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V času, ko je techno postal potro-
šniško blago in je njegov namen
bolj ali manj zreduciran na ple-

sni hedonizem, se pogosto pozablja na
njegov aktivističen vzgib iz pionirskih
dni, ko mu je pot tlakoval gospodar-
ski zlom Detroita in je postal glas tam-
kajšnje afroameriške skupnosti. Da
je techno lahko tudi politično orodje,

v zadnjih treh desetletjih razkrivajo
predvsem traktati in manifesti, naj-
raje o distopični prihodnosti, s kate-
rimi producenti konceptualno osmi-
šljajo svojo glasbo. Tej logiki s svojo
novo ploščo deloma sledi tudi domača
didžejka, producentka,
promotorka in aktivistka
Nina Hudej, ki družbeno
ozaveščenost techna aktu-
alizira s pozivom queerom,
ženskam in beguncem.

Je pa ta eksplici-
tni aktivizem, tudi s svo-
jimi glasbenimi specifi-
kami, le ena od iztočnic
plošče Disclaimer Null. Šef
založbe Kamizdat Luka Prinčič v spre-
mnem tekstu prevpraša še vlogo ple-
sišča skozi prizmo plesne elektronske
glasbe, vlogo Hudej eve kot glasbene
promotorke, ki skrbi za to, da se sliši
tudi glasove nadebudnih in marginali-
ziranih kreativcev, in ne nazadnje tudi
ključne značilnosti avtoričine glasbe -
repeticijo, minimalizem in temačnost.
Ja, dobršen del zapisa bi zlahka aplici-
rali na marsikateri techno album, toda
po drugi strani skozenj dobimo tudi
vpogled v ustvarjalne metode Nine
Hudej.

Te se na plošči Disclaimer
Null močno naslanjajo na starošol-
ske techno nauke. Sest v povprečju

sedemminutnih skladb z razmeroma
enostavnimi strukturami in robatostjo
spomni na čas, ko je techno, s spro-
tnim rokovanjem s sintetizatorji in
ritem mašinami, nastajal hipno, intu-
itivno. Posledica je vintage podoba
glasbe, ki pa s priložnostno rabo indu-
strial in EBM estetik sledi tudi neka-
terim (podtalnim) aktualnim techno

smernicam. »Tansforma-
tivna« repeticija nekaj-
krat sicer postane precej
monotona in v prihodnost
zazrti poslušalci bodo ver-
jetno pogrešalikakšen
sodobnejši producentski
trik, bodo pa na svoj račun
nedvomno prišli privr-
ženci pravega techna.

V času inflacije
raznoterih novih elektronskih glasbe-
nih pojavov se na prvi pogled pojavi
vtis, da seje Disclaimer Null zataknil
nekje v kolesju techno preteklosti.
Ampak po drugi strani ga zato lahko
razumemo tudi v luči aktualnega osve-
ščanja hitro rastoče množice privržen-
cev plesne elektronike, ki do korenin
sodobnih muzik goji precej ignorant-
ski odnos. Še več, zdi se, da vračanje

h koreninam med mlajšo generacijo
producentov postaja celo nov trend.
Vse večje namreč takih, ki se ponovno
vračajo k izvirnim naukom in strate-
gijam. Mnogi med njimi suvereno in
poznavalsko, kar nedvomno drži tudi
za Nino Hudej.
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Vračanje h koreninam
techna, a suvereno in
poznavalsko / Foto: arhiv

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!
Mladina 08.01.2016 

PetekDržava: Slovenija

Doseg: 62.000

Stran: 61

Površina: 242 cm2 1 / 1


