάποιοι άλλοι έμεναν
πίσω και όχι μόνο έμειναν αλλά παρήγαν και κάτι. Παρήγαν το
νούμερο ένα εξαγώγιμο προϊόν μετά τα αυτοκίνητα, και αυτό δεν
ήταν άλλο από τη μουσική. Κάθε σαββατοκύριακο, από 1988 και
έπειτα, δεκάδες DJs άφηναν την πόλη για να ταξιδεύσουν από
άκρη σε άκρη στις Η.Π.Α. και σε όλον το κόσμο για να κάνουν
μουσική, να στήσουν πάρτι. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε να
καταγράψουμε και στο φιλμ. Να δείξουμε ποιοί ήταν αυτοί οι
άνθρωποι και πως ακριβώς συνέβη όλο αυτό. Φυσικά δίνουμε στο
θεατή και το ιστορικό υπόβαθρο της εποχής, για να μπορεί να
αντιληφθεί το κλίμα όπου συνέβησαν όλα αυτά, όμως δεν
δείχνουμε για 90 λεπτά μόνο την ιστορική βάση. Μας ενδιέφερε
να ακούσουμε όσα είχαν να μοιραστούν και οι πρωταγωνιστές, οι
ανθρώπινες ιστορίες. Η δική τους αλήθεια και ό,τι ήθελαν να

επικοινωνήσουν στο κοινό.
B.: Θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για τη σχέση της queer
κοινότητας με την EDM και αν είναι κάτι που θα δούμε στην
ταινία.
Κ.: Όταν μιλάμε για την queer κοινότητα και τη σχέση της με
την EDM μιλάμε για κάτι αλληλένδετο. Ο πειραματισμός με τους
δίσκους το mixing, το blending όλα αυτά προήλθαν από τα πάρτι
που οργάνωνε η gay κοινότητα της Νέας Υόρκης. Για πολλούς από
τους πρωταγωνιστές της ταινίας η πρώτη τους επαφή με αυτήν τη
κουλτούρα ήταν αυτά τα gay πάρτι. Παρόλο που ήταν straight,
δεν είχαν πρόβλημα να εξερευνήσουν αυτόν τον κόσμο και να δουν
πως θα μπορέσουν να υπάρξουν μέσα σε αυτόν. Εκεί δεν υπήρχε
κάποιος σκληρός κώδικας, ούτε θα συναντούσες ανθρώπους που θα
ήθελαν σε εμποδίσουν από το μάθεις. Εκεί μάθαιναν όλοι όσοι
ενδιαφέρονταν την τέχνη του DJing και φυσικά εάν ήθελες να
ανέβεις επίπεδο εκεί έπρεπε να πας πάλι. Εκεί έπαιζαν πολύ
σημαντικοί DJs όπως ο Frankie Knuckles, ο «νονός» της house,
που εμφανίζεται και στην ταινία, αλλά και ο Larry Levine που
έπαιζε στο Paradise Garage, το πολύ γνωστό gay club της Νέας
Υόρκης. Στο μέρος αυτό αναφέρεται και ο Kevin Saunderson στο
ντοκιμαντέρ. Ήταν το μέρος που τον πήγαν για πρώτη φορά τα
ξαδέρφια του και εκεί είναι που κατάλαβε πως τον ενδιαφέρει
αυτή η μουσική, αυτή η κουλτούρα, αυτή η βιομηχανία.
Τότε η technο και η house ήταν μια underground μουσική και
κουλτούρα, φυσικά τώρα συμβαίνει το ανάποδο, αλλά έτσι
ξεκίνησε. Και όπως ξέρεις, όταν κάτι είναι underground είναι
για όλους, τους χωράει όλους. Και στην ταινία προσπάθησα να
αποτυπώσω αυτή την αλήθεια όσα καλύτερα μπορούσα. Δε γινόταν
να παραλείψω να πω αυτή την αλήθεια και αν το έκανα θα ήταν θα
να αποσιωπώ την πολύ μεγάλη προσφορά αυτής της κοινότητας.
B.: Μπορεί η ηλεκτρονική μουσική να είναι πολιτική; Μπορεί να
είναι μια μουσική διαμαρτυρίας;
Κ.: Φυσικά και είναι μια μουσική διαμαρτυρίας. Από το ξεκίνημά

της μάλιστα. Δείτε ο Robert Hood (σ.σ. Underground Resistance)
το είδε από την αρχή ως ένα μέσο για να μιλήσει για την
κοινωνική αδικία και την εκμετάλλευση, ο Jeff Mills και ο
«Mad» Mike Banks που εμφανίζονται και στην ταινία επίσης. Να
πω εδώ πως η ιστορία των UR δεν υπάρχει στην ταινία, αλλά
υπάρχουν τα μέλη τους. Οι πρωτεργάτες λοιπόν το έβλεπαν ως
κάτι πολιτικό. Ο Santonio Echols και ο Kevin Saunderson
συνήθιζαν να κάνουν sample τους λόγους του Martin Luther King.
Όλα αυτά δεν έγινα τυχαία. Συνέβησαν επειδή οι άνθρωποι ήταν
μπουχτισμένοι με ό,τι γινόταν στις Η.Π.Α. Στις μέρες μας, μετά
το θάνατο του George Floyd και το κίνημα Black Lives Matter
είδαμε πως ο κόσμος εκφράστηκε μέσα από αυτή τη μουσική.
Γενικά σε όλη την EDM ακόμη και στη house είχαμε και έχουμε
κομμάτια διαμαρτυρίας.
Τέλος,

πρόκειται

για

μια

μουσική

που

βασίζεται

στην

τεχνολογία, αναφέρεται στο μέλλον και φαντάζεται έναν εντελώς
καινούργιο κόσμο. Μπορεί να μην πρόκειται για κάτι ευθέως
πολιτικό, αλλά σίγουρα έχει μια σημασία. Πάρε για παράδειγμα
το Alleys of your mind (σ.σ. Cybotron). Πρόκειται για κομμάτια
που σε κάνουν να σκεφτείς λίγο πιο βαθιά, τόσο για τον εαυτό
σου όσο και για πράγματα γύρω σου. Κάτι που το μεγαλύτερο
μέρος αυτής της βιομηχανίας δεν επιθυμεί να το κάνει.

https://www.youtube.com/watch?v=D9Gj9r2wkls
(Διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter στο Ντιτρόιτ το
2020)
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