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RIAL

Όχι, δεν θα φύγουμε από την χώρα
αυτή. Δεν θα ακολουθήσουμε την
εξατομικευμένη αυτή επιλογή που
τόσο συχνά προβάλλεται
τελευταία, αφήνοντας ελεύθερο
χώρο στους εγκληματίες που
αθωώνουν (παιδο)βιαστές, που
σπέρνουν ναυάγια αιτούντων
ασύλου στο Αιγαίο, που
δολοφονούν Ρομά και που
συνεχώς και όλο και πιο
κραυγαλέα υποβαθμίζουν τις ζωές
μας μέχρι το σημείο της
εξαϋλωσης μας. Το πρόσφατο
τραγικό συμβάν στα Τέμπη
εντάσσεται στην προαναφερόμενη
σειρά εγκλημάτων και δεν είναι
τίποτα άλλο πέρα από μια στυγνή
και προδιαγεγραμμένη κρατική και
εργοδοτική μαζική δολοφονία. Επ’
αυτού υπάρχουν τόνοι στοιχείων
που δεν επιδέχονται
αμφισβήτηση.

Από την άλλη, ο διαδικτυακός
καταγγελτικός λόγος για τα
προφανή δεν βοηθά πουθενά πέρα
από το να εκτονώσει την οργή και
να αμβλύνει τις ενοχές μας για το
γεγονός ότι αφήσαμε αυτά τα
τέρατα να διαφεντεύουν τα πάντα.
Όσο κι αν φωνάζουμε απ’ το σπίτι
παραμένουμε εντός του, εύκολα
ελέγξιμοι και περιορίσιμοι, όπως
φάνηκε και στην εποχή των
καραντίνων. Απέναντι σε όλα αυτά
η μόνη επιλογή είναι ο δρόμος, η
συνάντηση, ο διάλογος, η
σύμπραξη, η πραγματική
αλληλεγγύη, ο αγώνας για μια
καλύτερη ζωή, αντίθετη στην
αιματοβαμμένη επιβίωση που μας
έχει δοθεί ως «κατάρα».

Ως ATS, καταρχάς στηρίζουμε όλα
τα ανοικτά καλέσματα απάντησης
στο έγκλημα των Τεμπών. Μπορεί η
θλίψη να μας κατέβαλλε αυτές τις
μέρες, αλλά θα συνεχίσουμε να
συνευρισκόμαστε με άλλο κόσμο
έξω απαιτώντας δικαιοσύνη και
ελευθερία, όσο κι αν αυτές οι
έννοιες έχουν χάσει το νόημα τους
στην κοινωνία του Θεάματος.
Επίσης, θα συνεχίσουμε να
γράφουμε για αυτά που μας
φέρνουν κοντά, όπως είναι η
μουσική, όχι ως μέσο αποφυγής
αυτών που μας κατατρώνε, αλλά ως
οξυγόνο που μας κρατά ζωντανούς
και αποφασισμένους να
αντιμετωπίσουμε την σκληρή
πραγματικότητα.   

Συναυλίες του μήνα:
07.03 The Black Angels/The
Steams στο ΕΟΝ 
10.03 Kooba Tercu/The Alien
Mustangs στο Ρομάντσο
11.03 Kalpa + TBA στην Υπόγα Κ94
12.03 Nadja/Uochi Toki στο Rover/
Θεσσαλονίκη
14.03 Nadja/Uochi Toki/Krause στο
Ίδρυμα 2.14
18.03 Blame Kandinsky/Allochiria
στο Blackbox Studio 
18.03 Emi Path/Marva Von Theo
στην Αγγλικανική Εκκλησία
25.03 Kavrila/Chronoboros στο
Blackbox Studio

Στις λέξεις: Eleni Liverakou
Eriksson(ELK), Μπάμπης Κολτράνης
(ΜΚ)

https://againstthesilence.com/2012/02/23/black-angels/
https://againstthesilence.com/2020/12/08/kooba-tercu-interview/
https://againstthesilence.com/2019/04/17/kalpa-a-grand-misconception-name-your-price/
https://againstthesilence.com/2014/03/01/nadja-queller-essence-music/
https://againstthesilence.com/2014/03/10/allochiria-omonoia-self-released/
https://againstthesilence.com/2022/12/09/chronoboros-it-happened-near-your-home-self-released/


Μπορεί η μουσική να μην είναι
απάντηση για όλα, αλλά για κάποια
όπως η απώλεια βοηθά
καταλυτικά. Μετά τον θάνατο του
Dave Cocks οι Βρετανοί TDB
αποφάσισαν να συνεχίσουν με
διευρυμένη σύνθεση και να
κυκλοφορήσουν έναν καθαρτήριο
δίσκο.

Αυτό που δημιουργεί η
συγκεκριμένη μπάντα με την
εξέλιξη του τούρκικου ροκ ήχου
είναι κάτι το ενδιαφέρον. Μια
σύζευξη της Δύσης και του indie
pop ήχου με την ψυχεδέλεια και
τις τεχνοτροπίες της Ανατολής η 

Το Indie/Post-Punk σχήμα των
HAVEMEYER με μέλη από, Die
Nerven, Shipwrecks και Oracles,
κυκλοφορεί το ντεμπούτο του και
μας γυρίζει πίσω στο χρόνο. Οι
αναφορές στα late ΄90ς και αρχές
τού 2000 δημιουργούν μια έκρηξη
στο σήμερα. Με έδρα το Βερολίνο,

Βασικά, μιλάμε για ένα άρτιο
ορχηστρικό άλμπουμ γεμάτο
δυναμικές, πολυεπίπεδο, γεμάτο
παραμορφώσεις και περαιτέρω
αναγνώσεις. Αυτό που σκίζει τα
ακουστικά είναι ανθρωπογενής
μουσική ή μηχανές;
Ό,τι και να 'ναι, θερίζει. bandcamp
video video MK

οποία δεν ακούγεται κιτς, αλλά
αριστοτεχνικά εκτελεσμένη.
Μοναδική ένσταση η εμμονή σε
έναν ραδιοφωνικό ήχο και η μη
εμβάθυνση σε κάτι πιο
μυστηριακό. bandcamp video MK

διαγράφουν μια ξέφρενη αλλά και
νοσταλγική πορεία στον Βρετανικό
ήχο που μας έδεσε χειροπόδαρα.
Pop στιλάτες στιγμές που αν μη τι
άλλο γεμίζουν το κοινό τους με
ευδαιμονία και λήθη. Στο
underground και στο mainstream
,λοιπόν, που μπορούν και
συνυπάρχουν. bandcamp video 

THROW DOWN BONES

ALTIN GÜN

HAVEMEYER

ELK

UP FRONT

https://fuzzclub.bandcamp.com/album/three
https://www.youtube.com/watch?v=kGEgc2498N8
https://www.youtube.com/watch?v=jV4YAKMRgy0
https://altingun.bandcamp.com/album/a-k
https://www.youtube.com/watch?v=GsaRfnZCHCo
https://slackergroup.bandcamp.com/album/slacker
https://www.youtube.com/watch?v=yWpgbUXMX6s&fbclid=IwAR36SwqhELeIDv1mC3j_UKkZOPw9_rXulW7LbOat5gnnqpF_fiFmR0dYHyY


LIKE LIGHTING

THE LOVECRAFT SEXTET

Ο Jason Kohnen (Mansur, Celestial
Season,Bong-Ra, The Kilimanjaro
Darkjazz Ensemble, White Darkness,
The Answer Lies In The Black Void,
με ανησυχία και ένταση
αποτυπώνει τις μουσικές του. Από
την άλλη μεριά ο Λονδρέζος
σαξοφωνίστας Colin Webster, με
τους πειραματισμούς και
αυτοσχεδιασμούς του πατάει γερά
στην ευρωπαϊκή avant-garde
μουσική σκηνή. Μαζί και οι δυο,
εκτοξεύουν εδώ, σε 2 μόλις
κομμάτια το ΖΕΝ τής
εσωστρέφειας. Η διασταύρωση
darkjazz με avant-black metal
αιωρείται. Από τους Albert Ayler,
Pharoah Sanders μέχρι και τους -
early- Napalm Death και Beherit.
Τόλμησε να εμπλακείς στον ήχο
τους. bandcamp trailer ELK

LJUNGBLUT

Μουσική με χρώμα και γλώσσα
Νορβηγίας. Από τον Kim Ljung
(Seigmen – Zeromancer) και το
project του, έρχεται το πρώτο από
μια σειρά Eps, εμπνευσμένο από τα
ταξίδια τού. Παίρνει μοναχός τον
δρόμο που οδηγεί σε μια μικρή
καλύβα που είχαν οι γονείς του,
κάπου στο Nordstøldalen τής
επαρχίας Sauda. Αποκλειστικά για
έναν. Και ένα με τους ήχους τής
φύσης, τα χρώματα τής μέρας και
το πολυάστερο χαλί τής νύχτας. Η
μόνη ταξιδιωτική του παρέα, η
παλιά ακουστική κιθάρα του. Κι
αυτό είναι το αποτέλεσμα που θα
ακούσεις στο EP των 5 κομματιών.
Την νοσταλγία και τις θύμησες των
μικρών χρόνων. bandcamp ELK

https://againstthesilence.com/2012/03/04/the-kilimanjaro-darkjazz-ensemble-i-forsee-the-dark-aheadif-i-stayname-your-price/
https://thelovecraftsextet.bandcamp.com/album/black-white
https://www.youtube.com/watch?v=rQi3poVryOw
https://ljungblut.bandcamp.com/album/sauda


Η συνεργασία των δύο αυτών
συγγενικών σχημάτων δεν θα
μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο  
από μια σπουδή στον ακραίο ήχο.
Ακούγοντας το αδυσώπητο υλικό
τους νιώθεις να έχεις μπει στα
σαγόνια ενός μυθικού τέρατος τα
οποία σε κατατρώνε βασανιστικά.
Έχουμε, όμως, έναν τόσο έξυπνο
θόρυβο με τον οποίο αποφεύγεται
η παγίδα του μηδενισμού και
αναδεικνύεται ένας βαθύς
πειραματισμός. bandcamp MK

Το κύκνειο άσμα αυτής της diy
αμερικάνικης μπάντας ακούγεται
σαν έκρηξη βόμβας. Ακόμη και στα
μελωδικά του μέρη, όλα αγγίζουν
το κόκκινο με τους ρυθμούς να
εναλλάσσονται υπακούοντας τις
βουλές της φωνής της Kat Lanzillo.
Η πυκνότητα του δίσκου αυτού
αποδεικνύει την ποιότητα της
πολιτικοποιημένης αυτής μπάντας.    
bandcamp MK

FULL OF HELL & PRIMITIVE MAN

FAIM

TO THE CORE

https://primitivemandoom.bandcamp.com/album/suffocating-hallucination
https://faim.bandcamp.com/album/your-life-and-nothing-else


Το ημεδαπό αυτό σχήμα στο οποίο συμμετέχει ο
Pan Pan προχωρά στο επόμενο δισκογραφικό
του βήμα με μια διάθεση να εμβαθύνει στον ήχο
και τα συναισθήματα του. Μια μεστή
προσέγγιση σε κάτι το οποίο είναι εξωστρεφές
ως προς τις προθέσεις του, αλλά και εσωτερικό
ως προς τις ματιές του. Είναι κι αυτός ο
ελληνικός στίχος που βοηθά στην όλη
αμεσότητα του υλικού. Για μια απλότητα
αφοπλιστική! video video video MK

Οι Γιάννης Αράπης στην κιθάρα, Δήμος Βρύζας
στο βιολί-εφέ και Σίμος Ρινιώτης στα ντραμς-
"πράγματα" παράγουν αυτοσχεδιαστική μουσική
χωρίς αυτή να ρέπει στον ακαδημαϊσμό. Κατά
μήκος του άλμπουμ υπάρχει μια συνεχή
υπόγεια ένταση η οποία σπάει σε ορισμένες
στιγμές όπου οι τόνοι πέφτουν και η εικόνα
γεμίζει με ονειροπολήσεις. bandcamp MK

ECHOTIDES

EMI PATH 

THE COAL

LOCAL

Η Αιμιλία Παπαθεοχάρη μαζί με μια ευρεία
ομάδα μουσικών αναζητά τον τέλειο ήχο. Αυτόν
που διαπερνά την λεπτή ομίχλη, τα φώτα που
αργοσβήνουν, την νωχελικότητα των φωνών
που κάτι τραγουδούν από απόσταση. Το Void
αναδεικνύεται ως ένα μυστήριο που περιμένει
την λύση του, μια τελετή χωρίς θρησκεία, ένα
μουσικό κύμα χωρίς κανένα βράχο να το
εμποδίζει. Αέναο και ουσιώδες. bandcamp MK

https://againstthesilence.com/2020/12/24/echo-tides-jokes-ate-themselves-self-released/
https://www.youtube.com/watch?v=mKBvjjinkIU
https://www.youtube.com/watch?v=sdnE61wAp1A
https://www.youtube.com/watch?v=ztpOLDroQnk
https://shhpuma.bandcamp.com/album/recorded-remembered
https://submersionrecords.bandcamp.com/album/void


CONTACT US

+ 030 6949 963 649
https://againstthesilence.com/
againstsilence@gmail.com
Back cover: Faim's album cover


