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Wytwórnia Background z Düsseldorfu należy do
ekskluzywnego grona niezależnych firm płytowych
działających na rynku niemieckim, ale znanych
również szeroko poza nim dzięki wydawaniu
charakterystycznej muzyki elektronicznej w stylu
minimal. Jej katalog liczy około pięćdziesięciu
pozycji i, podobnie jak ma to miejsce w przypadku
większości niezależnych wytwórni techno,
Background Records wydaje głównie winylowe
EP-ki, rzadziej albumy. Wśród artystów są m.in.
Terrence Dixon, Sutekh, Baby Ford, Kit Clayton,
Portable, Rhythm Maker, Submania i wielu innych.
Muzykę wydawaną przez wytwórnię najprościej
zgłębić sięgając po wydane także na CD kompilacje,
które ukazują się pod wspólną nazwą „Futuristic
Experiments”. Cechą charakterystyczną utworów
jest, że zazwyczaj utrzymane są w miarowym
beacie 4/4 i zawsze odwołują się do szeroko
pojmowanej stylistyki techno. Andy Vaz jest
założycielem wytwórni, pasjonatem stylu minimal,
a zarazem też producentem. Popularyzuje, wydając
i promując artystów, futurystyczną,
eksperymentalną i nadzwyczaj oszczędną w formie
muzykę techno. W swych wypowiedziach podkreśla
zawsze, że chciałby ukazywać różne oblicza tej
muzyki, która wciąż pozostaje undergroundową,
choć wielu jej pionierów zamieniło się w
producentów popu inspirowanego latami 80. Andy
przyznaje, że na jego muzyczne wizje mają wpływ
regularne wyprawy do Detroit, Mekki techno, w
której spotkał kiedyś ojców chrzestnych gatunku i
gdzie pojawia się co roku, obserwując miasto
i zachodzące w nim procesy.
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Oto co Andy Vaz opowiedział
nam o swojej wytwórni i wizji
muzyki.
Czy możesz opowiedzieć więcej o środowisku muzycznym Düsseldorfu? Większości
fanów muzyki elektronicznej to miasto kojarzy się przede wszystkim z grupą Kraftwerk,
ale raczej mało wiemy o tym, co dzieje się
tam dzisiaj?
Andy Vaz: Düsseldorf jest z pewnością
najbardziej znany jako miasto, z którego pochodzi
grupa Kraftwerk, pionierzy muzyki elektronicznej.
Wciąż mieszkają w tym mieście i czasami można
ich zobaczyć jako widzów podczas różnych wydarzeń wokół muzyki elektronicznej. Także ATATAK (Pyrolator/Kurt Dahle) pochodzą stąd i byli
znakiem firmowym muzyki z pogranicza w swoim
czasie – Düsseldorf był znany także ze swojego ruchu punkowego we wczesnych latach 80. Ludzie,
którzy czytali książkę „Verschwende deine jugend”
o wczesnym ruchu punkowym w Niemczech,
mogli dowiedzieć się z niej trochę o Düsseldorfie i
scenie muzycznej w tamtych czasach. Poza wymienionymi miasto nie może być nazwane zakątkiem
czy „wielkim graczem” jeśli chodzi o muzykę
elektroniczną w ogóle. Wprost przeciwnie, gdy
startowałem z Background Records w 1999 nikt
prócz mnie nie prowadził w tym mieście wytwórni
płytowej i niewiele działo się jeśli chodzi o muzykę
elektroniczną. Nikt właściwie, ani wytwórnie płytowe, ani ktokolwiek, nie był zainteresowany tym
tematem. We wszystkich klubach DJ-e grali bardzo
komercyjną muzykę house i cięższe techno.
Jakość muzyki elektronicznej serwowanej podczas
muzycznego życia w nocy zawsze była bardzo
ograniczona i dopiero obecnie czasami podnosi
się jej poziom. Jestem gospodarzem imprez, które
odbywają się w mieście kilka razy w roku, gdzie
znajduje się biuro Background oraz moje studio.
Wcześniej był tutaj główny urząd pocztowy, który
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stał pusty przez lata. Stara poczta dała wielu artystom i muzykom miejsce do pracy,
ponieważ nie mogli jej sprzedać ani też
zburzyć ze względów bezpieczeństwa. W
budynku znajdują się wielkie hale, jest wiele suteren i innych surowych, industrialnie
wyglądających pomieszczeń, dokąd zapraszam ludzi z naszej wytwórni na występy.
Przez ostatnie dwa, trzy lata pojawiło się
tutaj kilka mniejszych wytwórni płytowych
i powoli te sprawy zaczynają przybierać
jakiś kształt, ale wciąż jest to powolny
proces. Ponieważ mamy w Düsseldorfie
Akademię Sztuk Pięknych, jest stała grupa
widzów na imprezach, również muzyki
elektronicznej, i wzrasta zainteresowanie
moją wytwórnią i moją pracą.
Kiedy wystartowałeś z Background Records i co było bezpośrednim impulsem do założenia własnej
wytwórni?
Rozpocząłem działalność wytwórni
płytowej w 1999 roku. Przedtem organizowałem imprezy w Kolonii, zapraszałem
artystów z Detroit, którzy wcześniej
nie grali w Europie, jak Terrence Dixon,
Todd Sines, Ectomorph i wielu innych
ludzi. Grali na nich radykalną, ciemną i
minimalną odmianę detroit techno oraz
chicago house. Czułem pragnienie, by
wynieść to na następny poziom poprzez
stworzenie wytwórni płytowej. Label, w
którym Terrence Dixons wydawał swoją
muzykę zbankrutował i potrzebował on
nowej „platformy” dla swojej muzyki. Tak
więc wyszła pierwsza pozycja w katalogu
„Background Records 001”, z Detroit do
Düsseldorfu w 1999. Muzyka była surowa i
minimalistyczna jak tylko to możliwe i bezkompromisowa. W tym czasie była bardzo
unikatowa i była tym, na czym chciałem
skoncentrować się w swojej wytwórni.
Przez lata wydałem 45 płyt, w tym pełne
albumy artystów z Niemiec, USA, Kanady,
RPA, Anglii, Australii, Meksyku, Austrii, z
różnych stron świata. Zawsze chciałem
zjednoczyć cały ruch muzyki minimalnej,
pokazać różne, regionalne odmiany tej
muzyki, nowe gatunki, technologie, ryzyko
i eksperyment, rzeczy głębokie i awangardowe, do słuchania, jak i nadające się do
grania na parkiecie. Zgłębić tę muzykę tak
jak tylko będzie to możliwe i uczynić ją
słuchaną.
Jesteś uważany za jedną z głównych postaci na scenie elektronicznej
muzyki minimal. Czy możesz nam
opowiedzieć o swoich korzeniach oraz
początku flirtu z tą muzyką?
To bardzo trudne, naprawdę. Zacząłem słuchać tej muzyki, gdy miałem 15
lat, jako dzieciak właściwie. Wychodziłem
co weekend na imprezy, wydawałem
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wszystkie swoje pieniądze na płyty, wchodząc głębiej i głębiej w muzykę. Wczesna
muzyka z Detroit i Chicago zainfekowała
mnie niczym wirus, gdy tylko wyszła.
Ciągle nie miałem jej dosyć. Patrząc z
obecnej perspektywy to chicago house
było tym, co miało na mnie największy
wpływ. I to jest muzyka, którą nazwałbym
swoimi korzeniami (podobnie hip hop, w
którym byłem głęboko zanim „wszedłem”
w house). Należę do generacji, która dorastała tylko na hip hopie i house, czarnej
muzyce, nie na rocku i wyznawała hasło
„No more rock’n’roll”. Nigdy nie lubiłem
rocka, nigdy, nawet gdy byłem małym
dzieciakiem. Kolesie z długimi włosami
schodzili mi z drogi, rock`n’rollersi zrobili
krok wstecz, my wygraliśmy. NO MORE
ROCK`N’ROLL” – w 1987 roku w szkole,
taki był mój system, w który wierzyłem.
Następnie wszedłem w muzykę house.
Wszystkie rzeczy z Trax Records/DJ
International, jak Leary Heard/Mr. Fingers,
„Adonis” (bezpowrotnie), Robert Owens,
Marshall Jefferson.

Czy zgodzisz się z tym, że minimal
właściwie nie jest muzyką do tańca.
Jak scharakteryzowałbyś jego fanów?
I tak, i nie. Gatunek nazywany „minimal techno genre” stał się tak zróżnicowany - tak wiele podgatunków podchodzi
pod niego: DM, glitch, ambient, clicks&cuts, microhouse i tak dalej. Dla mnie
tradycyjne minimal techno jest muzyką
taneczną w najczyściej rozwiniętej postaci.
Czerpie wpływy z wczesnego chicago
house, jak wspomniałem wyżej. Wczesny
techno house zawsze był bardzo, bardzo
zredukowany, minimalny. Maszyna perkusyjna, linia basowa i śpiew lub prosta linia
syntezatora tworzyły cały utwór. Dzisiaj
minimal techno czerpie wpływy z tego,
ponownie odkryte dzięki nowej technologii i technikom produkcyjnym. Ale może
mieć tę samą energię, może być deep i
sexy na parkiecie. Sumując: zgodziłbym się
z tym, że większość muzyki do słuchania
odwołuje się do minimal music niż do
standardowego hard techno. Głównie
ponieważ jest bardziej muzyczna, zaawan-
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sowana i inteligentna niż młócące mocno
produkcje techno, które pełnią tylko
funkcję użytkową i nie są muzykalne ani
interesujące. Minimal techno ma w sobie
cechy zarówno muzyki do słuchania jak i
do tańca, co czyni ją bardziej wartościową
dla mnie. Możesz zarówno zagrać płytę z
Background w domu, jak i zapodać ją w
klubie. To funkcjonuje jak dwukierunkowa
ulica.
Prowadzisz także wytwórnię ATC
(A Touch of Class) - jaka jest różnica
między nią a Background?
ATC stworzyłem, aby podążyć za
pierwszą fascynacją, którą była muzyka
house, bardzo deep, deep house, coś, co
miało w sobie więcej duszy a mniej technologii. Coś z czym kładziesz się do łóżka.
W informacjach na twój temat
znalazłem kilka informacji na temat
twojego widzenia muzyki minimal
- mam na myśli powtarzanie zarówno
fragmentów utworów, jak i brzmień
ich przetwarzania, chodzi głównie o
serię „Soundvariation”, której jesteś
autorem. Opowiedz nam o tym.
Cóż, moja seria „Soundvariation”
(www.soundvariation.de) to dziesięć singli
winylowych, kolorowych, na których
stworzyłem ograniczoną liczbę chaotycznych, prostych brzmień, w większości
perkusyjnych i przypadkowo generowanych tonów, które nie są ze sobą w żaden
sposób połączone. Następnie manipulowałem tymi źródłami dźwięku cyfrowo
poprzez transpozycję, przetworzenie oraz
dodanie i zmianę efektów, aby przerobić je w odmienne utwory (używając za
każdym razem tego samego materiału
źródłowego). Wszystkie prace są prosto
zdefiniowane przez kryteria powtórnego
użycia tej samej instrumentacji w kontekście nieograniczonego podejścia od strony
kompozycji, aby zademonstrować, że
pewne określone kryteria produkcji niosą
ze sobą powstanie maksymalnych rezultatów w procesie ograniczonym za sprawą
estetyki lo-fi. Rezultaty są przeróżne, niektóre przypominają free jazz, jest w nich
wiele dysharmonii, rzeczy, które zwykle
idą w parze, przeróżnie kombinowanych
i nakładanych na siebie, aby zintensyfikować odbiór. Niektóre mogą wydawać się
wyzwaniem lub nawet zakłóceniem. Takie
było ryzyko i jestem szczęśliwy, że się tego
podjąłem.
Które wydawnictwa uważasz za
kamienie milowe w rozwoju swojej
wytwórni?
Kompilacje długogrające „Futuristic
Experiments” na CD i winylach to bardzo
ważne wydawnictwa, ponieważ zawsze
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pokazują, w którym miejscu jesteśmy i
co zdarzy się z Background Records w
najbliższym okresie. Czasem pokazują
nowych artystów, których witamy w
gronie twórców naszej wytwórni i
demonstrują kierunek, w którym wytwórnia podąża po każdej kompilacji.
Na kompilacjach z twojej wytwórni znajdziemy wielu różnych
artystów, niektórzy znani są z EPek czy albumów wydawanych w
innych wytwórniach. Co powoduje, że trafiają do Background? Czy
to ty zapraszasz ich do wydawania
w swojej wytwórni, czy też oni
mają potrzebę stworzenia czegoś
i wydania u ciebie?
Po tym jak istniejemy od 1999,
wytwórnia jest dobrze znana na rynku
muzycznym wśród artystów, którzy
operują na tym samym polu, więc
wiele ludzi wysyła swoje zapytania w
celu wydania swoich prac w Background Records. Dzisiaj wiele wytwórni
przestało wydawać muzykę głębszą w
wyrazie, ponieważ myślą o optymalizacji sprzedaży poprzez obranie
kierunku w stronę muzyki bardziej
tanecznej, aby kierować swoje produkcje raczej dla szerokiego odbiorcy
niż do mniejszej publiczności, która
słucha i ma zamiar zgłębiać bardziej
poważną muzykę. Stąd obecnie
Background jest jedną w ważniejszych wytwórni na tym polu, bo inne
zaprzestały wydawania takiej muzyki z
powodów komercyjnych.
Twoja wytwórnia, podobnie jak
wiele niemieckich labeli, zajmuje
się muzyką minimal. Jak scharakteryzowałbyś różnice pomiędzy
Background a innymi znanymi
u nas w kraju wytwórniami, np.
Mille Plateaux czy Scape?
Główna różnica pomiędzy Background a Mille Plateaux to fakt, że my
wciąż istniejemy (żartuję oczywiście),
ponieważ oni zaprzestali działania.
W Background podoba mi się idea
dobrze połączonej i skomunikowanej
rodziny twórców, z dość familijną
strukturą kontaktów personalnych,
taką siecią bliskich przyjaciół wymieniających się pomysłami i ideami
dotyczącymi muzyki i nie tylko.
Próbuję promować każdego artystę, a
także próbuję integracji wszystkich w
jedną rodzinę, łącząc ze sobą indywidualnych artystów, aby mieli mocny
wpływ na wytwórnię bez formalnej
struktury. Z mojego punktu widzenia
Mille Plateaux, wytwórnia którą bardzo szanuję i która miała wielki wpływ
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na scenę minimal muzyki
tanecznej i wiele innych
świetnych stylów, popełniła
jeden duży błąd przez wydawanie
zbyt wielu płyt w roku bez robienia
wielkiej promocji każdej z nich oraz
artysty, który za nią stał. Stąd odbiorcy
stracili rozeznanie poprzez dużą ilość
wydawnictw, które prawie przepełniły
rynek, więc dla każdego potencjalnego nabywcy skończyło się to zakłopotaniem w sferze ich twórczości.
Wydaje mi się, że tylko duzi, odnoszący sukcesy artyści w tej wytwórni
byli dobrze promowani, podczas
gdy większość płyt wydawano bez
wkładania wysiłków w ich promocję,
bez organizowania tras koncertowych
i tego typu rzeczy. Tego był po prostu
za wiele i wytwórnia przestała działać,
co jest bardzo, bardzo smutne. Wolałbym, żeby wciąż działali. Pewność
jest główną siłą w prezentowaniu
tej muzyki. W Background Records
raczej próbuję zaprezentować wybranych artystów i próbuję tworzyć
ich kariery, wkładając w każdego proporcjonalnie tyle samo sił i środków.
Wytwórnia Scape to przykład bardzo,
bardzo profesjonalnego działania
w promocji i wyrabianiu reputacji
artystów. To modelowe zachowanie,
jak prowadzić i sprzedawać muzykę i
mam wiele respektu dla tego co robią.
Ta wytwórnia jest generalnie bardziej
skoncentrowana na dubowej odmianie muzyki, co nigdy nie zdarzyło się
w przypadku Background. W naszym
przypadku pracuję w dziedzinie
minimal, deep 4/4 i bardziej eksperymentalnej muzyki w porównaniu do
Scape.
Jak myślisz, w jakim stopniu ty
i inni artyści czerpiecie z dokonań
pierwszych minimalistów - mam
na myśli Steve’a Reicha, Briana
Eno i ich następców?
Nie mogę mówić za innych
artystów, jakkolwiek sam nie czerpię
wpływów z klasyków minimalizmu.
Dorastałem słuchając hip hopu, a później house music, jak wspomniałem
wcześniej.
Na jakim sprzęcie pracujesz?
Używam PC laptopa wyposażonego w kartę RME Hammerfall DSP
(PCMCIA) oraz kontrolerów midi Doepfer i Faderfox oraz KORG MIKROKONTROLL. Do produkcji używamy
różnego rodzaju programów, a do
występów na żywo programu Ableton
4.01.
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è Muzyka rodem z Background

Jeśli chcecie zagłębić się w wyrafinowaną estetykę minimal techno, powinniście sięgnąć przede wszystkim po wspomniane już
wyżej kompilacje „Futuristic Experiments” #4 i # 6 (z lat 2002-2003) wydane na CD. Obydwie kompilacje otwiera ten sam wykonawca, Akufen, aplikujący pełne przestrzeni house’owe rytmy, z charakterystycznym dla siebie posmakiem deep i poczuciem funky, które
tworzy motoryczna linia basu. Do tego dochodzą poszatkowane sample wokalne konstruujące niepokojący klimat. To muzyka, która
jednocześnie swą statyką zarówno napędza umysł jak i paradoksalnie każe mu zatrzymać się i wejrzeć w głąb. Na obu kompilacjach
znajdziemy też innego ze znanych techno minimalistów z USA, Sutekha (właść. Seth Horvitz), który z jednej strony wplata do minimal
elementy world music („Roof rack”), a z drugiej jest strażnikiem klasycznego brzmienia techno sięgającego eksperymentów rodem z
Chain Reaction i Basic Channel. U niektórych twórców schemat kompozycji jest podobny – ponad oszczędnym schematem rytmicznym
rozwija się jakieś malowidło - plama syntezatorów odpowiedzialna za uruchomienie naszej wyobraźni. Utwory swą statyką „zamrażają”
koła czasu, dając wrażenie zatracenia się w realnym świecie i możliwość chwilowej wyprawy do innego wymiaru czasowego i emocjonalnego. Pobudzają do myślenia, tworząc muzyczne tło zarówno dla filozoficznych rozważań jak i do spektakli teatralnych lub też… prac
w laboratorium. Wysublimowana estetyka tej muzyki oraz wysoki poziom abstrakcji, choć uporządkowany rytmem 4/4, stanowią o jej
hermetyczności. Nazwy wykonawców: Donnacha Costello, Submania, Rhythm Maker, Portable mogą nie mówić zbyt wiele odbiorcy,
który do tej pory nie miał okazji poznać tej wyrafinowanej bardziej eksperymentalnej odmiany muzyki techno.

Antiguo Automata Mexicano
„Microhate”
Wydana pod koniec zeszłego roku
płyta autorstwa Angela Sancheza „Borges Monterrey” to czarująca impresja
muzyczna, niby bardzo skromna w
formie, ale intensywna, jeśli chodzi
o przekaz. Słychać w niej chłodną,
laboratoryjną pracę producenta nad
brzmieniami, odwołujące się do muzyki tanecznej miarowe tykanie, a delikatna struktura trzasków i szumów
splata się wzajemnie w siatkę rytmu.
Album ma swoją dramaturgię, wraz
z kolejnymi utworami, rytm staje
się coraz wyraźniejszy i przeradza
się w bardziej wyraźny, taneczny,
minimalistyczny beat. Gdzieś nieśmiało kłania się Monolake, choć muzyka
Meksykanina jest dużo bardziej intensywna, paradoksalnie poprzez umiejętne
wykorzystanie skromniejszych środków.
Jest to brzmienie z pewnością bardziej
eksperymentalne niż podobne w brzmieniu, chill outowe produkcje spod znaku
Elecrolux. Album jest wyprawą w świat
z mikroskopem, pod którego okularem
wiele na pozór znajomych obrazów
nabiera szczegółów i... rumieńców.
Dave Miller „Audio Raccolta”
Dave Miller jest inżynierem programistą i zarazem twórcą muzyki elektronicznej. Pochodzi z Perth w Australii, ale
jemu sercu bliższe są, sądząc po muzyce,
klimaty minimal, detroit i chicago house.
Jak sam wyznaje, zawsze był zainteresowany produkowaniem muzyki, ale nigdy
nie uczył się gry na żadnym instrumencie. Sposób produkcji dźwięku oparty
o komputer i programy umożliwił mu
wypowiedź twórczą.
Demówki Millera trafiły do Background Records za pośrednictwem
producenta Jana Jelinka, z którym
Australijczyk ma dobry kontakt. Pierwszą
EP-ką Dave’a wydaną przez wytwórnię
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Andy Vaza była „Grey summer”, która
zyskała dobre recenzje w prasie fachowej i upewniła artystę co do słuszności
obranego kierunku swojej twórczości.
Ubolewa on jedynie nad tym, że płyty
wydawane w Europie są trudno dostępne w jego rodzimym kraju, przez
co znany jest bardziej zagranicą niż na
własnym podwórku. Znany z uzależnienia od komputerów, większość swoich
produkcji opiera raczej na wykorzystaniu
software’u niż hardware’u, co automatycznie kierunkuje go do zbioru „twórców z laptopami”, jak nazywa się obecnie
szeroką rzeszę producentów korzystających tylko z Powerbooków Apple’a.
Sam przyznaje, że właśnie dzięki
laptopom odtwarzanie na żywo muzyki
elektronicznej stało się wreszcie możliwe
bez zaangażowania wielu pudełek,
połączeń, które zazwyczaj zawodzą na
scenie. Podobnie jak wielu, korzysta podczas występów na żywo z oprogramowania Ableton Live. Jego album „Audio
Raccolta” zaczyna się trochę w stylu dub,
bliższym produkcjom Scape Records. W
muzyce pojawiają się sample akustycz-

nych instrumentów dętych i perkusyjnych, nadające muzyce trochę jazzowego
feelingu. Zminimalizowana polirytmia
zbudowana jest z niskich linii basowych
oraz micro-house’owych, hip hopowych
i lounge’owych beatów, utrzymanych
w średnim i wolnym tempie. Brzmienie
jest dużo cieplejsze niż innych produkcji
z katalogu Background, dzięki przewadze sampli akustycznych instrumentów.
Miller, zwykle nie sampluje fraz, jedynie
pojedyncze dźwięki, które sam misternie
łączy w struktury. Momentami pojawiają się zsamplowane współbrzmienia,
urywek pasażu czy wyciętej zagrywki,
które pełnią role rytmicznego przerywnika. Czasem brzmi to jakby orkiestrę
Duke’a Ellingtona przenieść w czasie, a
niektórym muzykom zamienić zwykłe
instrumenty na laptopy! Krytycy zauważyli, że być może Miller tymi nagraniami
definiuje minimal break-beat jako alternatywę do szeroko rozpowszechnionego
minimal-house.
Więcej informacji szukajcie na
www.background-records.de
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