                                        Subkultura Techno


  1.          Od czasu, gdy w naszym życiu zagościła technika.
Ogromny rozwój elektroniki i komputeryzacji, fascynacja kosmosem i jego dźwiękami oraz chęć emulowania elektronicznie dźwięków prawdziwych instrumentów, spowodowało rozwój techniki dążącej do jak najwierniejszego naśladownictwa.
Mimo iż nie udało się osiągnąć zamierzonego celu, to uzyskane w tym procesie brzmienia były tak interesujące, że zyskały sobie duże grono zwolenników, zarówno wśród muzyków, jak i odbiorców.
            Zainteresowanie tymi dźwiękami wciąż wzrastało. Powstały pierwsze zespoły grające muzykę elektroniczną np. J.M. Jarre. Muzyka ta wciąż nie należała do popularnych, jednak dzięki pierwszym klawiszowym syntezatorom powoli stawała się zauważalna. Niektórzy próbowali naśladować Jarre'a, inni poszli w kierunku nowego elektronicznego Dance. Powstawały pierwsze zespoły syntezatorowe, np. KOTO, Laserdence i wiele, wiele innych. Ich muzyka to szeroko rozumiana obecnie el-muzyka.
Jednak KOTO w swoich poczynaniach szło dalej i swoimi rytmami zaczęło szokować. To nie był dance, ani el-music, ani rap. Okazało się, że na zachodzie zaczął krystalizować się nurt nowej muzyki, muzyki opartej na elektronicznych brzmieniach ale innych niż te znane, bez słów, bez melodii, posiadający głównie cyklicznie zmieniający się rytm ubarwiany perkusją nawiązującą do afrykańskich rytmów wprowadzających szamanów w modlitewny trans.
Wkrótce zafascynowanie syntetycznymi dźwiękami - technicznymi dźwiękami tak bardzo wzrosło, że grupki ludzi pochłoniętych tą muzyką zaczęły się łączyć i spotykać w klubach. 
Tak w wielkim skrócie powstała subkultura T E C H N O.

            Wielu ludzi nie rozumie tej muzyki i jej zwolenników, uważając ją za diabelski wymysł. Jej twórców i słuchaczy zaś za nienormalnych i zapatrzonych w kosmos marzycieli, którzy ignorują rzeczywistość.
Rzeczywiście, obraz takiego człowieka jest inny od utartego modelu "normalnego" ubrania czy stylu bycia.
Chodzą oni ubrani w plastikowe ubrania, przypominając postacie z filmów Science Fiction, często farbują włosy na różne kolory, raczej jaskrawe. Czasami widać na ulicy człapiącego w stroju płetwonurka technomana udającego się na techno party.
Taki widok niejednego może zszokować i uzna kogoś takiego za wariata. Ale w subkulturze techno jak i innych subkulturach prezentowany jest bunt przeciw wszystkim stereotypom, objawiający się charakterystycznymi strojami.

            Ludzie słuchający muzyki techno to nie tylko młodzież, to również starsi, których  także fascynują syntetyczne brzmienia.
Techno słuchają również często graficy, nie tylko komputerowi, programiści, gracze komputerowi (a techno w grach pojawia się coraz częściej), astronomii i zwykli ludzie, którzy mają dość rzeczywistości i chcą się od niej oderwać choć na chwilę i "odlecieć w kosmos".
Niestety, ale obecnie niektórzy "odlot w kosmos" traktują zbyt dosłownie i zamiast skoncentrować się na samej muzyce, "ubarwiają ją" środkami odurzającymi typu EXTASY, AMFETAMINA i inne. 
Kiedyś zażywanie tego typu specyfików mało tendencję spadkową, ale dzięki ekspansji pseudotechno, na które młodzież "wszelkiego typu" wali drzwiami i oknami imprezy typu techno party przybrały postać "narkotycznych orgii". Do tej pory widzę widoki "łażących po ścianach naćpanych metalowców, którzy po jakąś cholerę przyleźli na techno party. Ale z czasem "plewy odpadną, a to co dobre pozostanie".
Tak, sortowanie już się zaczęło. W lepszych klubach, gdzie się gra prawdziwe techno, a nie "kwas dla mas" sytuacje narkotycznych orgii są maksymalnie zminimalizowane. Do takich klubów chodzą prawdziwi koneserzy chcący się odprężyć w iście kosmicznym kimacie muzyki techno.

          Potężne stroboskopy, lampy ultrafioletowe, skanery, wieloekranowe projekcje wideo zmieszane z komputerowo przetworzonymi mieniącymi się wykresami przenikających się dźwięków, lasery, projektory obrazów holograficznych tworzą oprawę wszystkich imprez techno.
Muzyka, która oddziałuje nie tylko na zmysł słuchu lecz odczuwalna jest niemal przez każdą komórkę  ciała. Całość diametralnie zmienia naszą percepcję otoczenia. Audiowizualny spektakl, w którym uczestniczą tysiące ludzi, wyzwala niezwykłą atmosferę tolerancyjnego współistnienia.
Wydaje się iż za sprawą wibracji przenikających atmosferę, podświadomie budzą się wszystkie zmysły, w tym również zmysł powonienia. Wydaje się, że ludzie zanurzeni w technicznym brzmieniu nieświadomie odnajdują wspólną płaszczyznę porozumienia, a związane z tym emocji ugruntowują poczucie wspólnoty i harmonii - ich czakry harmonizują się.
            Czakra (chakra) to rodzaj hinduistycznej "rzeczy", specyficzny punkt energetyczny, o którym mówi wielu uduchowionych technomanów.
Istnieje 7 czakr umiejscowionych w różnych punktach energetycznych naszego ciała:
            Korona - czyli czubek głowy, którędy energia kosmiczna wpływa do naszego ciała. Trzecie oko - jest ono umiejscowione na czole pomiędzy łukami brwiowymi i odpowiada ona za intuicję, oraz czakry: gardła, serca, splotu słonecznego, brzucha i podstawy.
Zharmonizowanie tych czakr powoduje zrównoważenie cech opowiadających poszczególnym czakrom a w rezultacie prowadzi do kosmicznej jedności z Wszechświatem.
W tym właśnie aspekcie wyraźnie rysuje się podobieństwo kultury końca XX w z tradycją minionych wieków. Niewątpliwie kultura techno żyje w dobie kultury synestezji, kultury zapoczątkowanej już w antycznej Grecji.
            Tam synestezja zyskała mino zjawiska o charakterze metafizycznym. Pitagorejczycy, którym zawdzięczamy koncepcję muzyki sfer uznawali, iż u podstaw wszelkiej rzeczywistości, zarówno w skali makro, jak i mikro leży "boska harmonia". Odzwierciedla się ona we wszystkich fenomenach rytualnych - na równi w ruchach planet i w procesach wewnątrzkomórkowych. Podstawą tej zależności są wibracje manifestujące się w postaci doznań zmysłowych. 
To wszystko jest zawarte właśnie w muzyce techno, która naśladuje dźwięki kosmosu - rytm fal elektromagnetycznych, szum gwiazd, echo kosmosu, gwizd spadających meteorów, a efekty świetlne wprowadzają odbiorcę w typowy dla techno psychodeliczny trans.
            Subkultura techno to właśnie mieszanka kosmosu z metafizyką i techniką, stąd wiele odmian tej muzyki ściśle powiązanych rodzajem generowanych dźwięków np. trance, goa, acid, drumn 'n' bass, elektro, house. Często twórcy muzyki techno mieszają ze sobą różne style prdukując brzmienia typu: Acid hard trance, łącząc goa z ambientam powstał gatunek minimal techno, który ma też oddźwięki psychodelicznego transu.

            Subkultira techno zagościła również w Polsce. Tworzone są liczne kluby np. Techno Planet w Bielsku-Białej, Ground Zero w Warszawie.
Ostatnio pojawiły się miesięczniki zajmujące się tylko tą muzyką np. "Plastik", w którym od czasu do czasu jest dołączona płyta audio, oraz "Techno Party" - świetnie wydany magazyn fanów muzyki techno. Do kązdego numeru dołączany jest kompakt, na którym jest świetnie złożona muzyka prezentująca różne odmiany techno oraz ścieżka CD-ROM z ciekawymi programami komputerowymi głównie służącymi do generowania techno (ale o nich później).
Płyty z "Techno Party" stanowią doskonałą kolekcję do domowej dyskografii.
Również media poświęcają sporo czasu subkulturze techno. W soboty w RMF-FM od godziny 00:00 do 5:00 a czasami do 6:00 nadawany jest program "Technikum Mechanizacji Muzyki", w którym jest sama muzyka techno i prawie zero gadania.
Natomiast w niedzielę o 19:30 w Programie 3 Polskiego Radia jest audycja "TOP TLEN" poświęcona muzyce elektronicznej oraz w czwartek w tej samej rozgłośni radiowej o 22:10 jest program "Studio El-muzyki".
Telewizja też nie zapomniała o techno. Z piątku na niedzielę w Polsacie o godzinie 2:30 nadawany jest program D.J' Club.

            Muzykę techno może komponować praktycznie każdy, kto ją lubi i potrafi składać rytm i przede wszystkim ma komputer (choć nie koniecznie, bo może mieć specjalny mikser robiony np. przez firmę Technics dla D.J. -ów), oraz specjalne oprogramowanie.
Dobrym i najtańszym programem do do tworzenia techno jest preferowany przeze mnie Rubber Duck, oraz najlepszy moim zdaniem ReBirth 338 emulujący stare analogowe syntezatory.
Posiada on dwa generatory fal piłokształtnych i prostokątnych oraz jeden automat perkusyjny.
Na tym programie można robić naprawdę super utwory w stylu goa - acid - minimal - trance.
Jego ogromną zaletą jest zapisywanie muzyki we własnym formacie, w którym zapisywane są również ustawienia wszystkich przełączników i pokręteł. Dzięki temu takie utwory zajmują mało miejsca i nadają się do powtórnego zmiksowania.
Program ten również zapisuje pliki do formatu WAVE, który jest łatwo nagrać na płytę audio i stworzyć swoją własną płytę.

           Tak oto prezentuje się subkultura techno. U innych wzbudza zdziwienie, niezrozumienie i totalną niechęć. U innych zaś zauroczenie i chęć zaistnienia w niej, a u innych wywołuje tylko chęć słuchania tej muzyki, by odkrywać inne strony świadomości, które pomagają w tworzeniu grafik, teledysków, czy prezentacji multimedialnych. 


               --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artykuł ten jednak opisuje co było kiedyś. Teraz jest już zupełnie inaczej. Powstały nowe super programy do generowania techno, ale niestety z ogólnodostępnych mediów znikła muzyka techno, na rzecz pseudo techno w stylu zespołu "Cosmanova". Styl się skomercjalizował i prawdziwe techno odeszło do podziemia skąd się wywodziło. Istnienie techno wiąże się też nierozwiązanie ze sceną komputerową, o której piszę w innych artykułach w tym ZINie.
Co do mediów, to nie ma już "Technikum Mechanizacji Muzyki", nie ma DJ'Clubu, ani też magazynu telewizyjnego "Plastik" i "Techno Party". Nie ma też czasopism "Plastik" i Techno Party". "Techno Party" jeszcze długo się utrzymywało na rynku, ale po wielkich kłopotach 2001 roku udało się jeszcze wydać dwa numery m.in. z super płytą "Fjucza trans" oraz muzyką house. No i na tym na razie się skończyło. Pozostała tylko strona www.techno-party.com  Na rynek wszedł magazyn pseudotechno - "Techno News", który swoją komercyjną zawartością ściągną do siebie lamerstwo z całej Polski - scena znikła. Pytanie tylko czy znikła na zawsze, czy się jeszcze się odrodzi i dokąd uciekła ???



2.        Subkultura techno jest elementem kultury masowej. Powstała w silnej opozycji do       kultury wytworzonej przez muzykę rockową. 
Wobec fanów techno zamiennie stosuje się określenie klubowicze lub imprezowicze . Muzykę, której słuchają określa się mianem „syntetycznej”. 
„ Gra świateł” i rytmiczna muzyka – impreza w stylu techno

a). historia 
muzyka techno pojawiła się pod koniec lat 80. 
jest efektem rozwoju techniki (elektroniki, komputeryzacji) 
techno powstało na bazie zafascynowania kosmosem 
wykształciło się na bazie muzyki elektronicznej

b). ideologia (poglądy) 
techno akceptuje wszystko co nowoczesne 
fani techno akceptują każdego bez względu na kolor skóry, rasę czy wiek – pod warunkiem, że dana osoba chce uczestniczyć w zabawie 
subkulturą techno interesują się ludzie w różnym wieku i różnych zawodów 
niestety niektórzy zwolennicy techno stosują narkotyki (haszysz, marihuana, LSD) by uzyskać stan „odlotu w kosmos” (błogości); narkotyki powodują również podniesienie wytrzymałości fizycznej, dana osoba jest w stanie bawić się przez wiele godzin 
techno bywa określane mianem „hedonistycznej zabawy” 
jest to subkultura pokolenia dla którego pierwszą „zabawką” był komputer 
podstawą tej subkultury jest tolerancja, konsumpcja, wolność, przyjemność, wolny seks, upajanie się narkotykami

c). ubiór (styl) 
ubiór kolorowy wykonany z tworzyw sztucznych 
okulary z migającymi diodami 
gadżety 
farbowane włosy 
malowana na czas zabawy twarz 
światełka odblaskowe 
kolory bardzo jaskrawe 
„ kosmiczne” kształty 

d). muzyka 
muzyka elektroniczna, w której najważniejszy jest rytm 100/200 uderzeń na minutę 
przy muzyce techno organizowane są zabawy określane mianem „technoparty” – sceneria sal w których odbywają się zabawy nawiązuje do industrialnych treści, ściany zajmują telebimy, mnóstwo oślepiających świateł, lasery, zaś disc jockeye (DJ) nie tylko puszczają płyty, ale miksują je zmieniając tempo, nakładają na siebie utwory i ubarwiają je dźwiękami otoczenia albo wzbogacają fragmentami innych piosenek (tzn. samplują ) 
muzyka techno (jak twierdzą jej zwolennicy) jest odmianą psychodelii, jaką w latach 60. uprawiały zespoły związane z ruchem hipisowskim 
najbardziej znane imprezy organizowane przez i dla zwolenników techno to: LOVE PARADE i STREET PARADE 
LOVE PARADE – (Parada miłości) – to odbywające się (od 1989r.) do lat w Berlinie gigantyczne party, na które ściągają setki tysięcy zwolenników muzyki techno i gatunków pokrewnych np. elektro, house. Głównym elementem zabawy jest korowód prowadzony przez kilkadziesiąt ciężarowych samochodów, z których prezenterzy puszczają muzykę.

e). symbolika 
„ Smiley” (śmieszek) – to uśmiechnięta twarz na żółtym tle przypominająca słoneczko, używana jako znak zwolenników muzyki tanecznej – house, techno, elektro itd.



3. W muzycznym kręgu zainteresowań członków tej subkultury znajdują się takie gatunki muzyczne jak:
- gothic rock
-gothic metal
-metal progresywny
-doom metal
-symphonic power metal
-muzyka psychodeliczna
-muzyka industrialna/ industrialno- elektroniczna
Subkultura ta nie jest jednak jednorodna ze względu na wpływy muzyki elektronicznej, punka,death metalu, black metalu,neofolku i innych.
Ponadto wśród tej podkultury zaznacza się zainteresowanie okultyzmem, wampiryzmem, mitologią nordycką oraz słowiańską, tematami mistyczno- chrześcijańskimi oraz gnostycznymi.
Miejscem integrującym społeczność gotycką jest obecnie festiwal Castle Party w Bolkowie oraz festiwal w Lipsku "Wave-Gotic-Traffen"



