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Amb aquesta secció, RWM continua en la seva una línia de 
programació destinada a explorar el complex mapa de l'art 
sonor des de punts de vista diferents organitzats en cicles de 
comissariat. 
 
PARASOL ELEKTRONICZNY. RUMOURS FROM THE EASTERN 
UNDERGROUND presenta un mapa exhaustiu però molt 
personal de l'art sonor i el pop experimental a Europa de 
l'est. Aquesta sèrie de sis episodis està concebuda com una 
entretinguda barreja de material documental i encàrrecs a 
mode de joc, amb l'objectiu d'explorar les tècniques de 
supervivència artística, política, econòmica i mental de la 
regió. Aquesta peculiar anàlisi, plena de fantasia, es 
construeix amb l'ajuda dels nostres "agents paraigua", 
personatges clau de cada regió explorada, que introdueixen 
l'oïdor en el seu radi artístic i la xarxa personal d'amistats i 
fan especial èmfasi en la seva manera de construir i 
deconstruir la realitat. Aquests agents esdevenen la nostra 
veu i les nostres oïdes, alhora que ens ajuden a definir un 
context tant local com internacional d'artistes afins.  
 
A càrrec de Felix Kubin. 
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Felix Kubin (1969) viu i treballa desafiant la gravetat. Les 
seves activitats inclouen pop futurista, electroacústica, 
música de càmera orquestal, obres de teatre, projectes de 
performance i 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.  
 
 
 

 

PARASOL ELEKTRONICZNY. 
RUMOURS FROM THE 
EASTERN UNDERGROUND #1  
Estònia  
 
Aïllada per la seva geografia i una llengua ugrofinesa, Estònia és una terra 
fronterera entre l'est i l'oest. Recorda aquella zona hermètica i surreal de Stalker, 
la pel·lícula d'Andrei Tarkovsky, punt de trobada entre naturalesa i ciència ficció.   
 
 

01. Sumari 
 
El primer episodi de la sèrie PARASOL ELEKTRONICZNY. RUMOURS FROM THE 
EASTERN UNDERGROUND és excepcional en dos sentits. Durant un viatge a 
Tallin, jo mateix em vaig encarregar de les entrevistes amb els artistes. 
Normalment, els agents paraigua s'encarreguen de fer aquesta feina.  
La segona excepció és la durada de l'episodi, que amb més de 80 minuts, resulta 
més aviat un capítol doble. Vaig pensar que els episodis pilot acostumen a ser 
més llargs que els seus successors, així que podíem aplicar perfectament aquesta 
norma. Així mateix, crec que l'episodi estonià és una bona introducció a la 
varietat i el dinamisme de l'escena underground de l'est d'Europa en general. 

Aivar Tõnso, el nostre home a Estònia, m'havia proporcionat una gran selecció 
d'artistes i una agenda per a les entrevistes. Vaig conèixer l'Aivar l'any 2002, 
quan va representar la seva ciutat natal, Tallin, al festival ArtGenda d'Hamburg. 
Jo era un dels comissaris del festival, i de seguida em vaig adonar que el noi era 
un fanàtic de la música. Durant la seva adolescència, acostumava a quedar-se 
despert tota la nit per a poder escoltar els programes de John Peel amb el seu 
receptor d'ona curta. Avui, Aivar s'encarrega de la programació de "Tallinn 2011 
– capital cultural d'Europa" i dirigeix un segell anomenat Ulmeplaadid que només 
publica artistes d'Estònia. 
 
Cada episodi d'aquesta sèrie conté temes i seccions recurrents: un nou himne 
nacional compost per un dels artistes convidats, presentacions d'instruments i 
sons favorits, petits diaris sonors per a documentar "un dia en la vida" dels 
personatges, enregistraments de veu en la llengua local, declaracions sobre 
tècniques de supervivència mental i econòmica i discussions sobre l'anomenat 
"símptoma de l'est".  
 
"No sabem si pertanyem a l'est o a l'oest. De fet, ens agradaria ser més aviat un 
país escandinau", afirma la diva post-punk Kiwa, una de les artistes més famoses 
de l'underground estonià, que encara avui sobreviu sota mínims. Efectivament, 
amb una població petita i protestant, i una llengua que sembla d'un altre planeta, 
Estònia té molts trets en comú amb Finlàndia. Tanmateix, la seva història política 
genera una forta connexió amb altres països de l'est. Artistes i músics com Kiwa, 
Taavi Tulev i Aivar Tõnso han viscut els intensos canvis polítics soferts pel país: 
des de l'ocupació russa a la independència, la democràcia, el capitalisme i un 
període de govern de dretes. Altres artistes eren massa joves per a presenciar 
aquests canvis.  
 
Però les incerteses polítiques i econòmiques també han produït una resistència 
artística molt rica. En la seva brutal sàtira propagandística "Choose order", el grup 
de cineastes radicals ESTO TV s'acosta al creixent fenomen del nacionalisme al 
seu país. Aquests artistes no van tenir cap por a l'hora d'interferir en trobades 
polítiques del partit de dretes, on es presentaven com els seus seguidors més 
fidels i radicals.   
 
Malgrat que artistes com Andres Lõo i Kiwa afirmen amb contundència que "no hi 
ha mercat per a l'art contemporani", Estònia disposa d'una escena musical en 
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eclosió i plena d'optimisme. Atès que molts dels seus músics són a l'atur, les 
preguntes sobre crisi i estabilitat van resultar simplement irrellevants. Més aviat 
al contrari: la majoria d'ells s'acontenten amb tenir més temps per a invertir en la 
seva passió, la música. O, tal com va dir Rainer Jancis: "Podem perdre la vida, 
però no pas la feina".  

Felix Kubin, 9.11.2010 
 
    

02. Agent paraigües a Estònia 
 
Aivar Tõnso ha estat una de les figures essencials de l'escena de la música 
electrònica estoniana des de començaments dels anys noranta. Productor, DJ i 
organitzador d'esdeveniments, Aivar també ha col·laborat en projectes com 
Hüpnosaurus i Kismabande. Dirigeix el seu propi segell discogràfic, Ulmeplaadid, 
amb l'objectiu de promoure el diàleg cultural i noves aproximacions a la música 
moderna. Ell mateix descriu l'actitud del segell com "oberta de mires però 
perfeccionista".  
 

 

03. Llistat d'artistes (per ordre d'aparició) 
 
Aivar Tõnso 
Katrin Essenson  
Raul Keller  
Kiwa 
Sequoia (Lotte Jürjendal & Katrin Rätte)  
Taavi Tulev 
Andres Lõo 
Tencu (Andres Tenusaar) 
Rainer Jancis   
 
 

04. Encàrrecs: el nou himne nacional d'Estònia 
 
El nou himne d'Estònia ha sigut compost per Taavi Tulev. Acompanyant l'arxiu 
sonor de l'himne, Taavi va adjuntar la següent explicació: "Com sóc més aviat una 
persona de bosc, no m'agrada gens que existeixin diferents països. Aquest himne 
està fet per a la zona on jo visc. Em puc imaginar a mi mateix al camp, escoltant-
lo en ocasions especials o per a commemoracions històriques. Es podria tocar 
ben alt perquè se sentís per tots els camps de la contrada. No cal que ningú es 
desplaci, ni pensi en si mateix com part d'un grup de persones".  
 
 

05. Crèdits 
 
Comissariat per Felix Kubin. Entrevistes, edició i producció final: Felix Kubin. 
Veu: Patrycia Ziolkowska. Agent paraigua a Estònia: Aivar Tõnso. El nou himne 
d'Estònia: Taavi Tulev. 
 
 

06. Agraïments 
 
Molte gràcies a Patrycia, Aivar i tots els artistes participants. 
 
 

07. Llicència 
    
2010. Tots els drets reservats. © dels temes dels artistes i/o dels segells 
discogràfics. S'han fet totes les gestions 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 possible.        
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