UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

NIKA HERMAN

Upornice v glasbi

Diplomsko delo

Ljubljana, 2016

UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA SOCIOLOGIJO

NIKA HERMAN

Upornice v glasbi

Diplomsko delo

Mentor: doc.dr. Jože Vogrinc

Dvopredmetni univerzitetni
študijski program sociologija kulture

Ljubljana, 2016

KAZALO

1 UVOD ...................................................................................................................... 1
2 DRUŽBOSLOVNA ANALIZA GLASBE .................................................................... 3
3 MNOŽIČNA GODBA IN KONTRAKULTURA .......................................................... 5
4 DEKLETA CVETJA.................................................................................................. 7
4.1 Joan Baez in Nina Simone ................................................................................ 7
5 BEG V ROMANTIKO ............................................................................................ 12
6 ROCK IN SPOLNA OSVOBODITEV ..................................................................... 14
7 KRALJICE GLAM ROCKA..................................................................................... 16
7.1 Suzi Quatro in The Runaways ......................................................................... 16
8 PUNK DIVJAKINJE ............................................................................................... 22
8.1 The Slits .......................................................................................................... 24
9 GIBANJE RIOT GRRRLS ...................................................................................... 28
9.1 Bikini Kill .......................................................................................................... 30
10 SPOL KOT DRUŽBENI PRODUKT ..................................................................... 32
11 ANDROGINE UPORNICE ................................................................................... 34
11.1 Amanda Palmer in Peaches .......................................................................... 34
12 KONGLOMERAT STILOV IN PREPRIČANJ ....................................................... 38
12.1 Tanya Tagaq in Helly Luv .............................................................................. 39
13 GLASNE V SLOVENIJI ....................................................................................... 41
14 ZAKLJUČEK ........................................................................................................ 45
15 VIRI..................................................................................................................... 48

II

KAZALO SLIK

Slika 1: Joan Baez med protesti proti vojni v Vietnamu .............................................. 8
Slika 2: Nina Simone med nastopom ........................................................................ 12
Slika 3: Suzi Quatro .................................................................................................. 18
Slika 4: The Runaways med nastopom .................................................................... 21
Slika 5 Provokativna naslovnica albuma Cut, kjer so pozirale kot ponosne Amazonke
................................................................................................................................. 26
Slika 6 : Primer Riot Grrrls fanzinov .......................................................................... 29
Slika 7: Katlheen Hanna med nastopom, s provokativnim napisom: slut- »kurba«... 32
Slika 8: Coco Rosie .................................................................................................. 34
Slika 9: Amanda Palmer z napisom: ''Brezplačne digitalne vsebine (in joške) za vse!''
................................................................................................................................. 36
Slika 10: Peaches ..................................................................................................... 37
Slika 11: Tanya Tagaq s kosom tjulnjevega mesa................................................... 39
Slika 12: Helly Luv kot pešmerga ............................................................................. 40
Slika 13 : plakat Glasne za begunce ........................................................................ 43

III

Upornice v glasbi
POVZETEK:
V diplomskem delu je predstavljenih nekaj glasbenic, ki so bile v svojem ustvarjanju
na različne načine uporniške oziroma so se posvetile kritiki družbe. Glasbenice so
predstavljene kronološko, od začetka razcveta rock'n'roll glasbe, ki velja za
manifestacijo kontrakulture, pa vse do današnjih dni, ko je glasbenih zvrsti in načinov
skozi katere lahko glasbenice izrazijo svoj upor, mnogo več. Položaj glasbenic
oziroma kar umetnic, je že od nekdaj odvisen od okoliščin prevladujočih moških
gibanj. Že izraz female musicians, ki se še danes pogosto uporablja v medijih, da
slutiti, da je spol pomemben faktor pri glasbenem ustvarjanju in da gre na nek način
še vedno za posebnost. V teoretičnem delu se diplomsko delo posveča problematiki
sociološke analize glasbe in množične godbe ter spolu kot družbenemu produktu.
Popularna glasba daje učinkovit vpogled v družbeno dogajanje, prav tako pa velja
tudi obratno, saj je glasba medij skozi katerega se lahko širijo socialna, politična,
osebna in ideološka sporočila.

Ključne besede: družboslovna analiza glasbe, ženske glasbenice, kritika družbe,
množična godba, subkulture, rock'n'roll, spolna osvoboditev, spol kot družbeni
konstrukt

IV

Female rebel musicians
EXTRACT:
The following thesis presents a few female musicians whose creative work was in a
way rebellious or critical towards society. Musicians are presented in chronological
order, starting with the flourish of rock and roll music in the 60’s, which applied to the
manifestation of the counterculture, and ending with today’s music, when there are
more ways and genres through which female musicians can express their resistance.
Female musicians have always been inferior and depended on prevailing trends in
male-dominated music industry. Even the term female musician, which is widely used
in popular media, suggests that it is still not completely common for women to be
musicians. The theoretical part of this thesis focuses on sociological analysis of
music, pop culture and on gender identity as a social construct. Popular music can
provide an effective insight into social changes as well as vice versa: music is a
medium through which political, social, ideological and personal messages can be
spread.
Key words: sociological analysis of music, female musicians, critic of society,
popular music, subcultures, rock and roll, sexual liberation, gender as a social
construct
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1 UVOD

Kot velika oboževalka rock'n'roll glasbe in njenih različnih podzvrsti, sem se želela
na svoj način posvetiti temi, ki mi je blizu. In sicer ženskemu uporništvu skozi glasbo.
Ko smo se s kolegicami nekaj let nazaj tudi same preizkusile v punk skupini, smo
ugotovile, kakšno presenečenje še vedno vzbuja skupina, v kateri nastopajo le
ženske (seveda z izjemo narodno- zabavnih in pop skupin). Prav tako, zanimivo, še
vedno velja za nenavadno, kadar ženska v mešani skupini ne poje, temveč igra na
kakšen inštrument. V diplomskem delu se bom posvetila uporu in protestu skozi
glasbo. Predstavila bom nekaj ženskih glasbenic, ki so svoje ustvarjanje izoblikovale
okoli različnih pojavnosti upora, pa naj je šlo za upor proti izkoriščanju ljudi, proti
mačizmu, proti dojemanju ženskosti, proti vojnam ali proti heteronormativnosti.
Odločitvi, da bom za raziskavo izbrala glasbenice, je botrovalo dejstvo, da le te še
vedno izstopajo iz diskurza popularne glasbe, saj so v manjšini. Morda mnoge od njih
prav zato prežema nekakšen ''uporniški duh'', ki zna biti še bolj divji in jezen od
tistega, ki ga odražajo moški kolegi rockovske kontrakulture. Položaj ženskih
glasbenic oziroma kar ženskih umetnic, je že od nekdaj odvisen od okoliščin
prevladujočih moških gibanj. Tukaj velja omeniti prepoznavnost, priznanost,
plačanost in tako dalje. Že izraz female musicians da slutiti, da je spol pomemben
faktor pri glasbenem ustvarjanju in da gre na nek način za posebnost. Seveda je v
slovenskem jeziku izraz ženska glasbenica neposrečen in bi glasbenica kot tudi
umetnica povsem dobro služila razumevanju, da vendar gre za žensko. Kljub temu
pa bom izraz uporabila, ko bom želela posebej izraziti, da vseeno gre za nek odklon
od splošnega.
V poznih modernih družbah je popularna glasba predstavljala področje, ki je
izoblikovalo izrazito spolno neenakost. Če na splošno opredelimo spolno strukturo
glasbene industrije, opazimo, da daleč prevladujejo moški, tako v ustvarjalnem, kot v
proizvodnem procesu. Pomanjkanje ženskih glasbenic lahko pripišemo različnim
dejavnikom, med drugim tradicionalizmu spolnih vlog, kot tudi družbenemu in
političnemu kontekstu. Menim, da je rock'n'roll glasba spremenila položaj glasbenic in
tudi glasbenikov, saj je bila ''moškost'' ojačana v številnih diskurzivnih praksah. Kljub
temu, da bo moje diplomsko delo predstavilo ustvarjalno delo nekaj glasbenic, se ne
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bom osredotočila le na feminističen vidik njihovega ustvarjanja in performansa. Če se
za trenutek ustavimo pri terminu feministično se takoj poraja vprašanje: mar niso vse
(rock, alternativne…) skupine v katerih nastopajo ženske že a priori feministične?
Morda. Menim, da na nek način tudi pri glasbenicah, ki zavračajo feministično
ideologijo ali so se opredelile, da se same ne prištevajo mednje, lahko kljub temu
njihov uspeh oziroma prepoznavnost pomaga pri bitki, ki jo še vedno bijejo ženske
umetnice.
Če predpostavljamo, da je rock glasba pretežno moška, seveda hitro izbrišemo
zgodovino močnih in uspešnih ženskih glasbenic. V diplomskem delu bom na kratko
poskušala predstaviti tematiko in raziskati zakaj je prišlo do takšne opozicije, še bolj
pa se bom posvetila predstavitvi nekaj izbranih upornic in njihovemu boju.
Kronološko bom predstavila nekaj glasbenic, za katere menim, da so bile v svojem
ustvarjanju na nek način posebne, morda celo revolucionarne. Njihov upor se je
oziroma se še vedno odraža na različne načine, pa naj gre za besedilo pesmi, nastop,
razne provokacije ali tudi dejanske proteste. Izbora glasbenic sem se lotila arbitrarno,
subjektivno, v okvirih lastnega zanimanja in okusa. Kljub temu sem se trudila, da so
izbrane glasbenice in tema konsistentni naslovu in učinkoviti. Pisanja sem se lotila z
analizo vsebine izbrane literature, člankov ter avdio in video materiala. Želela sem
predstaviti kako se je uporništvo umetnic skozi čas spreminjalo, zato so predstavljene
kronološko, od razcveta rock'n'roll glasbe v šestdesetih letih prejšnjega stoletja do
danes. Opaziti je seveda velike spremembe na različnih področjih upora glasbenic
skozi časovno obdobje. Čeprav sem v diplomskem delu glasbenice predstavljene
kronološko, se zavedam, da je fenomen dogajanj v popularni kulturi kompleksen in
ga je nemogoče zreducirati kot katalog izvajalcev in zvrsti. Kljub temu pa je to
pogosta praksa, ko prebiramo različne analize popularne glasbe.
To, da lahko popularna godba v več pogledih služi kot ogledalo družbenemu
dogajanju, je jasno. Vprašanje, na katerega bi želela najti odgovor, je v kolikšni meri
lahko velja tudi obratno, namreč da je mogoče skozi glasbo in provokacijo vplivati na
dojemanje različnih vsebin in na tak način spreminjati miselnost ljudi in širše: ali je
mogoče z glasbo vplivati na družbo.
''Zaradi semantične krhkosti najbolj »upogljive« umetnosti je glasba zelo priročno
sredstvo družbenega delovanja. Njena komunikacijska vrednost je v tem, da zmore
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veliko bolj prodorno širiti določena socialna, osebna, politična, ideološka ipd.
sporočila.'' (Stefanija, 2010:125)

2 DRUŽBOSLOVNA ANALIZA GLASBE
Že na začetku diplomskega dela se pojavlja vprašanje: kako se sploh lotiti analize
popularne glasbe, kje začeti in na kaj se opreti pri tako širokem pojmu. Vsak
posameznik se loteva analize glasbe s subjektivnega stališča, o glasbi sodi s stališča
lastnih zahtev, prepričanj, izkušenj, izobrazbe in okusa. Kljub temu bi težko zanikali,
da je glasba na nek način univerzalni jezik. Ob nešteto različnih slogih in zvrsteh
glasbe v današnjem času je nemogoče govoriti o univerzalni glasbi, kar pa nam ne
prepreči, da ne bi mogli govoriti o skupnih potezah, ki jih imajo različne pojavne
skupine glasbe, sploh kar se tiče njihovega učinka na poslušalca.
V družboslovni analizi običajno glasbo obravnavamo kot družbeno vrednoto, ki je del
sistema uporabnih dobrin in storitev. Odvisna je od navad, političnih in ekonomskih
spremenljivk, ki jih običajno skušamo zajeti s pojmom kultura. Pojem kulture prinaša
''izrazito relacijska polja, razpršena v mnogoterost medsebojnih prekrivajočih in
izpodbijajočih se razmerij.'' (Vidmar Horvat, 2004:4)
Določanje vrednosti ter uporabnosti glasbe je odvisno od komunikacijskega procesa,
katerega sestavni členi so trije: glasba sama (glasbeno delo), medij posredovanja
glasbe (izvajanje v živo, notno založništvo, posnetki, ustno izročilo…) in ne nazadnje
poslušalec. Pri celoviti analizi je pomembno upoštevati značilnosti vsakega od teh
treh členov. Glasbo se namreč vedno obravnava skozi njene družbene vloge ter
estetske učinke, ki pa so vselej podvrženi istemu produkcijskemu sistemu.
Glasbeno kulturo lahko razumemo kot skupek funkcij in učinkov, ki so v dinamičnem
razmerju med samo. Njene funkcije nam omogočajo izrekanje vrednostnih sodb o
glasbi, ki so vezane na ''uporabno'' vrednost glasbe, njeno fiziološko funkcijo ter
kulturno vrednost. Ko raziskujemo funkcije glasbe, ugotovimo, da ne gre le za
glasbene navade posameznika, temveč širše kulture v določenem okolju, skozi
katero poteka proces oblikovanja duha in telesa. (Stefanija, 2010: 7-8)
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Lahko bi rekli, da zgodovina potrjuje dejstvo, da je glasba del časa in prostora, v
katerem nastaja in obstajajo družbeni vplivi, ki spreminjajo glasbo.
Christian Kaden, trenutno eden najbolj pronicljivih sociologov glasbe, je v leksikonu
Musik in Geschichte und Gegenwart

opredelil tri tematske kroge s katerimi se

ukvarja sociologija glasbe:
1. Vprašanje funkcijskosti glasbe :
Družbene predpostavke in pogoji nastajanja glasbe: motivi, vzgibi, učinki, nosilci
glasbenega življenja, družbeni status izvajalcev glasbe, vpliv različnih institucij in
družbenih ustanov, medsebojna povezanost drugih socialnih področij z glasbo
(politika, delovno okolje, šolstvo, znanost itd.)
2. Vprašanje družbene strukturiranosti glasbe:
Gre za raziskovanje součinkovanja med glasbo in družbenimi plastmi. Glasba gradi
in reproducira socialna razmerja. To se dogaja pri interakciji in komunikaciji, pri
utrjevanju institucije, ekonomskih odvisnostih med glasbenikom in poslušalcem ter pri
izpostavljanju specializiranih institucij.
3. Pomenskost glasbe:
Gre za tvorjenje pomenov skozi glasbo, torej iskanje kritične in simbolne moči glasbe.
Uveljavlja se pri objektivaciji glasbe in glasbenih del, s tem ko z enakostjo ali
podobnostjo učinkijejo kot znak dejanskega stanja v družbi. Lahko pa seveda tudi z
namenom upora proti tej podobnosti, s samozadostnostjo in samopredstavnostjo.
Sociologija glasbe se torej posveča in meri soodvisnost pomena, strukture in funkcije
med glasbo in družbo. (Kaden v Stefanija, 2010: 64)
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3 MNOŽIČNA GODBA IN KONTRAKULTURA
''Kako lahko posameznika, ki je vedno nekaj posebnega, pripravimo do bolj
uniformiranega vedenja? Uporabljati mora isti jezik kot drugi in iste merske enote;
prevzeti mora določeno kulturo kot ozadje svojemu doživljanju.'' (Mead, 1997:31)
Ker bom v nadaljevanju pisala o uporu glasbenic, bi želela najprej začeti z analizo
rock glasbe. Obstaja več razlogov zakaj so kulturo rock glasbe imenovali
''kontrakultura''. Večina pojavnosti rock glasbe in subkultur povezanih z njo je namreč
že od nekdaj bila uporniška, divja, z željo po šokiranju in osvoboditvi. Kljub temu pa
obstajajo tudi znotraj kontrakulture začrtana pravila, ki se jih posamezniki bolj ali
manj strogo držijo.
Kot tudi za druge kulturne pojave, je rock oblika ideologije. Vsaka ideologija ima
materialno podlago, če pri tem povzamemo teorijo Althusserja (1980) ali drugih
fenomenološko naravnanih teoretikov. Pri tem ni bistvenega pomena, da do
potankosti razumemo ideje na katerih družbeni redi temeljijo. Za sodelovanje v
idejnem korpusu zadošča tudi samo pasivna drža, ki pa mora biti inkluzivna s
kakršnimkoli vključevanjem v ritual. Ritual rocka je profan in njegov učinek lahko kot
pri drugih ritualih prav tako vodi k verovanju. Je pa rockovsko verovanje vendarle
specifično, saj ni usmerjeno v transcendenco, ampak se koplje v imanentni
prisotnosti zvoka. Prav zato morda rock, kljub svoji revolucionarni poziciji ni nič
posebnega. Če upoštevamo njegove estetske in zvočne razsežnosti, ki seveda
nikakor ni zanemarljiva, je moč rocka v tem, da nudi sprostitev in je predvsem oblika
zabave. Razen z nekaj izjemami namreč velja, da so vse oblike popularne godbe, kot
tudi večina glasbe, namenjene zabavi. Pri stilski in ideološki analizi popularne godbe
se lahko zapletemo že pri distinkciji med pop in rock glasbo. Mnogi poskušajo
utemeljevati razliko med pop in rock glasbo, pri čemer naj bi rock učinkoval po
principu užitka, medtem ko bi pop zadovoljeval princip ugodja.
''Če upoštevamo diskurzivno in stilistično distinkcijo rocka in popa, vidimo, da je v tej
shemi rock povezan z avtentičnostjo, pop pa s ponarejenostjo. Ob globljem spustu po
tej retorični strmini pa vidimo, da avtentičnost predstavlja maskulinost, umetelno ali
ponarejeno pa feminilnost. Tako je rock »moški«, pop pa »ženski«.'' (Sukič, 200: 271)
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Menim, da ti argumenti ne vzdržijo prav dolgo, čeprav sprva zvenijo kar prepričljivo.
Težko bi ločili kaj natančno naredi glasbo pop in kaj rock. Rock glasba ni subverzivna
kar po svoji naravi, konec koncev je bil še njegov ''kralj'' Elvis Presley večino življenja
zelo konzervativen. Subverzivni so tisti deli rockovske kulture, v katerih je mogoče
izluščiti revolucionarne družbene in idejne koncepte, ki se jim bom posvečala v
diplomskem delu. Takšne pa najdemo tudi v pop glasbi (v kolikor je ločnica med
dvema zgolj stilistične narave) in konec koncev v katerikoli glasbi. Subverzivne
učinke lahko ima vsaka idejna manifestacija, pa naj bo to komercialno najuspešnejši
pop, ki je enako dostopen tako revnim kot premožnim. Lahko rečemo, da vsaka
glasba, ki jo lahko skupina ljudi uporabi kot sredstvo lastne subjektivacije, nasproti
neki drugi, učinkuje izrazito subverzivno. Belski mladostniki so v petdesetih recimo za
svojega vzeli črnski rhythm'n'blues, z namenom šokirati starše. (Muršič, 2001:
179−180)
Pojavi se vprašanje: zakaj je torej rock kljub vsemu eden od najpomembnejših
kulturnih kompleksov druge polovice dvajsetega stoletja? Morda je odgovor zato, ker
je uspešno obudil nikoli pozabljeno tradicijo dionizičnega dela človeške kulture, ki
''vzpostavlja človeško skupnost na najbolj temeljni izkustveni ravni v nasprotju –
pravzaprav skupaj, vendar komplementarno – z apolinično, ki to skupnost osmišlja z
racionalnim uvidom.'' (prav tam, str. 186)
Kot umetniška praksa pa rock deluje z individualnim izkustvom. Enako kot za čute, ki
so oblikovani družbeno, velja za celotno izkustvo, da je v svojem bistvu ukrojeno z
intervencijami družbe. ''Za sleherno glasbo, naj je po slogu še tako individualistična,
je neizbežno značilna kolektivna vsebinskost: že vsak samcat zven govori Mi.''
(Adorno v Blaukopf, 1993: 67)
Pri raziskovanju novih fenomenov v popularni kulturi oziroma glasbi se lahko zelo
hitro zapletemo v slepo naštevanje letnic, žanrov, glasbenih lestvic itd. Ko pišemo o
zgodovini množične kulture in glasbe oziroma godbe, se je potrebno zavedati, da jo
razstavljanje na različne prvine nepopravljivo predrugači. ''Njena zgodovina je
zgodovina sprememb takšne vrste, kjer sprejem vsakega novega 'vpliva' na novo
določi pomen in vlogo vseh poprejšnjih 'virov' in 'vplivov'. Dva primera: Velvet
Underground so veljali za intelektualistični stransko vejo tistega rocka, ki so ga
navdihovale droge, Iggy and The Stooges pa za iztirjene hardrockerje, ki slepo silijo
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po poti, kjer so vse dosegli že Doorsi. No, potem pa je čez nekaj let punk našel svoje
'vire' prav v teh na videz slepih ulicah v primerjavi z avenijami rocka, kjer so se
košatile glasbene skupine, kot so Rolling Stones, Grateful Dead, Jefferson Airplane,
Led Zeppelin in še Who in druge.'' (Vogrinc, 2012: 25)

4 DEKLETA CVETJA
Raziskavo bomo začeli nekako v razcvetu rock'n'roll glasbe in sicer v šestdesetih
letih prejšnjega stoletja. Čas gibanja za človekove pravice, za pravice žensk,
temnopoltih in proti vojnam. Bistvenega pomena za ženske je imelo gibanje Women's
Liberation. To je bilo burno obdobje upora in protestov in druženj na prostem.
Okoliščine so bile idealne za razcvet protestne, uporniške glasbe. Čas, ki je pripadal
otrokom cvetja ali hipijem. Ženske so bile na glasbenem prizorišču prisotne
predvsem pod odrom, kot gledalke. Glasbene skupine so bile v moški domeni, so pa
nastopali za ženske in bili vzor moškim. V tem času je opaziti tudi pojav ''grupijk''
(groupies), zvestih oboževalk, ki so sledile glasbenim skupinam in jih spremljale na
njihovih turnejah. Le peščica žensk je bila uspešna v svojem glasbenem ustvarjanju,
med slednjimi bom predstavila dve kantavtorici, ki izstopata v svojem uporu, to sta
Joan Baez in Nina Simone. Obe sta bili aktivni v protestih znotraj gibanja za
državljanske pravice v ZDA.

4.1 Joan Baez in Nina Simone
"I went to jail for 11 days for disturbing the peace; I was trying to disturb the war."
Joan Baez, 1967 Pop Chronicles interview. (Blowin' in the Wind: Pop discovers folk
music, 2016)

Joan Baez je ameriška folk glasbenica, aktivistka in velika pacifistka, ki je pri svojih
75 letih še vedno aktivna. V skoraj 60 letni karieri velja za neustrašno borko za
človekove pravice. Bila je aktivna v shodih gibanja za državljanske pravice in
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svobodo govora, kjer je večkrat nastopala s suženjsko pesmijo We Shall Overcome,
ki velja za nekakšno himno gibanj. Prav tako je bila zelo aktivna v protestih proti vojni
v Vietnamu, zaradi katere je leta 1964 ustanovila Institute For The Study Of
Nonviolence in spodbujala nestrinjanje z vojno na svojih koncertih. V sedemdesetih
je bila aktivna v gibanju za človeške pravice in velja za pobudnico ustanovitve
Amnesty International v ZDA. V spomin in podporo krvavim študentskim protestom
na Trgu nebeškega miru leta 1989 v Pekingu, je napisala pesem China. Leta 2005 je
nastopala tudi v protestih proti smrtni kazni, kjer je pela pesem Swing Low, Sweet
Chariot. Prav tako je bila aktivna v boju za LGBT pravice in pesem Altar Boy and the
Thief je napisala v podporo gejem in lezbijkam. Leta 2009 je posvetila perzijsko
verzijo pesmi We Shall Overcome v podporo mirnim protestom ljudi v Iranu. Prav
tako je leta 2003 nastopila na dveh protestih v San Franciscu proti ameriškemu
napadu Iraka. Aktivno pa se je borila tudi za okolje in proti revščini.

Slika 1: Joan Baez med protesti proti vojni v Vietnamu
Vir: GD8509017@American-folk-singer--5706.jpg

Kar nekaj pesmi, ki jih je izvajala, se uvršča med tako imenovane Freedom songs, ki
veljajo za himne gibanja za državljanske pravice v ZDA (African−American Civil
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Rights Movement), kot recimo We Shall Overcome in Ain't Gonna Let Nobody Turn
Me 'Round, ki izvirata iz zgodnjega afriškoameriškega gospela. (Civil Rights Songs,
2016)
Glasba, ki je bila značilna za obdobje protestov in gibanja za državljanske pravice v
ZDA, je imela zelo velik pomen za samo gibanje, saj so skozi njo izražali čustva in
željo za korenite spremembe v družbi. Pesmi so bile direktne, z jasnim in močnim
sporočilom, z enostavnimi melodijami in ponavljajočimi se refreni, ki so se hitro in
enostavno širile med prebivalstvom. Značilno za demonstracije je bilo, da se je
pogosto več pelo kot govorilo. Freedom songs ali ''pesmi svobode'' so imele pomen
povezovanja in so opozarjale na veliko nepravičnost ter segregacijo med ljudmi.

Nina Simone velja za izredno talentirano glasbenico, katere glasbeni spekter je
obsegal zvrsti kot ko jazz, blues, gospel, folk, r'n'b ter pop. Bila je pianistka, pevka,
aranžerka ter aktivistka v gibanju za državljanske pravice v ZDA. Njeno glasbeno
kariero je med drugim zaznamovalo dejstvo, da kljub uspešni avdiciji oziroma
sprejemnemu izpitu, ni bila sprejeta na želeno akademijo za glasbo Curtis Institute of
Music, Philadelphia. Bila je prepričana, da je za to krivo dejstvo, da je temnopolta.
Mnogo let kasneje, dva dni pred smrtjo, ji je omenjena akademija podelila častno
diplomo. Bila je zelo aktivna politična aktivistka, nastopala je na mnogih shodih za
pravice temnopoltih. Za razliko od Joan Baez, pa je Nina Simone zagovarjala nasilno
revolucijo, ki bi privedla do velikih družbenih sprememb in s katero bi temnopolti
državljani ustanovili ločeno državo. V nasprotju z miroljubnim pristopom, katerega
zagovornik je bil Martin Luther King, je bila pristašinja militantnega pristopa, katerega
zagovornik je bil Malcolm X in gibanje Black Nationalist Movement. Kljub temu pa je
je v svoji avtobiografiji napisala, da je vedno sprejemala vse rase za enakopravne.
(Garbus, What happened to Miss Simone, 2015)
V pesmi Four Women je predstavila štiri arhetipe afriško-ameriške ženske.
My skin is black
my arms are long
My hair is woolly
my back is strong
Strong enough to take the pain
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inflicted again and again
What do they call me?
My name is aunt Sarah
My name is Aunt Sarah
Aunt Sarah

My skin is yellow
my hair is long
Between two worlds
I do belong
But my father was rich and white
He forced my mother late one night
And what do they call me?
My name is Saffronia
My name is Saffronia

My skin is tan
my hair is fine
My hips invite you
my mouth like wine
Whose little girl am I?
Anyone who has money to buy
What do they call me?
My name is Sweet Thing
My name is Sweet Thing

My skin is brown
my manner is tough
I'll kill the first mother I see!

10

My life has been rough
I'm awfully bitter these days
because my parents were slaves
What do they call me?
My name is Peaches!

(Metrolyrics, Four Women, 2016)
Prva izmed žensk je Aunt Sarah− teta Sarah in predstavlja afroameriško suženjstvo.
Nina Simone jo opiše kot žensko, ki pooseblja moč in vztrajnost svoje rase ''strong
enough to take the pain''– dovolj močna, da prenese bolečino ter dolgoročno trpljenje,
ki so ga preživljali ''inflicted again and again− povzročeno vedno znova''.
Druga je ženska mešane rase, po imenu Saffronia, ki je prisiljena živeti ''med dvema
svetovoma''. Ponazarja žensko v podrejenem položaju ter zopet prikaže položaj
temnopoltih ter moč belcev: "My father was rich and white / He forced my mother late
one night ''– moj oče je bil bogat in bel/ neko noč je posilil mojo mati''.
Tretja ženska je prostitutka, ki jo kličejo Sweet Thing− Sladka stvar. Sprejeta je tako
pri temnopoltih kot belcih, ker je privlačna. ''Whose girl am I / Anyone who has money
to buy- Čigavo dekle sem? Pripadam tistemu, ki ima denar, da me plača.''
Četrta je zelo močna, a zagrenjena zaradi več generacij zatiranja in trpljenja, ki so ga
morali prenašati njeni ljudje. ''I am awfully bitter these days / 'cause my parents were
slaves− Grozno sem zagrenjena te dni, kajti moji starši so bili sužnji''. Na koncu
pesmi, v dramatičnem finalu Simone izda njeno ime: ''My name is Peaches!− Moje
ima je Breskvica!''
Na avtoričino veliko razočaranje in kljub dejstvu, da je želela s pesmijo opozoriti na
krivice, ki so jih bile deležne temnopolte ženske, je bila pesem med nekaterimi
poslušalci interpretirana za rasistično. Nekateri so bili mnenja, da gre za
stereotipizacijo temnopoltih in je bila iz tega razloga črtana iz liste predvajanj na več
glavnih radijskih postajah. (Four Women, Wikipedia, 2016)
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Slika 2: Nina Simone med nastopom
Vir: 1401x788-74314641.jpg

5 BEG V ROMANTIKO
Preden se posvetimo ustvarjanju uporniških posameznic v glasbi, je smiselno deloma
predstaviti položaj in družbeno pojmovanje dekliškosti iz časov začetka rock'n'rolla.
O velikem napredku v zadnjih štiridesetih letih, kar se tiče položaja žensk, njihove
participacije v glasbi, v mladinskih subkulturah in položaja v medijih, pričajo mnoga
dela iz obdobja sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ki pišejo o ženskah. Marsikdo je
danes lahko osupel nad dognanji sociologov iz tistega obdobja, ki jih bom predstavila
v nadaljevanju, sploh kar se tiče mladinskih subkultur in položaja deklet. Nekateri
vidiki glede participacije deklet v popularni kulturi so do danes zastareli. Kljub temu
pa je v medijih predstavljen tako imenovan ''kult ženskosti'' še vedno zelo aktualen.
Opaziti je velik napredek glede možnosti, ki jih imajo dekleta in ženske pri izbiri
življenjskega stila. Obstaja velika verjetnost, da so za delno osvoboditev od zastarelih
družbenih norm zaslužne tudi glasbenice, ki so s svojim uporniškim nastopom
postopoma vplivale na percepcije v družbi.
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Dekleta prejmejo preko popularnih medijev razločna znamenja o kultu ženskosti.
Spolne vloge so vidne že v risankah, ki se strogo ločujejo po spolih. Teme v dekliških
risankah so pogosto povezane z izolacijo, s tekmovalnostjo, osamelostjo in
čustvenimi problemi. Tržišče, ki je namenjeno mladostnicam v najstniških letih, ima
za osrednjo temo romantiko. Poudarjeni sta romantična vdanost in odvisnost od
moških, podani so nasveti glede čustev, ličenja in mode, kot tudi vabljivi namigi o
življenju pop zvezd. Sledijo modne revije, namenjene določenim starostnim skupinam,
ki spet ponujajo nasvete o romantiki in spolnosti in prikazujejo eskapistični
neproblematični svet. Poudarjanje videza in mode se uporablja za izgrajevanje
osebnosti modne ženskosti. Kot je povedala Simone De Beauvoir (1972: 543, v
Brake 127): '' […]da skrbi za svojo lepoto, da se lepo oblači, predstavlja vrsto dela, ki
ji omogoča, da si prisvoji sebe kot osebo, kot si prisvoji svoj dom z domačim delom.
Zatorej se zdi, da sama izbere in ustvari svoj jaz.'' Ali kot je zapisal Berger (2008:63):
[…] moški delujejo, ženske se kažejo. Moški gledajo ženske. Ženske opazujejo same
sebe, kako jih gledajo. To ne določa zgolj večine odnosov med moškimi in ženskami,
ampak tudi odnos žensk do samih sebe. Opazovalec ženske v njej je moškega spola:
opazovana je ženskega spola. Tako samo sebe spremeni v objekt – in še posebno v
objekt pogleda: podobo.«
Zaradi zahtev odrasle heteroseksualnosti in vloge ženske v njej, je poroka vloga, ki je
imela prvotni pomen in je bila ekonomsko bistvena. V obzir moramo seveda vzeti, da
je Brake pisal predvsem o ženskah delavskega razreda v Veliki Britaniji iz konca 70.tih let prejšnjega stoletja.
Pozornost je vzbujal tudi pojem spodobnosti v družbi: dekletu so bili dovoljeni spolni
odnosi z njenim stalnim fantom, toda varovati se je morala slovesa, ki bi jo odrinila v
vlogo ''izmečka''. Dekle je s tem razvilo cinizem do fantov, ki so zahtevali spolni
odnos brez čustvene predanosti in trajnejše zveze. Kot menita McRobbijeva in
Garberjeva, so bila dekleta umeščena v protislovja. Nekje obrobna, na primer pri delu,
medtem, ko so lahko bila drugje osrednja, na primer doma. Posledica tega je bila, da
se je nanje v subkulturni teoriji gledalo kot obrobna, v primerjavi s fanti. Takšno
stanje je izhajalo iz maskulinistične opredelitve vlog deklet v subkulturah, kakršne so
sprejeli pretežno moški raziskovalci subkultur. Trdita, da dekleta niso bila obrobna,
temveč strukturno drugačna in z moško dominacijo porinjena na obrobje družabnih
aktivnosti. (Brake, 1983:127−128)
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[…]poroka je dekletova kariera in izvor njenega prostega časa. To trditev lahko
razvijemo še naprej: dekletov prosti čas je njeno delo. Aktivnosti v prostem času so
okvir za začetek njene kariere - za pritegnitev moškega, ki bi bil primeren za poroko.
(Frith, 1978:66)
Situacija deklet in žensk ter njihove svobodne izbire načina življenja, se je do danes
gotovo spremenila na bolje. Tudi upornice v glasbi so pripomogle, k izboljšanju
položaja žensk- niso vse ženske enake, njihove želje in okusi se razlikujejo, prav tako
so lahko divje in želijo le uživati. Spremembo je prinesel pristop: ''Kar zmore moški,
zmore tudi ženska!''.

6 ROCK IN SPOLNA OSVOBODITEV

''Moška spolnost ni nič bolj »naravno napadalna«, dokazovalna in zahtevajoča, kot je
ženska »naravno« pasivna, pohlevna in čutna. Toda tu ne gre za naravo spolnosti,
temveč za to, kako se prikazuje, kar pa ne deluje na ravni prikazovanja čustev,
ampak na ravni njihovega izigravanja. '' (Frith, 1984: 234)
Že v samem imenu rock'n'roll je razvidno, da gre za konotacijo na spolnost. Spolna
osvoboditev je bila od nekdaj eno glavnih gonil rock subkulture. Osvoboditev in
spolna enakost, se vendarle ni morala nikoli popolnoma realizirati. Ker bom v
nadaljevanju pisala o postopni infiltraciji žensk v moško dominirano subkulturo, bom
najprej opisala okoliščine iz katerih so izhajale.
Pojem mladine, ki ga je rock razvil v šestdesetih letih, je zajemal domnevo, da dobra
spolnost pomeni spontanost, svobodno izražanje, odkritost, ki jo lahko sodiš le glede
na takojšnje občutke. To je bila v osnovi ideologija spolne enakosti, izven zakonske
zveze. Ženske in moški so bili upravičeni, da so si sami postavljali meje spolnih
izkušenj. Spolnost rocka se je razvila v tem permisivnem okolju, toda nasprotovala je
''plastični'', potrošniški spolnosti, vsaj na začetku. Rockovska spolnost je bila
boemska- pristna, svobodna. Ženske pa so kljub temu ostale podrejene. Dokler
moški pogled opredeljuje žensko privlačnost, so dekleta pod stalnim pritiskom, da
nadzorujejo svojo žensko privlačnost; ne morejo si privoščiti, da bi si dale duška v
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svojih dejanjih. Pijana ženska ostaja učinkovita podoba odvratnosti. Dekleta se
morajo brzdati, kajti izgubiti nadzor nad samo seboj, pomeni soočiti se s posledicamiposilstvo,

nosečnost,

spolno

prenosljive

bolezni

itd.
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kontrakulture- spolnosti, drog in rock'n'rolla, si dekleta niso mogla prisvojiti v enaki
meri kot fantje, brez, da bi to vplivalo na njihovo samoopredeljevanje, njihove odnose,
na njihova življenja. Moški rock izvajalci si lastijo spolne vrednote (gibanje,
neodvisnost, ustvarjalnost, aktivnost, tveganje), tako da se ženska spolnost
opredeljuje z nasprotnimi vrednotami (stabilnost, odvisnost, neaktivnost, varnost).
Ženske so bile izključene iz ''upora'' rock ideologije, ki nasprotuje domačnosti, ne
spravi žensk iz domov, temveč jih kot neprimerne pusti tam. (Frith, 1984: 236)
Rockovska kontrakultura je sicer napadala malomeščansko konvencionalnost, kljub
temu pa je bila ideja o ženski gospodinji, ki ostaja doma, še vedno sveta.
Ženski prispevek je bil v kontrakulturah omejen predvsem na seksualnost, področje,
ki je pripadalo zvestim oboževalkam, ki so sledile glasbenim skupinam− groupies.
Revija Rolling Stone je termin groupie deklet opisal kot tista, ki so se ''specializirala'',
da spijo z rock zvezdniki, kot tudi mnogoštevilne fotografinje, oblikovalke, glasbene
novinarke in druge ustvarjalne ženske. Sally Mann, ena od posvečenih groupie
deklet, se je leta 1969 celo pojavila na naslovnici omenjene revije. Jimi Hendrix je
nekoč izjavil: ''Mesta se spominjam samo po njegovih pičkah. Peljale so te naokoli,
prale tvoje nogavice in te poskušale spraviti v dobro voljo.'' Medtem, ko je Frank
Zappa razglasil groupies kot ''svobodne bojevnice za seksualno revolucijo'' in nekoč
izjavil: '' To je dobro za dekleta. Verjetno se bo večina med njimi poročila z navadnimi
delavci, uslužbenci, skratka s povprečnimi fanti. Ti fantje so lahko srečni, da bodo
dobili dekleta, ki so doživela premnogotero seksualno dogodivščino. To je dobro za
vso deželo. Ti fantje bodo zato srečnejši, lažje in bolje bodo opravljali svoje delo.''
Seveda obstaja velika verjetnost, da je večina groupie deklet iskala koristne veze in
poznanstva, ki bi jim utegnila pomagati na poti do prepoznavnosti. (Reynolds in
Press 2002: 250) Kljub temu menim, da groupie ni pojav, ki bi se ga dalo brez
premisleka zvesti na pasivnost, kot pišeta Reynolds in Press. Že z opazovanjem
koncertov zgodnjih zvezd množične kulture, kot so bili recimo The Beatles, lahko
opazimo nov fenomen, to so vešče, včasih histerično kričeče oboževalke. Groupies
so šle korak dlje ter so sledile svoji želji. Morda so bile zaradi tega predmet obsojanja
drugih deklet, ker so si upale in ne zato, ker bi bile ''drugačne'' od drugih. Nekatere so
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ponosno ''zbirale trofeje'' in se hvalile pred prijateljicami, kje so, kaj delajo, koga so
''ulovile''- vse to pa je daleč od pasivnosti. In morda je bil to tudi začetek ženskega
upora in pojavljanja v popularni glasbi, kljub vsem težavam in nesprejemanju.

7 KRALJICE GLAM ROCKA
Sedemdeseta leta prejšnjega stoletja so v rokovski popularni kulturi prinesla novost,
to je bil glam rock, ki je nekako predstavljal protiutež z naravo povezanim otrokom
cvetja. Glam rock je pomenil novost v performansu v glasbi. Svoj glavni pečat mu je
dal David Bowie s svojo alter persono Ziggy Stardust, bil je kičast, poln bleščic, živih
barv in divje naličen. S svojo izumetničenostjo je glam predstavljal predhodnika
divjemu punk-u. Šlo je predvsem za novosti v estetskem smislu, bolj kot v glasbeni
zvrsti. Besedila pa so kljub temu postajala vse bolj surova, nastopi pa vedno bolj
provokativni.

7.1 Suzi Quatro in The Runaways
Suzi Quatro (Suzan Kay) velja za prvo žensko basistko, ki ji je uspel preboj na moško
dominirani glasbeni sceni. Ameriška glasbenica, ki je še vedno aktivna na glasbeni
sceni, pa ni le odlična basistka, temveč je tudi pevka in igralka. Suzi je v enem od
intervjujev izjavila, da ni imela ženskih glasbenih vzornic, saj jih ni bilo. Odraščala je
ob pesmih Elvis-a Presley-a. Še v najstniških letih sta s sestro in dvema
prijateljicama ustanovili skupino The Pleasure Seekers. Inspiracijo naj bi dobile, ko so
po televiziji videle nastop skupine The Beatles. Zvrst glasbe in nastopa The Pleasure
Seekers je bil predvsem cabaret, fokus pa naj bi bil bolj na zunanji videz, kot na
glasbo samo. ''They sometimes had to wear mini-skirts and hair wigs, which Quatro
later considered to be necessary evils in the pursuit of success.'' (Philip, 1974)
(prevod: Včasih so morale nositi mini krila in lasulje, kar je Quatro kasneje smatrala
za nujno zlo na poti do slave.) Morda je ravno ta eksploitacija ženskih adutov pri The
Pleasure Seekers privedla do androgine persone, ki jo je razvila pri Suzi Quatro.
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Med glasbenimi žanri, ki ji jih pripisujejo je poleg glam rocka in hard rocka, namreč
zanimivo tudi cock rock- ''kurčji rock''.
Cock rock, ki so ga nekateri v slovenščino prevajali kot kurčji rock je zvrst rock
glasbe, ki se osredotoča na agresivno plat moške seksualnosti. Pri tem gre za odrski
nastop, ki je izredno ekspliciten in aroganten, kitare ter mikrofoni so falični simbol ali
pa ponazarjajo žensko telo. Glasba je ritmična, tehnike igranja se trudijo oponašati
vzburjenje in končno sprostitev. Vokalno vsebuje glasba mnogo krikov in vzdihljajev,
ki ponazarjajo spolni akt. Cock rock se je razvil konec šestdesetih let prejšnjega
stoletja in doživel razcvet v sedemdesetih in osemdesetih. Za začetnika kurčjega
rocka naj bi veljal Robert Plant, pevec skupine Led Zeppelin, prav tako se za
predstavnike štejejo Jim Morrison, Rolling Stones in The Who. In zanimivo je med
glavnimi predstavniki pristala tudi ženska, Suzi Quatro.

"cock-rock performance

means an explicit, crude, 'masterful' expression of sexuality ... Cock-rock performers
are aggressive, boastful, constantly drawing audience attention to their prowess and
control. Their bodies are on display ... mikes and guitars are phallic symbols (or else
caressed like female bodies), the music is loud, rhythmically insistent, built around
techniques of arousal and release. Lyrics are assertive and arrogant, but the exact
words are less significant than the vocal styles involved, the shrill shouting and
screaming. (Frith, 1981:227)
Pomen termina cock rock se je spreminjal. Najprej naj bi bil uporabljen s strani
anonimne avtorice (ali avtorja) v alternativni feministični publikaciji iz New Yorka Rat,
leta 1970. Z omenjenim terminom je avtorica označila moško dominirano glasbeno
industrijo. Termin je postal sinonim za hard rock glasbo, s poudarkom na agresivni
ponazoritvi moške seksualnosti, mizogonističnimi besedili in faličnimi simboli.
Sociologa Simon Frith in Angela McRobbie sta leta 1978 uporabila termin cock rock,
da bi z njim ponazorila kontrast med moško dominirano subkulturo, ki je ''agresivna,
vzvišena in napihnjena'' in med feminilno teenybop zvezdništvo pop glasbe. (Leonard,
2007:24−26) Frith je leta 1981 opisal karakteristike kurčjega rocka na način, ki bi se
ga lahko apliciralo tudi na ženske glasbenice, ne le na moške. Auslander pa leta
2004 prvi uporabil karakteristike cock rocka, ko je zapisal, da je Suzi Quatro, kot prva
ženska basiska, ki je postala rock zvezda, prava predstavnica kurčjega rocka.
(Auslander, 2004: 1−16)
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Inovativnost Suzi Quatro je jasna tudi ob prebiranju nekaterih avtorskih besedil, ki so
kot se za pravo kraljico kurčjega rocka spodobi, zelo eksplicitni.

Slika 3: Suzi Quatro
Vir: 30ed7e3d152fa15a00a5d66f9bfdd4b6.jpg
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"Your Mama Won't Like Me"
I wear my jeans too short, and my neckline's too low
I'm getting stared at wherever I go
I wear my jeans too tight, and I stay out all night
And when you turn me on you'll see how I can bite
And now my preoccupation is making love
Hon hon hon
I got a bad reputation through playing around
I like your stimulation, but that ain't enough
So don't take me home baby Na Na Na Na Na
Your mamma won't like me Oh
So don't take me home honey now Na Na Na Na
'Cos your mama won't like me
I like my music loud, and I stand out in a crowd
By doing everything I know I shouldn't do
So when you hold me tight, I won't put up a fight
I'll just knock you out and watch you coming to
Just put me in a situation where I'm turning you on
Hon hon hon
I'll be the devil's recreation and before too long
You could feel the sensation that's oh so strong
So Don't take me home baby Na Na Na Na Na
'Cos your mamma won't like me
Hey your manma won't like me
Don't take me home honey now
Na Na Na Na
Your mamma won't like me (Metrolyrics.com, 2016)
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Iz dela besedila pesmi Your Mama Won't Like Me (Tvoji mami ne bom všeč) je jasno
viden napredek na področju seksualne osvoboditve, ki so jo prinesla šestdeseta leta.
Že v začetku kontrakulture je bilo jasno, da se v terminu Rock'n'roll skriva konotacija
na spolni odnos - zibanje in valjanje. Suzi Quatro pa je bila ena izmed prvih žensk, ki
si je upala svojo glasbo ubesediti s tako ''direktnimi'' verzi, s tem pa se je sprožila
prava ''revolucija'', na področju besedil v sedemdesetih letih. Quatro je bila med
drugim vzornica dekletom iz skupine The Runaways, ki veljajo za prvo žensko hard
rock, proto-punk zasedbo. Skupina je delovala v ZDA med leti 1975-78, največji
uspeh pa so zanimivo požele na Japonskem s hitom Cherry Bomb. Čeprav za časa
svojega delovanja niso doživele velikih uspehov, so uspele prebiti led in se v
zgodovino rock glasbe zapisati kot ena izmed prelomnih skupin. Članice so bile še v
najstniških letih, pa kljub temu njihove najstniške vrstnice niso imela vstopa na
njihove koncerte. Leta 2010 si je bilo na filmskih platnih ogledati film The Runaways.
Film sicer predstavi nastanek skupine, njihovo začetno ustvarjanje, kratko slavo in
propad, vendar pa se komaj dotakne grozljivih izkušenj, ki jih je opisala nekdanja
pevka skupine Cherry Curie, med drugim posilstvo, nezaželeno nosečnost in
odvisnost od drog, vse to pri le šestnajstih letih. (Sigismondi, 2010) Delovanje
skupine The Runaways so nekateri na kratko opisali z naslednjo trditvijo: glasbena
industrija je želela prodati agresivno seksualnost najstniških deklet, medtem ko jih,
zaradi njihovega spola, nihče ni jemal resno. So pa nekatera od deklet zavzemala
moško pozo- gledano iz plati tradicionalne spolne delitve dela. Morda so želela s tem
resnično izraziti željo biti ene izmed fantov, kot je to razvidno iz pesmi I Wanna Be
Where The Boys Are. Obstaja pa tudi možnost, da so skozi maskulističen nastop
izražale svojo spolno usmerjenost, nekatere izmed njih so se namreč opredelile kot
biseksualne. Poleg nastopa, je tudi v besedilih njihove glasbe jasno vidno uporništvo,
poskus seksualne osvoboditve in nasledstvo Suzi Quatro. Na pogorišču skupine je
nekaj članic nadaljevalo tudi z uspešnimi samostojnimi karierami, med katerimi sta
bili najuspešnejši dve, Joan Jett in Lita Ford. Naslovi pesmi kot so: I Wanna Be
Where The Boys Are, You Drive Me Wild, Born To be Bad, Black Leather itd. jasno
nakazujejo težnjo deklet in njihov upor, da ne bi več ostajale doma oziroma na
''obrobju subkulture''.
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Del besedila I wanna be where the boys are :
Wild in the streets, barely alive
Mama's always telling me stay inside
Don't you hang around with those young boys
Soon you'll be lovin' them
They're all night toys
I wanna be where the boys are
I wanna fight how the boys fight
I wanna love how the boys love
I wanna be where the boys are.
(Metrolyrics.com, 2015)

Slika 4: The Runaways med nastopom
Vir: tumblr_nymureF11W1stelapo1_1280.jpg
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8 PUNK DIVJAKINJE

''I've crossed the line from 'sexy wild girl just fallen out of bed' to unpredictable
dangerous, unstable girl'. Not so appealing. Men look at me and they are confused,
they don't know whether they want to fuck me or kill me. This sartorial ensemble
really messes with their heads. Good.'' Viv Albertine, The Slits (Albertine, 2014:126)
Do konca sedemdesetih let so ženske našle lastne odgovore na vprašanja
kontrakulture o spolnosti, domačnosti in ljubezni- izzvale so pogoje nadvlade moških.
Kot pravi Simon Frith, je bil eden izmed učinkov feminističnega ponovnega pisanja
knjige o spolnih pravilih, moški korak k bolj iracionalnim oblikam spolne moči, kar je
pripeljalo do porasta posilstev, nasilnih fantazij, nevrotičnim nezmožnostim ohranjati
kakršenkoli spolni odnos. Ko se kupcem (možem) zanika pravica do lastnine,
zahtevajo drugo; spolnost in ženske so postale blago. Ko je glasbeni novinar, kritik,
in avtor Lester Bangs pisal o Debbie Harry, pevki skupine Blondie, je izjavil: »Mislim,
da če bi večini fantov v Ameriki uspelo nekako dobiti v posteljo svoje najljubše
sanjsko dekle s posterja in če bi imeli neomejeno pravico, da lahko s tem
legendarnim telesom eno popoldne delajo, kar hočejo, bi se najmanj 75% fantov v
deželi odločilo, da jo premlatijo.« V tem kontekstu je potrebno analizirati glasbene
oblike spolnosti v punku sedemdesetih let.
Punkerji niso dovolili, da bi se spolnost oblikovala kot blago in so zanikali, da bi
imela njihova spolnost kakršenkoli pomen. Javno so razkazovali predmete iz sex
shopov, oblačili so se v usnjene steznike in mrežaste nogavice in tako izpostavljali
množično proizvodnjo porno fantazij ter razblinjali njene razčlovečujoče učinke s
šokom. Polly Styrene pevka X Ray Specs je pela: ''Oh, bondage! Up yours!'' (O,
bondage! Vtakni si ga v rit! ) Mark Perry iz skupine Alternative TV se je hvalil: ''Moj tič
je mlahav.'' Johny Rotten iz Sex Pistols pa je izjavil: ''Kaj sploh je sex? Samo 30
sekund cmokajočega hrupa. ''
Punk je bil prva oblika mladinske glasbe, ki ni temeljila na ljubezenskih pesmih. '' I've
only ever been in love with a beer bottle and a mirror.'' (Sid Vicious)
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To je imelo za posledico, da so se na odrih in radiu zaslišali novi ženski glasovi, ti so
bili kričavi, samozavestni, nečisti in individualni. Pevka se je pojavila kot subjekt in ne
kot objekt. Pele so z vreščečo vztrajnostjo, ki je bila daleč od privlačnosti večine
povojnih očarljivih deklet.
Punk je prekinil dolgoletno rockovsko enačenje spolnosti in užitka, čeprav so vse
posledice te prekinitve še vedno nejasne. Ženske so vstopile v glasbeno skupnost, iz
katere so bile prej izključene, s seboj pa so prinesle nova vprašanja o ustaljenih
pravilih, stilu in zvoku, o seksualnosti predstave in o predstavljanju seksualnosti.
(Frith, 1984: 238). Vprašanja, ki še vedno niso dočakala odgovorov, so pa pankerji
odprli možnost, da je rock glasba lahko proti seksizmu.
Ni naključje, da se bom pri punk glasbi pri diplomskem delu ustavila najdlje, saj vse
njegove podzvrsti predstavljajo jasno sporočilo: upor. Punk velja za smer rock'n'roll-a,
ki je za svojo pot ubrala ultimativno upiranje. Upor proti čemu? Odgovor na to
vprašanje bi se lahko glasil: ''proti čemu ne?'' Spremembo in občutke, ki jo je na
področje alternative prinesel punk je odlično povzel glasbeni kritik Greil Marcus v
svoji knjigi In The Fascist Bathroom. V nadaljevanju sem prevedla nekaj njegovih
misli.
''Zelo hitro se je popularna glasba spremenila in z njo javni diskurz. Plakat za koncert
skupine Clash v Londonu leta 1976 je sporočal: A Night of Treason (Noč izdaje) in to
bi lahko povzelo novo dogajanje: nova zvrst glasbe, ki se je imenovala ''punk'', kar je
v angleškem jeziku pomenilo ničvredna oseba. Punk je govoril proti glasbi
superzvezd, ki si jih bil dolžan oboževati in občudovati od daleč. Proti prihodnosti, ki
si jo je zate zamislila družba, proti lastnemu impulzu reči ''da'' stvarem, proti nakupom
stvari, ki so jih drugi postavili na trg, brez da bi se vprašal zakaj stvari, ki si jih želiš ni
naprodaj. Punk je bil nova glasba, nova kritika družbe, predvsem pa je bil nov način
svobode govora. To je bil odprt in dolg trenutek, ki še vedno traja- ko se je naenkrat
nešteto čudnih glasov, ki jih nobena razumna oseba ne bi pričakovala slišati v
javnosti, pojavilo vsepovsod: včasih s pošastnimi kriki na tržnici, včasih kot šepet v
ozki ulici. V pesmih Sex Pistols je bilo prisotno popolno zanikanje samocenzure,
ljudje so skozi njih dobili dovoljenje za svobodo izražanja. Če se je lahko grd,
sključen dvajsetletnik pojavil na odru, se imenoval za antikrista in ti dal misliti, da je
morda res, potem je bilo vse mogoče. '' (Marcus, 1993: 2−3)
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Leta 1981-82 ''…Užitek je, ko slišiš kako se spreminja svet in glasba. Zadnja štiri
leta smo bili priča eksploziji ženskih glasov v popularni glasbi – Poly Styrene iz X-ray
Spex, Vanessa Elison iz Pylon, The Slits, The Raincoats, Robin Lane, Lora Logic,
Lesley Woods iz The Au Pairs, Liliput, Deborah Harry, Exene iz X, Debora Iyall iz
Romeo Void, The Anemic Boyfriends, Eve Libertine iz Crass, Marianne Faithfull,
Chrissie Hynde, Alison Stratton iz Young Marble Giants, Delta 5 in še in še. Na novo
so izumile termin ''pop''- z jezo, sarkazmom, tečnobo, kriki, nepotrpežljivostjo,
bolečino, ostrimi prekinitvami in antifeminilnimi glasovi… Izločile so vse ''pop'' ženske
vloge in presekale idejo kaj naj bi pomenilo biti ženska v javnosti.'' (prav tam, str: 197)
''Rock'n'roll je metaforična arena. Na začetku leta 1964 je Lesley Gore zasegla mesto
na lestvici Top Ten s hitom ''You Don't Own Me'' (Nisem tvoja last), ki še vedno velja
za protofeministični manifest. Manj znano je, da je Gore (ali njeni managerji) takoj
zatem posnela še ''That's the Way Boys Are'' (Takšni so fantje). Sporočilo: Lahko te
tretira kot smet ampak takšni pač fantje so in takšne ljubimo!'' Metafore umrejo: Joan
Jett, kraljica lestvice Top 40 punk, v svoji verziji pesmi ''You Don't Own Me'' kaže
zobe in brezskrbno poje, kot da o tem nikoli ni bilo dvoma. In metafore se obrnejo na
glavo: Y Pants so tri ženske iz New Yorka, nekomercialne punkerke, ki igrajo na
igrače, in njihova različica ''That's the Way Boys Are'' (s prvega albuma Beat it Down)
daje pesmi toliko napetosti, kot je za original nikoli ni bilo predvideno. S
najprijetnejšim, najbolj nedolžnim a cappela vokalom, poje pevka o žalostni usodi
romantične ljubezni, medtem ko njeni sestri potrdita, da ni izhoda. In potem se začne
kričanje, ki vrešči iz zvočnikov, vedno glasneje, grozljivo kričanje, tako grozno, da ga
spodobni ljudje ne bi smeli poslušati – Rock'n'roll je metaforična arena, in to je razlog
zakaj lahko najdeš brezno v nedolžni stari pop pesmici. '' (prav tam, str.: 217−218)

8.1 The Slits
The Slits so bile britanska punk in post punk, reggae dub zasedba, ki je bila najbolj
aktivna v letih od 1976 do 1982. Glavne članice skupine so bile Ari Up (Ariane
Foster)- vokal, Palmolive (Paloma Romero)- bobni, Viv Albertine- kitara in Tessa
Pollitt- bas kitara, ki sta nadomestili ustanovni članici Kate Korus- kitara in Suzi
Gutsy- bas kitara.
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Leta 1979 so The Slits posnele provokativen prvenec Cut, ki ga še bolj kot
naslovnica odlikuje močna glasba, ki je popolnoma redefinirala punk-rockovsko
okolje kot prostor za ženske, ustvarile so amaterski, kakofoničen zvok, ki je bil za
mnoge pravi duh punka. V težave so zabredle zaradi naslovnice albuma Cut, kjer so
se pojavile namazane z blatom, gole, odete le v predpasnike. Trdile so, da je to zgolj
parodija na prevladujoče podobe žensk; drugi so mnenja, da so bile tudi one
preprosto zapeljane v tradicionalni marketing ženskih glasbenic. Neizpodbitno
dejstvo pa je, da z razliko od njihovih veliko bolj znanih sodobnikov Sex Pistols niso
nikoli dosegle komercialnega uspeha, čeprav so tudi pri njih založbe in menedžerji
(Malcolm McLaren) zavohali potencial, ki so ga punce skrivale v sebi in skladno s
tem tudi določen prostor na medijskem tržišču popularne kulture. Dokaz več, kako
mačistična in ozka je bila rockovska kultura sedemdesetih let, kajti pravega
prepoznanja v smislu izvornega, pionirskega dela britanske punkovske scene ni bilo
iz preprostega razloga: šlo je za vse ženski bend. V nasprotju z drvečo agresijo
takratnega moško nastrojenega roka, je bil album Cut veliko bolj ritmično strukturiran,
lirika v pesmih tipa Spend, Spend, Spend, Shoplifting in singel Typical Girls, pomeni
proslavljanje svobode dekliške delikvence in opozarja na prevzemajoče in
obkrožajoče okolje potrošniške kulture, ki manipulira z žensko samopodobo.
''Bilo je naporno biti dvajset let pred časom, živeti življenje kot ženska na naš način v
takratni družbi, politiki in v glasbenem poslu, ki je bil takrat še močno v moških rokah.
Bilo je trdo in neizprosno. Nobene možnosti preživetja nismo imele. Samo poglej nas,
kako smo bile oblečene, poglej naše navade in glasbo. V sedemdesetih letih je bilo
vse drugače, pa poglej danes vse te dekliške skupine. A mi lahko našteješ največje
ženske rockovske bende? Kje so? Mogoče bi bilo vse drugače, če bi se takrat lahko
odtrgale od moškega šovinizma, od vsega tega sranja… saj veš, npr. Sex Pistols ali
The Who so lahko razbili instrumente na odru, The Clash imajo lahko svoje mesto v
Rock and Roll Hall of Fame. Fantje so fantje, so punksi, so lahko poredni, to je bilo
sprejemljivo, celo to, da so bili Sex Pistols revolucionarni je bilo sprejemljivo. Toda,
The Slits ali katerikoli drug ženski bend, ni bil sprejemljiv. Vsega tega se takrat
seveda nisem v celoti zavedala, imela sem jih vsega štirinajst let. Osebno nisem
imela pojma o glasbenem poslu, čeprav smo bile dvajset let glasbeno, duhovno,
revolucionarno, socialno, stilno pred časom, toda bile smo punce in punce ne vejo.
Danes bi bile ravno v času.'' (Ari Up, v Velikonja, 2005)
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The Slits gre zasluga, da so iz pop kulture iztrgale spolne klišeje. Skozi značilni etos
DIY (do it yourself- naredi sama) so se lahko izražale, brez strahu, da bi izpadle
smešne. Punk je pomenil začeti od ničle in zavreči vse tradicionalne klišeje rocka.
Njihova glasba je bila razglašena, kaotična in nepredvidljiva. Njihovo vodilo je bilo:
proti trendu. Lahko bi rekli, da je bila njihova glasbena vizija, kljub kratkemu
delovanju neuničljiva, saj je preživela do dandanašnjih dni. Zaradi teh lastnosti so
bile inspiracija številnim glasbenicam, ne glede na specifično glasbeno zvrst.
(Velikonja, 2010:8) Kljub temu njihovo le nekaj letno ustvarjanje in prepoznavnost
danes, ni prineslo uspeha, v kolikor za uspeh šteje finančno blagostanje.

Slika 5 Provokativna naslovnica albuma Cut, kjer so pozirale kot ponosne Amazonke
Vir: SlitsCut79.jpg
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Del besedila Typical Girls, The Slits:
Typical girls try to be
Typical girls very well
Can't decide what clothes to wear
Typical girls are sensitive
Typical girls are emotional
Typical girls are cruel and bewitching
But she's a femme fatal
Typical girls stand by their man
Typical girls are really swell
Typical girls learn how to act shocked
Typical girls don't rebel
Who invented the typical girl?
Who's bringing out the new improved model?
And there's another marketing ploy
Typical girl gets the typical boy
(Metrolyrics.com, 2015)
V pesmi Typical girls se distancirajo od konvcencionalne ženskosti, ki bi jo razglasili
za mizoginistično, če bi prihajala iz moških ust. Jedro pesmi namiguje na zaroto:
tipično dekle je izmišljotina, »marketinška poteza«, ki se prodaja mladim ženskam.
Nagrada za konformizem in samokastracijo pa je, da dobi »tipičnega fanta«.
(Reynolds in Press, 2001:249)
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9 GIBANJE RIOT GRRRLS
Feministično gibanje Riot Grrrls je nastalo leta 1991 v mestu Olympia v zvezni državi
Washington. Njihov namen je bil opozoriti na probleme s katerimi se v vsakdanjem
življenju soočajo mlada dekleta in ženske, kot so nasilje, spolno nadlegovanje,
posilstvo, samospoštovanje, izgled, problemi s prehranjevanjem. Pripadnice Riot
Grrrls so skozi glasbo in DIY (do it yourself) fanzini opozarjale na reprezentacijo
žensk v moških glavah in si prizadevale za prevračanje ustaljenih norm v družbi.
''[…] feminizem Riot Grrrls ni neka samostojna platforma; v bistvu gre za povezavo
ženskih osvobodilnih gibanj šestdesetih let, ekološke politike zelenih, vegetarijanstva,
vpliva avtorice Susan Faludi in njene knjige Backlash, dela Beauty Myth Naomi Wolf
in drugih, na videz nezdružljivih virov. […] Ta revolucija v internem smislu generira
»posebno spolno identiteto«, ki temelji na zavesti solidarnosti in skupnosti med
ženskami, navzven pa želi prepričati celotno družbo o veljavnosti feminističnih zahtev,
ki izzivajo obstoječe oblastne strukture.'' (Sukič, 2002:269)
Susan Faludi, feministična teoretičarka, je prepričana, da je postfeminizem del
strategije, ki je naravnana proti feminizmu. Vendar pa lahko postfeminizem
razumemo tudi drugače, kot distancirano in ironično rabo feminizma, kot so to počele
Riot Grrrls, kot tisto gesto novega vala feminizma, ki se v glavnem posveča
problematiziranju in medijski (re)prezentaciji spola in seksualnosti. Ironično, jezno,
parodično, humorno in celo agresivno delo ženskih skupin je pomembna
manifestacija nove subjektivne in kulturne ženske reprezentacije v družbenem
prostoru. Za postfeministke je reinterpretacija že pretekle feministične analize,
strategij in kritike nujna in s tem vzpostavljanje novih tem, kot so teorije seksualnih
razlik, analize spolnih reprezentacij, seksističnih reprezentacij žensk, pravica do
splava itd. Odnos med feminizmom in postfeminizmom lahko primerjamo z odnosom
med modernizmom in postmodernizmom: poglede, ki so verjeli v nekakšen
avtentičen jaz, je nadomestilo igrivo, ironično in začasno dojemanje identitete. Riot
Grrrls so se igrale s tipičnimi stereotipih o ženski in so si po telesih napisale vamp,
vlačuga, posilstvo, umazanka, kurba…, ker naj bi to bile natanko tiste reprezentacije,
ki jih moški vidijo v ženskih telesih. Nove rockerke se trudijo dekletom približati in
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odpreti različne življenjske sloge z zavračanjem pozicije ''žrtve svojega sloga'', na kar
so predolgo pristajale klasične feministke. Glasba, ki so jo igrale Riot Grrrls je punk,
ki je z ideologijo ''DIY- naredi sam-a'' zavrnil glasbeno virtuoznost (''Če imaš kaj
povedati, pograbi kitaro, napiši pesem in to povej.''), s pristopom proti krščanskim
dogmam pa je omogočil glasne, kričave in samozavestne zahteve. Učinkovita
kombinacija odkritega izražanja seksualnosti in jeze, je v glasbi in performansih
odprla prostor za ženske feministične intervencije ter za politizacijo seksualnosti in
ženske identitete. Riot Grrrls niso bile samo drugi val ženskega punka, pač pa ''novi
trenutek v njegovi zgodovini.'' ( prav tam, str. 267−269)
Poleg glasbe, so se Riot Grrrls ukvarjale tudi s pisanjem fanzinov. To so bila
papirnata glasila, v katerih so se lahko izražale tako idejno, kot umetniško.
Feministični fanzini so predstavljali ''posamezni prostor za izgradnjo identitete ter
hkrati dvig samozavesti ter deljenje izkušenj''. (Piano, 2004: 255) V Riot Grrrls
fanzinih so bila besedila napisana večinoma ročno in pogosto so vsebovala barvne
podlage in dekoracijo raznih nalepk, kolažev, stripe in izseke iz erotičnih in
komercialnih revij. Ta kolaž je bil na koncu transformiran v kritično, politično sporočilo.
(Viler, 2011:90)

Slika 6 : Primer Riot Grrrls fanzinov
Vir: 1581319
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9.1 Bikini Kill
V skupini Bikini Kill so ustvarjali Kathleen Hanna, ki je bila pevka in avtorica besedil,
kitarist Billy Karren, basistka Kathi Wilcox in bobnarka Tobi Vail. Skupina je leta 1991
začela z Riot Grrrls gibanjem. Po dveh albumih in nekaj EP in dveh kompilacijah, so
leta 1997 razpadli. Ideja za ustanovitev skupine, s katero bi lahko izrazili svoje
občutke in frustracije se je pojavila, ko je bila ena izmed prijateljic napadena, ko se je
vračala ponoči domov. Kathleen Hanna, v dokumentarnem filmu The punk singer, ki
je posnet po njej, opisuje, kako je ob tem pomislila: ''Dovolj je. Nekaj je potrebno
narediti.'' (We need to scream what's unspoken.) Njihovi nastopi so imeli slogan:
''Girls to the front!- Dekleta naprej!'' Zahteva po tem je padla zaradi običajno
nasilnega plesa pogo, ki je bil stalnica na hard–core punk koncertih, kjer se je moški
del populacije prerival in skakal, kar se je pogosto spreobrnilo v pretep in končalo s
poškodbami. Dekleta so se običajno umaknila v kot sobe in imela funkcijo
''obešalnika'', ko so držale jakne fantom. ''I'm sick to death of going to gigs and
coming back with bruises and broken ribs. It's not fair, cause lads got everything.
They're allowed to do what they want and we have to stand in the background.''
(Prevod: Na smrt sem naveličana, da iz koncertov prihajam z modricami in
polomljenimi rebri. Ni pravično, fantje imajo vse. Dovoljeno jim je, da počnejo kar
hočejo, me pa moramo stati v ozadju.) (neznano dekle, The Punk Singer, 2013) V
tem duhu je nastal slogan girls to the front in koncerti Bikini Kill so se navadno začeli
tako, da je Katleen Hanna povedala nekaj v tem stilu: »All girls to the front! I'm not
kidding. All boys be cool for once in your life. Go back. Back. Back.« (Prevod: Vsa
dekleta naprej! Ne hecam se. Vsi fantje, bodite vsaj enkrat v življenju cool. Stopite
nazaj. Nazaj. Nazaj.) ( Kathleen Hanna, The Punk Singer, 2013)

Del besedila pesmi It feels blind, Bikini Kill:
How does that feel? It feels blind.
How does that feel? It feels fuckin' blind.
Your world hasn't taught me nothing.
Look at what your world teaches me, nothing.
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As a woman I was taught to be hungry.
Women are well acquainted with thirst.
Yeah, we could eat just about anything.
We'd even eat your hate up like love
We eat your hate like love, we eat your hate like love,
We eat your hate like love, we eat your hate like love
How does that feel? It feels blind.
(Metrolyrics.com, 2015)
Besedilo pesmi Suck my left one, v katerem spregovorijo o incestu med očetom in
otroki:
Sister Sister, where did we go wrong?
Tell me what the fuck we're doing here
Why are all the boys acting strange?
We've got to show them we're worse than queer
SUCK MY LEFT ONE SUCK MY LEFT one
Daddy comes into her room at night
He's got more than talking on his mind
My sister pulls the covers down
She reaches over, flicks on the light
She says to him: SUCK MY LEFT ONE
SUCK MY LEFT One
Mama says:
You have got to be polite girl
You have got to be polite
Show a little respect for you Father
Wait until your Father gets home
Fine fine Fine fine Fine fine Fine Fine
(Metrolyrics.com, 2015)
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Slika 7: Katlheen Hanna med nastopom, s provokativnim napisom: slut- »kurba«
Vir: tumblr_n0i6659Bjb1r46ygdo6_500.jpg

10 SPOL KOT DRUŽBENI PRODUKT
V zadnjem desetletju je opaziti mnogo razprav o spolu, spolni identiteti, opredelitvi ter
o spolu kot družbenemu produktu. Trend je opaziti tudi v popularni glasbi. Kar nekaj
glasbenic je svoj upor in ustvarjanje posvetilo temi spola in poigravanju z
interpretacijo spolne identitete in usmerjenosti, zato bom v naslednjem poglavju na
kratko predstavila pojmovanje spola kot družbenega produkta.
Pri psihoanalitični koncepciji spola in spolnosti lahko na kratko povzamemo Freuda,
ki je trdil, da spolna konstitucija ni avtomatsko prevedljiva iz biološke zasnove, ampak
je rezultat psihičnih procesov, ki se odvijajo v zgodnjem otroštvu in temeljijo na
biološkem spolu kot izhodiščni osnovi otrokovega opažanja anatomske razlike.
Spolnost se definira v relativno kratkem zgodnjem obdobje psihične zgodovine in se
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odvija s pomočjo nezavednih mehanizmov identifikacije z očetom oziroma materjo.
Juliet Mitchell bere Freuda: ''Da bi lahko vstopila v svojo ojdipovsko željo po očetu,
deklica žrtvuje, kar je ostalo od njenega spolnega nagona in ga z vso aktivnostjo
podredi temu pasivnemu cilju biti ljubljena.'' (Mitchell v Vidmar, 2001:19) Pasivna
spolnost kot označevalec ženskega subjekta postane predmet feministične analize, ki
raziskuje družbene vzvode konfiguracije ženske psihe. Nancy Chodorow je v svoji
študiji Reprodukcija Materinstva dokazovala, da je ženski spol družbeni konstrukt, ki
se oblikuje skozi procese prevajanja in urejanja biološkega materiala človekove
spolnosti v asimetrični sistem družbenih vlog za moške in ženske. Skozi diferencialno
razrešitev Ojdipovega kompleksa se oblikuje jaz. Medtem, ko lahko dečki razrešijo
kompleks z radikalno odpovedjo materi, za kar so nagrajeni z identifikacijo z očetom
kot superiorno identiteto in z močno izraženim občutkom za meje jaza, deklice
ohranijo ambivalenten odnos do matere, ki se skozi podaljšano fazo zlitja in
separacije vgradi v njihovo definicijo jaza kot jaz-v-razmerju. Družbeni in psihični
rezultat te delitve je, da dečki zasedejo subjektno pozicijo v sferi javnosti kot mestu
avtonomnega delovanja in družbene moči, medtem pa dekletom pripada sfera
družinskih, medsebojnih, čustvenih vezi, kjer se moč in vpliv lahko artikulirata le skozi
osebne kontekste delovanja. V nasprotju s sociološkim pojmovanjem spola N.
Chodorow, pa poststrukturalistično feministično ukvarjanje s psihoanalizo zaostri
definicijo spola ter spol postavi ven iz dometa delovanja socializacijskih procesov ter
zaključnih procesov identifikacije. Kot trdi Jacqueline Rose, spol ni identiteta oziroma
kot identiteta nikoli ne uspe. Medtem pa Judith Butler vidi spol kot učinek spolne
razlike, vzpostavljene skozi Zakon, to je Simbol, ki prepoveduje vrnitev v
Predsimbolno. Ta nezmožnost indicira, da je spol sam ponovitev, ki ga na samem
začetku zaznamuje neuspeh. Spol je torej praksa citiranja, imitacija, v kateri
sodelujejo tako ženske kot moški, s tem pa se razveljavi možnost dekonstrukcije
spolne identitete, saj je ta sama zgrajena po principu notranje kontradiktornosti.
(Vidmar, 2001:19-24)
Ravno pojmu dekonstrukcije spolne identitete se v zadnjem času posvečajo številne
glasbenice. Med njimi utegne biti najbolj zanimiva in provokativna Peaches, ki jo bom
med drugimi predstavila v naslednjem poglavju.
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11 ANDROGINE UPORNICE
V 21. stoletju se je tudi žanrsko spremenila glasba in najbolj inovativne glasbenice, ki
so se ukvarjale s problematiko ženske niso več opazne le v rock'n'rollu, temveč tudi v
drugih zvrsteh, kot so elektronika, hip-hop, trip hop itd. Med slednjimi bi omenila
ameriški sestrski trip-hop duet Coco Rosie, ki se v svojih glasbenih in artističnih
projektih poigravata s percepcijo ženstvenosti in spolne identitete, med drugim se
dostikrat pojavljata z brki. Prav tako se poglabljata v spiritualno naravo človeškosti in
sta med drugim izjavili, da je ''Koncept moškega boga, jedro tolikih problemov in
nesporazumov glede žensk in moških. Iluzija moške spiritualne superiornosti stoji na
poti ljudem, da bi sprejemali zdravilno moč, ki jo ima Mati Narava.'' (Salehnia, 2013)

Slika 8: Coco Rosie
Vir: orig-13554051.jpg

11.1 Amanda Palmer in Peaches
Glasbo Amande Palmer so opisali kot punk-cabaret. Pesem Coin Operated Boy, je
romantična oda vibratorju. (Dresden Dolls, 2004)
Medtem ko v Map of Tasmania poje o ženskih sramnih dlakah, ki se jih ne bi smele
sramovati. (Amanda Palmer and The Young Punx, 2010) Prav tako je pesem kritika
medijem, njihovi cenzuri in lepotnim idealom.
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Besedilo pesmi: Map of Tasmania
They don't play the song on the radio
They don't show the tits in the video
They don't know that we are the media
They don't know that we start the mania

Eyes don't want to see but I'm making you
Ass is off it's seat and I'm shaking you
Walking down the street I'm the lady, ja
Showing off my map of Tasmania

Soft and sweet and shaped like a triangle
Some girls want no shape and they shave it all
That's so whacky, hurts with the stubble
Walking round, look like an eight year old

I say grow that shit like a jungle
Give 'em something strong to hold onto
Let it fly in the open wind
If it get too bushy you can trim
(Manda Palmer goes Down Under, 2015)

V svojem blogu in radijski oddaji pa se posveča temam, ki so jo osebno prizadele, to
so spolna zloraba, neželena nosečnost in splav.
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Slika 9: Amanda Palmer z napisom: ''Brezplačne digitalne vsebine (in joške) za vse!''
Vir: amandapalmer_mg_3730_bytommykearns_1.jpg

Peaches je kanadska solo glasbenica, ki se ukvarja predvsem z elektronsko glasbo,
trip-hopom, electro-clash glasbo, v njenem repertoarju pa ne manjka tudi nekaj
rock'n'rolla. Inspiracijo za ime je dobila po četrti ženski v pesmi Four Women, avtorice
Nine Simone. Njeni nastopi so hiperseksualni, v katerih izziva heteronormative in
pojme ženskosti. Sama sem se udeležila njenega koncerta v Shanghaiju in bila
presenečena nad pozitivnim odzivom, ko je pevka ukazala vsem moškim naj se
slečejo, sicer je koncerta konec! Njena besedila so na trenutke vulgarna, ironična,
humorna in imajo dostikrat namen degradacije moških: Slippery Dick, Boys Wanna
Be Her, Fatherfucker, Fuck the pain away… Prav tako postajajo njeni videi iz leta v
leto bolj provokativni, za njen zadnji video pesmi Rub (podrgni) obstajata dve različici,
cenzurirana in necenzurirana. (Peaches, 2015)
V divjem in kičastem videu lahko vidimo veliko golote in različnih simbolov, ki
prikazujejo ženske genitalije, celo orgije in uriniranje. Nastopajo samo ženske, ki so
predstavljene naravno, različnih oblin in starosti, neobrite, brez olepšav, ki nam jih
servirajo mediji. Video je izjemno provokativen, morda neokusen, odvisno od
gledalca, vse pa je kljub temu prikazano na zelo humoren način.
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Glavna tema njenega ustvarjanja je poigravanje s spolno identiteto in tradicionalnimi
spolnimi vlogami. Naslov enega izmed albumov, na naslovnici katerega se pojavlja z
bogato, gosto brado, je Fatherfucker kot nasprotje že popolnoma uveljavljeni
angleški kletvici ''motherfucker''.
Prav tako se v svojih pesmih (Trick or Treat, Show Stopper, Mommy Complex) veliko
posveča tabuju starosti. Glasbenica namreč ni več rosno mlada, na račun česar je
prejela precej kritike. V enem od intervjujev za New York Daily News je izjavila: ''I'm
going to make ageing cool.'' (Staranje bom naredila cool.) (Farber, 2009)
Zvrst glasbe s katero se Peaches najbolj poistoveti se imenuje electroclash. Velja za
eno od novejših glasbenih zvrsti, ki so se pojavile proti koncu devetdesetih.
Electroclash imenujejo tudi retro electro, tech pop, nouveau disco, new new wave in
neo-electro. Omenjena zvrst je nekakšna mešanica glasbenih zvrsti iz osemdesetih,
kot so electro, new wave in synth pop, ter techno in dance glasbe devetdesetih. Vse
skupaj s kančkom ''punk odnosa'' in predstavljeno skozi umetnost performansa.
Pri poslušanju podcasta komedijanta Marona, v katerem intervjuja pevko, sem bila
kar malo presenečena nad izredno preprostostjo in simpatičnostjo umetnice, v
katerem daje vtis, da je vodilo njenega ustvarjanja dati ljudem navdih in možnost, da
se izrazijo, sprostijo in sprejemajo drugačnost. (Maron, 2016, episode 643)

Slika 10: Peaches
Vir: peaches_5.jpg
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12 KONGLOMERAT STILOV IN PREPRIČANJ
V drugem desetletju enaindvajsetega stoletja je opaziti ogromne spremembe na
področju glasbe. Pri tem imam v mislih predvsem način konzumiranja in srečevanja z
glasbo ter čisto fizično obliko v katerih se glasba pojavlja. Medtem ko na področju
glasbenih zvrsti ni toliko inovacij, temveč predvsem prihaja do mešanja različnih
predhodnih zvrsti. Časi, ko smo se z glasbo seznanjali preko radia ali televizijskih
postaj (Mtv, VH1) so se korenito spremenili. Temu je botrovalo veliko dejavnikov. Na
voljo so nam internetne strani, kjer lahko brezplačno poslušamo glasbo iz celega
sveta in jo v mp3 obliki prenesemo na svoj predvajalnik. Na socialnih omrežjih lahko
kadarkoli delimo svoje glasbene preference z znanci in se prav tako od njih učimo o
novih glasbenih odkritjih. Zelo redki glasbeni navdušenci še kupujejo zgoščenke,
kasete in magnetni

trakovi so praktično izginili. Zanimivo pa je opaziti ponoven

razcvet LP plošč in prodaje gramofonov. Vedno več glasbenikov izdaja svoje albume
na LP ploščah, ki so na voljo izbranim glasbenim sladokuscem. Verjetno temu med
drugim botruje tudi nov ''retro'' življenjski stil, ki se kaže na različnih področjih
popularne kulture. V poplavi podatkov in vedno hitrejšem tempu življenja, veliko ljudi
najde sprostitev v bolj umirjenih časih, ko se je glasbo poslušalo pozorno- cel album,
skladbo za skladbo. Dejstvo je, da se z glasbo in stili kontrakulture iz različnih
desetletij ob you-tube kanalu lažje seznanimo. Nov ''retro'' ali tudi ''hipster'' način
življenja omogoča mladim po duši obujati spomine, ki jih morda niti niso doživeli. V
zadnjem desetletju je tako opaziti mešanje različnih glasbenih in življenjskih stilov iz
prejšnjih časov. Mladi in tisti, ki želijo biti ''in'' se lahko danes brez sramu odločijo, da
bodo poduhovljeni hipiji ali poštirkani post-pankerji. Prav tako je v poplavi vseh
možnosti opaziti konglomerate stilov preteklosti in uporništva pri glasbenicah. Spet je
opaziti novi val Riot Grrrls gibanja (Pussy Riot v Rusiji) in deklet cvetja. Medtem, ko
pop zvezdnice iščejo navdih v glasbi Madonne in obleki punk dive Nine Hagen (Lady
Gaga).
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12.1 Tanya Tagaq in Helly Luv
Tanya Tagaq je zelo zanimiva kanadska pevka inuitskega porekla, ki se ukvarja z
grlenim inuitskim petjem. Tradicionalno grleno inuitsko petje izvajata dve ženski,
Tanya Tagaq pa je glasbeno formo preuredila v solo petje, ob spremljavi
inštrumentalne in elektronske glasbe. Rezultat tega je umetnina, za katero je v letu
2015 prejela prestižno nagrado Polaris Music Prize in sicer za njen zadnji album
Animism. Glasbenica je ena redkih, ki so svoj upor namenila boju za pravice Inuitov,
natančneje, da se jim ne prepove lova na tjulnje od katerega so odvisni. Ko je na
internetu objavila družinsko sliko svoje hčerke, dojenčka, ki leži ob mrtvem tjulnju, ko
se celotna skupnost pripravljala na obed, je požela ogromno kritik in groženj. Stvar je
še podžgala njen boj za ohranjanje inuitske kulture, ki naj bi bila skromna in v stiku z
naravo.

Slika 11: Tanya Tagaq s kosom tjulnjevega mesa
Vir: tagaq.jpg
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Helly Luv je kurdska pop glasbenica, rojena v Iranu. V otroštvu je bila njena družina
večkrat prisiljena v begunstvo (Irak-Iran-Turčija-Finska), kar je pustilo posledice na
njenem ustvarjanju. Zdaj je uspešna glasbenica, ki živi v Ameriki, a ji s smrtjo grozijo
ISIS. Razlog za to je odkrita kritika Islamske države in vojne, kar je vidno v videu
Revolution, ki ga je leta 2015 posnela v Iraku, na terenu skupaj s pešmergami
(kurdsko vojsko) nedaleč stran od vojnega prizorišča. Glasbenica je velika
filantropistka saj je med drugim ustanovila neprofitno organizacijo Luv House, ki
pomaga kurdskim ljudem in živalim.

Slika 12: Helly Luv kot pešmerga
Vir:150814-helly-luv-03_2a47e1628102fb87c2751d8f6e91353e.nbcnews-fp-1200800.jpg

40

13 GLASNE V SLOVENIJI
Javna debata o vlogah in položaju žensk v glasbi je spodbudila skupino slovenskih
glasbenic, avtoric, novinark, umetniških oziroma programskih vodij glasbenih
festivalov in klubov, da so se povezale in poleti 2015 ustanovile iniciativo žensk v
glasbi. Nadele so si uporniško in zgovorno ime Glasne. Projekt, s katerim so se prvič
predstavile javnosti, se je imenoval Glasne za begunce. Solidarnostni koncert se je
zgodil 20. novembra 2015 v Atriju ZRS SAZU v Ljubljani, izkupiček pa so v celoti
namenile za pomoč beguncem. V tedniku Nedelo sem naletela na zanimiv intervju z
glavno pobudnico Glasnih, publicistko, antropologinjo glasbe in kantavtorico Katarino
Juvančič.
• Kakšna sta torej danes položaj in vloga žensk v glasbeni industriji v Sloveniji?
''O glasbeni industriji v Sloveniji ne moremo govoriti, ker ne obstaja. Obstajajo le še
butične založbe, finančno in kadrovsko podhranjena koncertna prizorišča in klubi, ki
večinoma delujejo iz lastnega veselja in entuziazma do muzike, in nekaj poletnih
festivalov, ki praviloma delujejo po principu za vsakega nekaj. Takšno stanje si
delimo ženske in moški glasbeniki. A žensk je na položajih moči v slovenskih
glasbenih institucijah zgolj med pet in sedem odstotkov. Avtoric, glasbenic
instrumentalistk

ter

glasbenih

novinark

oziroma

raziskovalk,

umetniških

in

programskih vodij večjih glasbenih festivalov ali klubov pa tudi ni bistveno več. Tudi
pri ženskih izrazih za določene poklice v glasbi je slovenski jezik izjemno okoren.
Jezik pa je ogledalo družbenega. Torej, prevladujoči glasbeno-poslovni model še
vedno favorizira moške. Glasbene delavke prekarke (te so v veliki večini, rednih oblik
zaposlitve skoraj ni) si poleg tega zaradi nestabilnega finančnega in socialnega
položaja težko omislijo družino ali večja finančna vlaganja v svojo kariero, zaradi
nepredvidljivega urnika dela pa izjemno težko združujejo družinsko in poklicno
življenje. Vsekakor precej težje kot moški kolegi.''
• Kako se boste torej povezovale in kako naj bi vam to koristilo?
'' Ugotavljam, da smo premalo vidne, da se premalo povezujemo in sodelujemo.
Iniciativa žensk v glasbi se bo tako zavzemala za večjo vidnost in enakopravno
zastopanost žensk tako v glasbenem poslu kot pri vzvodih moči, promovirala bo
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žensko ustvarjanje, omogočala izobraževanje in podporo ženskam v glasbeni
industriji; z organiziranjem javnih diskusij in delavnic na najrazličnejše teme,
povezane z našim delom – od poslovnega in odrskega komuniciranja do promocije in
menedžmenta, avtorskih pravic in podobno. Prvi večji javni dogodek, s katerim se
predstavljamo širši javnosti, je koncert Glasne za begunce, na katerem se bomo
predstavile v vlogah organizatork, performerk, tehničnih izvajalk, piarovk, menedžerk
in družbeno aktivnih državljank. ''
• Koliko vas je v iniciativi in kdo ste?
'' Iniciativo je doslej podpisalo 50 ustvarjalcev in ustvarjalk, bolj aktivnih je približno 15,
na vsakem sestanku pa nas je več. Smo zelo raznolika skupina, tako žanrsko,
poklicno kot osebnostno in tudi starostno. Kar štejem kot prednost. Vsaka je seveda
vključena že v svoje obstoječe profesionalne mreže, ki dodatno širijo možnost
sodelovanja in povezovanja. Če se bo v iniciativo vključilo še več žensk, ker jo bodo
prepoznale kot možnost za lastno in predvsem skupinsko delovanje, smo dosegle
svoj namen.''
• Kje se bodo prihodnosti videli sadovi vašega dela?
'' Zavedamo se, da je to, kar počnemo, tek na dolge proge. In da tečemo skupaj v
družbi s podobnimi organizacijami doma – na primer Mesto žensk, Rdeče zore – in v
tujini. Iniciativa se vklaplja v nek širši družbeni proces, za katerega upam, da bo trajal
še dolgo in da mu bo uspelo nagovoriti čim več žensk v umetnosti in širše. Sama si
predvsem želim, da bi ženske z iniciativo pridobile večjo željo in pogum za zavzeto,
javno glasbeno delovanje, več prostora zanj in večjo podporo, tako pri svojih
kolegicah in kolegih kot širše v družbi, pa tudi večjo pretočnost idej in informacij.
Tako lahko tudi za naše zanamke ustvarjamo bolj prijazen, spoštljiv, odprt, solidaren
prostor. ''
• Kot iniciativa se odzivate tudi na aktualne dogodke, na Literarni atlas
Ljubljane, ki je ženske spregledal, na begunsko krizo. Očitno vas bo
zaznamoval tudi aktivizem?
'' Živimo v zelo zanimivih časih, v časih izrazitih družbenih in političnih turbulenc in
delitev. In v to družbo in politiko se vklaplja tudi naše delovanje. Glasba nikoli ni bila
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in nikoli ne bo ločena, prav tako ne vprašanje oziroma preizpraševanje spola in
spolnih identitet. Ena od vlog umetnosti, in s tem tudi glasbe, je preizpraševanje
družbene realnosti, nastavljanje kritičnega ogledala, pa tudi želja po spremembi in
izboljšanju obstoječega stanja. Temu smo tako ali drugače zavezane tudi ženske
umetnice, glasbenice. Zdi se, da je že to, da smo se združile v iniciativo, za
marsikoga prevratniško ali aktivistično dejanje. ''(Nedelo, J.Z.G: 2015)

Slika 13 : plakat Glasne za begunce
Vir: glasne_za_begunce-PLAKAT.jpg
Prav tako pa se je v znak upora ustanovil ženski pevski zbor Kombinat ali
Kombinatke. Zbor je bil ustanovljen na dan upora, 28. aprila 2008, ko se je skupina
deklet zbrala na ustanovni skupščini v ljubljanskem Rogu. Sklenile so, da bodo
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prepevale pesmi upora s celega sveta. Na svoji spletni strani so v revolucionarnem
duhu zapisale kaj jih žene:
'' Naš credo?
Z rdečo kredo pisati izročilo upora. Ne na stene, na ušesne membrane. Z glasom
ohranjati spomin na glas(be)no tradicijo pokončne hrbtenične drže, ki ne podlega
družbeni skoliozi.
Združeni smo v pesmi in prepričanju, da je upor ena osnovnih človekovih pravic.
Verjamemo, da kritična misel lahko vzklije le iz uporne drže. Naš čas golta človeško
dušo, na oltar postavlja uspeh, tekmovalnost in videz. Ni mu mar za človekove
pravice, čeprav si jih za alibi marsikdaj sposodi.
Vemo, da sveta ni mogoče spremeniti, globoko pa verjamemo, da ga z domala že
pozabljenimi vrednotami, kot so solidarnost, srčnost, socialna pravičnost, tovarištvo
in pogum, lahko naredimo znosnejšega in lepšega.
Nismo bili v hosti, nikoli nismo bili lačni, nikdar nam ni bilo treba niti pomisliti, da bi
svoja življenja polagali na žrtvenik ideologij in odkar pomnimo, lahko govorimo v
svojem jeziku.
Iz spoštovanja do vseh, ki so dvignili glas in dali življenja, obujamo pesmi, ki so
hrabrile duha v revolucijah in uporih širom sveta in jih prepevamo v izvirnih jezikih. Te
pesmi za nas niso le uglasbene besede, marveč dragocena in pretresljiva pričevanja
človekove vere v lepši svet. Za vse ljudi. '' (Kombinat, 2015)
Nedavno so v medijih aktivno poročali o incidentu, ki so ga Kombinatke povzročile z
nenapovedanim nastopom na 31. Slovenskem knjižnem sejmu. Skupaj s še enimi
uporniškimi kolegicami FPZ Z'borke, so prekinile okroglo mizo cerkvenega tednika
Družina. Pogovor z naslovom Nova levica in krščanstvo med Alešem Primcem
(Koalicija Za otroke gre), Jožefom Horvatom (član NSi in nekdanji poslanec) in
teologom Brankom Cestnikom, kjer so se med drugim pogovarjali o liberalizaciji
splava, novi opredelitvi zakonske zveze, propagiranju »novih modelov družine« in
radikalnemu feminizmu, so protestno prekinile s petjem pesmi Sestre, le k soncu,
svobodi! (Košir, 2015)
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14 ZAKLJUČEK
V svojem prizadevanju poiskati skupne točke različnih izvajalk in prav tako njihova
izstopanja od občega, ki so bile oziroma še vedno so v svojem delovanju ''uporniške'',
sem naletela na več problemov. Namreč kako konsistento predstaviti tako obširen
skupek različnih elementov družbenega dogajanja v množični kulturi. Že v iskanju
virov, ki predstavljajo ustvarjanje različnih glasbenic, sem ugotovila, da so avtorji
velikokrat prav v poskušanju tega lahko zelo nespretni. O glasbi poročajo kot o
katalogu zvrsti, letnic in uspehov na glasbenih lestvicah.
''Vulgarni idealizem ni to, da ''zunaj nas obstoječo realnost'' prepoznamo kot
zgodovinski produkt družbene dejavnosti, pač pa, da kulturni konstrukt razumemo kot
realizirani pomen – da mu (v podobi posamezne kulture, epohe, razreda,…, skratka
neke na videz zgodovinske konkretne instance dejavnosti) torej podtaknemo
demiurga, zavestno voljo, ki je s tem, da ga je skonstruirala, udejanjila svoj namen.
Četudi ostane demiurg neimenovan ali celo odsoten, ga implicira že predstava o
konstruktu kot materializiranem pomenu.'' (Vogrinc v Williams, 1997:290)
Medtem, ko so avtorji oziroma avtorice dostikrat predstavljene zvezdniško, včasih
celo ''svetniško''. Kljub imenu kontrakultura, alternativa, indie itd., je vendarle jasno,
da popularna glasba ne obstaja le zaradi glasbe same. Opazimo lahko, da je
zgodovina popularne glasbe vedno del ekonomske zgodovine, ki vpliva na
intenzivnost proizvodnje. Koliko bo kapital pripravljen tvegati z novimi imeni, stili in
umetniki, je odvisno od investicij. Seveda pa bi bilo napačno prepričanje, da
spremembe nujno spreminjajo tudi okus poslušalcev. (Vogrinc, 2012: 26) Izvajalci pa
skoraj brez izjeme, pa naj bodo še tako uporniški, ''divji'' in proti sistemu, vendarle
želijo požeti čim večji uspeh.
Kljub temu pa upam, da mi je uspelo deloma predstaviti nekaj ustvarjalk in določene
trende skozi časovno obdobje. Če zelo na hitro povzamem: V šestdesetih letih
prejšnjega stoletja je bil fokus popularne kulture na gibanju za državljanske pravice,
pravice žensk, temnopoltih, proti vojnam itd. Burno obdobje protestov in shodov je
vplivalo na glasbeno ustvarjanje. Prav tako pa so s pomočjo glasbe, ki je priročno
sredstvo družbenega delovanja, širili politična, socialna in ideološka sporočila.
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V naslednjem koraku sem se ustavila pri seksualni osvoboditvi in upiranju žensk, da
bi se jim iz ''obrobja'' končno dovolilo pojavljati v ''središču dogajanja''. Takšen upor je
viden pri glasbenicah, ki so poprijele za električne in bas kitare, ter se oblekle v
moške motoristične usnjene jakne. Njihovi nastopi, besedila in cock rock odnos, je
dal slutiti, da so želele biti ene izmed fantov, enako dobre ali vsaj opažene.
S prihodom punk glasbe, se je prvič zgodilo, da je množična kultura kritizirala samo
sebe. Zato bi lahko trdili, da je bil punk v svoji začetni pojavnosti edina res prava
oblika upora skozi glasbo. Šlo je za posmehovanje in negacijo vsega, potrošništva,
družbenega sistema, malomeščanskih vrednot in med drugim tudi spolnosti.
Glasbenice so stremele k aseksualnosti in bile ironične v svojih oblačilih iz trgovin s
seksualnimi pripomočki.
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja sem se ustavila pri velikih upornicah in
feministkah riot grrrls. Prvič se je pojavilo glasbeno gibanje v središču katerega so
bile ženske, kar pa ni pomenilo, da niso imele moških simpatizerjev in podpornikov.
Svoj upor so širile z glasbo in s pomočjo papirnih glasil, ki so jih izdelovale same.
V enaindvajsetem stoletju je opaziti porast diskurza glede spolne identitete, spolne
opredelitve, heteronormativnosti in pravic LGBT skupnosti. Kar nekaj glasbenic se
posveča tej tematiki in skozi besedila, nastope in kostume rušijo meje med družbeno
sprejemljivim in nesprejemljivim.
V zadnjem desetletju je v množični kulturi in glasbi opaziti veliko mešanje različnih
stilov in trendov iz preteklosti. Z razcvetom družbenih omrežij in z vedno dostopnim
internetom so nam različne pojavne oblike množične kulture na voljo vedno in povsod.
Vse to glasbenikom oziroma glasbenicam omogoča lažje spoznavanje z različnimi
glasbenimi gibanji, stili, žanri. Upornice pa se ukvarjajo z vedno več perečimi temami,
kot je upor proti Islamski državi, proti Putinu ali proti prepovedi lovu na tjulnje…
Veliko je govora tudi o enakopravnosti med spoloma. Vedno več izrazito pop
glasbenic se je izreklo za feministke, obstajajo tudi pop feministične glasbene lestvice.
Prav tako pa je v zadnjem času v medijih ponovno zaživel diskurz o ženskih
glasbenicah- female musicians. Čeprav je v zadnjih desetletjih opaziti porast
uspešnih glasbenic, pa da omenjeni termin še vedno slutiti, da gre za naključnost in
nepopolnost ženskih glasbenic ter na njihovo neavtentičnost v primerjavi z moškimi
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umetniki. Seveda obstaja možnost, da je ravno ta presenetljivo še vedno prisotna
''naključnost'', gonilo in razlog uspeha mnogih glasbenic. Kar pa ne zanika dejstva,
da upora ni in ne sme biti konec, saj se ravno skozi upor lahko doseže inovativnost,
tako idejna kot strukturna.
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