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Aquesta secció proposa una línia de programació destinada 
a explorar el complex mapa de l'art sonor des de punts de 
vista diferents. 
 
En la sèrie INTERRUPCIONS aprofitem el vast coneixement 
musical dels artistes i comissaris implicats en RWM per a 
crear una sèrie d'"interrupcions" de la programació 
Curatorial. Amb el format d'una música a la carta mesclada, 
els nostres productors habituals tenen carta blanca per 
elaborar un recorregut estrictament musical amb un únic 
paràmetre inicial: que el fil conductor de la seva mescla 
sigui original i singular. La segona part de Deutsche 
Kassettentäter. L'eclosió de la cultura de cassets casolans a 
Alemanya completa la selecció musical de Felix Kubin amb 
entrevistes exclusives amb Alfred Hilsberg, fundador del 
segell discogràfic ZickZack, i l'escriptor Frank Apunkt 
Schneider. 
 
A càrrec de Felix Kubin. 
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Felix Kubin (1969) viu i treballa desafiant la gravetat. Les 
seves activitats inclouen incursiones en el pop futurista, en 
l'electroacústica, en la música de cambra orquestral, en 
obres de teatre, en projectes de performance i en tallers. 
L'any 1998 va fundar el seu propi segell discogràfic, Gagarin 
Records. Al llarg de les últimes dues dècades, ha publicat 
nombrosos àlbums i ha actuat en una llarga llista de festivals 
internacionals de música electrònica. A més de compondre i 
actuar en directe, el principal interès de Kubin és l'art 
radiofònic. Ha escrit i produït diverses obres per a la ràdio 
nacional alemanya (WDR, BR, Deutschlandradio), i ha tocat 
en directe per a emissores com Resonance FM a Londres i 
ORF Kunstradio a Viena. Les seves obres radiofòniques són 
una barreja de documental, ficció i art sonor.  
www.felixkubin.com 
 
 
 
 
 

 

INTERRUPCIONS #5 

Deutsche Kassettentäter. L'eclosió de la cultura de cassets 
casolans a Alemanya, part #2 
 
La segona (i darrera) part d'aquesta sèrie conté entrevistes amb Alfred Hilsberg, 
fundador del segell discogràfic ZickZack, i l'escriptor Frank Apunkt Schneider. 
Els dos experts en Kassettentäter parlen sobre el context cultural, social i polític 
d'Alemanya a les acaballes dels setanta, un brou de cultiu que va donar lloc a 
una música radicalment nova que Schneider defineix com "l'agressió sense rumb 
dels sorolls alliberats".   
 
 

01. Sumari 
 
Amb la fundació de la seva discogràfica ZickZack l'any 1979, Alfred Hilsberg va 
esdevenir ràpidament una de les figures clau de l'efervescent escena musical 
independent alemanya. En aquells temps se'l coneixia amb el sobrenom de 
Punkpapst (el Papa punk). ZickZack va publicar treballs de grups innovadors com 
Die Toedliche Doris, Einstürzende Neubauten i Palais Schaumburg, tots ells 
factors desencadenants del moviment, abans de ser comercialitzat per la 
indústria majoritària. En la seva primera entrevista en anglès de la història, 
Hilsberg parla del naixement de la Neue Deutsche Welle (la Nova Ona Alemanya), 
un terme que ell mateix va popularitzar en les pàgines de la influent revista 
musical Sounds. La seva columna "Neuestes Deutschland" va suscitar tant 
entusiasme que Hilsberg va arribar a ser "atacat per 20, 30 i fins i tot 40 cassets 
diàries, provinents de diferents llocs d'Alemanya".  
 
La paraula "energia" és una de les més utilitzades per Hilsberg i el seu col·lega 
Frank Apunkt Schneider per a descriure la ràbia, l'angoixa i el fervor que 
destil·lava l'escena dels Kassettentäter. Schneider, teòric pop i membre del 
col·lectiu artístic vienès Monochrom, escriu regularment per a revistes com 
testcard, Zonic i Skug. Al seu llibre Als die Welt noch unterging ("Quan el món 
encara es trobava al caire del judici final"), una topologia enciclopèdica de 
l'underground new wave alemany*, Schneider sintetitza el caràcter radical 
d'aquesta música amb la frase: "Die ungerichtete Aggression der befreiten 
Geräusche" (l'agressió sense rumb dels sorolls alliberats). Fins aquell moment, la 
música pop alemanya no havia conegut un nivell similar d'experimentació i 
d'alegria. Schneider atribueix aquesta situació a l'estat d'anomia en el qual el 
país es va veure immers a principis dels vuitanta. Aquest terme va ser encunyat 
pel sociòleg francès Émile Durkheim en un intent de descriure la pèrdua de 
llaços i valors socials en èpoques de desregulació i canvis estructurals ràpids en 
la societat.  
 
Tant Hilsberg com Schneider veuen en l'any 1980 el començament d'una nova 
era en la qual "el vell ordre va deixar de ser vàlid i el nou encara havia d'arribar" 
(Schneider). En aquest buit cultural, enmig de l'amenaça de la guerra nuclear i 
d'ideologies contraposades, tot era possible. Art, música, literatura, cinema i 
humor van haver d'adaptar-se a la monstruositat del moment polític.  
 
Les declaracions de Hilsberg i Schneider es complementen amb fragments d'un 
enregistrament històric de 1983: asseguts a la seva cuina, els cèlebres 
Kassettentäter Armin Hofmann, Klaus Schmidbauer i Handke Hesselbach parlen 
sobre l'escena underground de cintes de l'època. La seva conclusió final és clara i 
simple: cal que neixi un nou moviment.  
 
Don't listen auf Leute 
Don't listen 
Don't listen auf Leute 
Don't listen  
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[Non Dom, 1981] 
 
 

 

    
Don't listen auf Zeitung 
Don't listen auf Radio 
Don't listen auf Data 
Don't listen auf Politik 
 
Don't listen auf Werbung 
Don't listen auf Doktor 
Don't listen auf Eltern 
Don't listen auf Freunde 
 
Don't listen auf dich 
 
The Wirtschaftswunder "Don't Listen", 1981 
 
*publicat per Ventil Verlag a Mainz (D), 2007, ISBN 3-931555-88-7, www.ventil-verlag.de. 
El llibre només es troba disponible en alemany i es pot demanar directament a través del 
següent correu electrònic: frank.apunkt.schneider@gmx.de. 
 
    

02. Llista de temes 

Wirtschaftswunder "Don't Listen". De la compilació en casset Non-Dom (1980).  
Tagesschau "Gib mir eine Mark". De la compilació en casset Fleischeslust 
(Pissende Kuh Kassetten, C-Tel 1, 1981).   
Cinéma Vérité "Schwerer Sonntag". De la casset Der weiße Rausch (A.D.N. Tapes, 
ADN08, 1984).  
Reinheit des Herzens "Die Mädchen aus Lausanne". Tema inèdit.  
Co-Mix "Setzt Elektronen frei". De la casset Wir sind Brüder – Die Brüderkassette 
(Intoleranz Tapes, 1982).  
Eisenhauer "Insekten". De la compilació en casset Nur noch Reste, Mann! 
(Pissende Kuh Kassetten, C-Tel 3, 1982).  
Siegi und die Tüten "Varel Ain't No Funky Town". De la compilació en casset 
Fleischeslust (Pissende Kuh Kassetten, C-Tel 1, 1981).   
Siluetes 61 "Wo ist der Dom?". D'un flexidisc (ZickZack, ZZ13, 1980).  
Collage de la compilació en casset Non-Dom amb The Wirtschaftswunder, amb 
música de Siluetes 61 i Die Radierer (1982).  
Cançó del concurs de la República Democràtica Alemanya Oktober Singewoche 
contest (ca. 1960). 
Die Gehirne (Leonhard Lorek i Michael Dubach) 'Besiedelung der Ozeane'. 
Enregistrament en directe a Karl-Marx-Stadt (1989).  
Teurer denn je "Jamais Vu". De la casset Bandschaden (1986).  
Z.S.K.A. "Negerurwaldbatschakenmusik". De la compilació en casset ExtremMist 
'81 Sampler, (ExtremMist, emc 01, 1981).  
Universalanschluss "Qualität des Staates". Del CD The tetchy teenage tapes of 
Felix Kubin (Skipp 005, 2003).  
Das Gehirn "Auf großer Fahrt". De la compilació en casset Nur noch Reste, Mann! 
(Pissende Kuh Kassetten, C-Tel 3, 1982).  
Co-Mix "Revol Rules OK". De la casset Wir sind Brüder – Die Brüderkassette 
(Intoleranz Tapes, 1982).  
Z.S.K.A. "La Sureté Nr 3". De la casset La Sureté (ExtremMist, emc 012,  
1983).  
Neros tanzende Elektropäpste "2 Füller und 1 Kamm". De la compilació en casset 
So Nicht (Reinfall Tapes, RC 003, 1982). 
Klaus Beyer "Hey Jude". De la compilació en CD Musik Oblik: Musics in the 
Margin, Vol. 2  (Sub Rosa, cat# 6711299, 2010) 
Die Radierer "Probleme". De la compilació en casset Non-Dom (1980).  
Georgie D. "Die Kunst wird mal durch Abschlachten groß". De la casset 
Datenverarbeitung (Data 13, 1982).  
Dit+Uta "Science Fiction Park BRD". De la compilació en casset Nur noch Reste, 
Mann! (Pissende Kuh Kassetten, C-Tel 3, 1982).  
Collage del fanzine en casset de Tim Renner Festival der guten Taten, amb 
música de Co-Mix i Universalanschluss. 
CHBB "La petit mort". De la casset CHBB-3 (CHBB Musik, 1981). 
The Wirtschaftswunder "Don't listen". De la compilació en casset Non-Dom 
(1980). 
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 [Z.S.K.A. La Sureté  (ExtremMist, emc 012, 1983)] 

 

 
 

03. Crèdits 
 
Entrevistats: Alfred Hilsberg, Frank Apunkt Schneider i Felix Kubin. Entrevista 
del 1983: Armin Hofmann, Klaus Schmidbauer i Handke Hesselbach. 
 
 

04. Agraïments 
 
Agraïments a tots els artistes participants. Agraïment especial també a Frank 
Apunkt Schneider pels seus consells per localitzar temes i títlos; a l'arxiu online 
Tape Attack; a Pilar Cruz per les traduccions a l'anglès i a Alfred Hilsberg per no 
ser un porc. 
 
 

05. Llicència 
    
2011. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics.  

S'han fet totes les gestions posibles per identificar els propietaris dels drets 
d'autor. Qualsevol error o omissió accidental, que haurà de ser notificat per escrit 
a RWM, serà corregit en la mesura del possible. 
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