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COPERNICUS ηες επαλάζηαζες...

Ο αζηξνλόκνο Nicolaus Copernicus ήηαλ
γελλεκέλνο ζε πόιε ηεο ζεκεξηλήο Πνισλίαο. Ο λενϋνξθέδνο θαιιηηέρλεο Copernicus,
αλ θξίλνπκε από ην πξαγκαηηθό ηνπ όλνκα (Joseph Smalkowski) ζα κπνξνύζε λα έρεη
πνισληθή θαηαγσγή θαη, γηαηί όρη, θάπνην ελδηαθέξνλ γηα ό,ηη δηαδξακαηίδεηαη πέξαλ
ηνπ αλζξσπίλσο αηζζεηνύ. ηε ζθελή από ηα κέζα ησλ eighties, ν Copernicus θαίλεηαη
λα έρεη αλαπηύμεη έλαλ πξνζσπηθό ηξόπν παξέκβαζεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα, κέζσ
απζνξκήησλ παξαζηάζεσλ δξόκνπ, ζπλδπάδνληαο πνηεηηθό ιόγν, κνπζηθή βεβαίσο θαη,
θπξίσο, δηάζεζε, πνιηηηθώ ησ ηξόπσ, πξνθεηηθή. Μέρξη ζηηγκήο έρεη ερνγξαθήζεη 12
άικπνπκ, κε ην 13ν, ην “Disappearance” [MoonJune/ Nevermore NCD 2091, 2009],
λα είλαη ζε θύθιν κέζσ ηεο MoonJune Records. Έρνληαο δίπια ηνπ κηαλ νκάδα 13
αλαγλσξηζκέλσλ απηνζρεδηαζηώλ από ηελ Αλαηνιηθή Αθηή (Pierce Turner κνπζηθή
δηεύζπλζε, keys, Larry Kirwan θηζάξεο, Mike Fazio steel θηζάξεο, Marvin Wright κπάζν,
George Rush ηνύκπα...), ν Copernicus, πνπ, θπζηθά, απαγγέιεη, παίδνληαο πιήθηξα,
πξνβάιιεη ηελ πνίεζή ηνπ κέζσ κηαο ζεαηξηθόηεηαο, νξαηήο... δηα ηνπ ήρνπ θαη ζρεδόλ
αλαηξεπηηθήο. Απηό κπνξεί λα ηνλ δηαθνξνπνηεί από ηελ «ςύρξα» ελόο κεγάινπ κέξνπο

ηεο beat poetry, ηνπνζεηεί όκσο ηνλ ίδην ζε ζέζε κάρεο, όζνλ αθνξά ζην θνηλσληθώο
ππνθηλνύκελν. Ο ιόγνο ηνπ θνθηεξόο, κε αγρσηηθέο επαλαιήςεηο, κε ηδηόκνξθν ζηήζηκν
θαη ζηίμε, ζνπ δίλεη, νπσζδήπνηε, beat αίζζεζε, πξνζαλαηνιηζκέλνο βαζηθά ζ’ έλαλ,
επίζεο ηδηόκνξθν, νηθνινγηθόλ άμνλα, κηα θαη ηα δνκηθά «ηεξά» ηεο ζύγρξνλεο θπζηθήο
πνπ παξαηίζεληαη (παξειαύλεη όιε ε «ζηνηρεηώδεο» νηθνγέλεηα), κνηάδεη λα ππνλννύλ
ηα απαξάβαηα «όζηα» ηνπ δηθνύ καο θόζκνπ· πνπ δελ κάο αλήθνπλ. Η «ύπαξμε» γηα
ηνλ Copernicus παξακέλεη έλα θαπξίηζην ηεο Γεκηνπγξγίαο, ην νπνίν, σο μέλν πξνο
εκάο, είλαη αδύλαην λα ην δηαρεηξηζηνύκε· «δσή» θαη «ζάλαηνο» είλαη έλλνηεο δίρσο
λόεκα. Απηή ε θαηά ηη ληρηιηζηηθή αληίιεςε, πνπ δηαπεξλά ηελ πνίεζή ηνπ – ηθαλή λα
απνγνεηεύζεη όζνπο θηλνύληαη αληηδηακεηξηθώο, θαη πνπ αληηιακβάλνληαη ηε «ραξά ηεο
δσήο» ζε ζπλδπαζκό κε ηηο «θαζαγηαζκέλεο αμίεο» –, βξίζθεη έδαθνο, ώζηε λ’
αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ, ζηελ απζόξκεηε ειεθηξηθή ζπλνδεία, ε νπνία ππεξ-ππνβάιιεη
ηνλ αθξναηή κε ηνλ έθδειν δπλακηζκό θαη ηελ αδηάθνξε ηζνξξνπία ηεο. (Σν 21ιεπην
“Revolution!!” είλαη ην ζπκππθλσκέλν καληθέζην ηνπ Copernicus θαη ηεο όλησο
εμαηξεηηθήο κπάληαο πνπ ηνλ ζπλνδεύεη).
ΑΝΑΡΣΉΘΗΚΕ ΑΠΌ ΥΩΝΣΑ ΣΡΟΤΑ/ PHON TAS TROUSSAS ΣΙ 6:39 Μ.Μ.
ΕΣΙΚΈΣΕ BEAT, JAZZ, POETRY, PROG

5 ΣΧΌΛΙΑ:

Μ.Π. είπε...
Email έρεηε? Θέισ λα ζαο ζηείισ θάηη.
10 Ν ΟΔΜ ΒΡΊ ΟΤ 200 9 12:01 Π .Μ .

ΦΩΝΣΑ ΣΡΟΤΑ/ PHONTAS TROUSSAS είπε...
Πείηε κνπ πεξί ηίλνο αθξηβώο πξόθεηηαη...
10 Ν ΟΔΜ ΒΡΊ ΟΤ 2009 12 :23 Π .Μ .

Μ.Π. είπε...
Δληάμεη, ην άθεζα ζην πεξηνδηθό. Καιή αθξόαζε. Έηπρε λα δηαβάζσ έλα post,
θαη έηπρε λα είκαη fan. Απιά. Να ηζεθάξεηε θαη ηα live. Δπραξηζηώ.
10 Ν ΟΔΜ ΒΡΊ ΟΤ 2009 4: 20 Μ .Μ .

ΦΩΝΣΑ ΣΡΟΤΑ/ PHONTAS TROUSSAS είπε...
Δγώ επραξηζηώ. Αιιά γηαηί, αγνξάζαηε ην CD γηα λα κνπ ην δώζεηε; Έπξεπε λα
πεξηκέλεηε, λα ζαο έδηλα θη εγώ θάηη. Έηζη, ζαλ αληαιιαγή. Πξνζπάζεζα λα ζαο
βξσ, αιιά είραηε θύγεη... Anyway. Θα ην αθνύζσ ην άικπνπκ θαη ζα γξάςσ,
ηόζν ζην blog, όζν θαη ζην πεξηνδηθό.
10 Ν ΟΔΜ ΒΡΊ ΟΤ 2009 4: 44 Μ .Μ .

Μ.Π. είπε...
Α, δελ πεξίκελα λα είζηε κέζα...ρερέ! Αιισζηε έρσ ηόζα πνιιά cd απν ην
πεξηνδηθό, πνύ...
Δίλαη δνπιεηά πνπ ηελ πηζηεύσ πάξα πνιύ. Να είζηε θαιά!
10 Ν ΟΔΜ ΒΡΊ ΟΤ 2009 6 : 44 Μ .Μ .
ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΣΧΟΛΊΟΥ
Νεόηεξε αλάξηεζε Παιαηόηεξε Αλάξηεζε Αξρηθή ζειίδα
Δγγξαθή ζε: ρόιηα αλάξηεζεο (Atom)

A million workers working for nothing/You better give 'em what they really own/ We
got to put you down/ When we come into town (JOHN LENNON "Power to the people")
«Ο ρόιος ηες θρηηηθής είλαη έλας ρόιος αλάκεζα ζε άιιοσς. Χεηρόηερος από
ασηόλ ηωλ πρωηαγωληζηώλ ηοσ αηζζεηηθού γεγολόηος, όηαλ οη πρωηαγωληζηές
είλαη θαιοί, θαη θαιύηερος από ασηόλ ηωλ πρωηαγωληζηώλ ηοσ αηζζεηηθού
γεγολόηος, όηαλ οη θαιιηηέτλες λοκίδοσλ πως είλαη θαιιηηέτλες – θη άληε κεηά
λα ηοσς πείζεης πως δελ είλαη. Θα ζοσ βγάιοσλ ηο κάηη, γηαηί ζε ζέιοσλ θη
εζέλα ζηραβό ζαλ ηελ αθεληηά ηοσς».
Βασίλης Ραφαηλίδης
«Σήκερα πηο ζεκαληηθό είλαη ηο πραγκαηηθό δεδοκέλο, ηο γεγολός, ηο
ληοθοσκέληο, ηο θείκελο. Ότη πηα θρσπηογραθήκαηα, ειηηίζηηθες αζθήζεης,
δηαλοεηηθά παηγλίδηα, θαιιηηετληθές κεηαθορές, προζωπηθές θαληαζίες...».
MARIO MAFFI Underground
[εκδ. Οδυζζέας, 1983]

ΔΓΡΑΨΑΝ...

ΔΙΑΒΑΑΝ, ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΑΝ...

Tire Rack Discounts

ΤΠΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ...
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garage hangover
likembe
livadas
loronix
matsuli music
mutant sounds
orogod
poiein
poly-rythmo
rockin hood
sinclair beiles
tamvakos
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world service
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