ПОЛИН КВІТНЕ
збірка українського даркфолк

(Львів-Одеса, березень 2005) Українська даркфолк спілка та Strawberry World Records оголошують про видання першої в Україні музичної збірки у жанрі "даркфолк" та суміжних стилях під назвою "Полин Квітне". На збірці, що створювалася із серпня 2004 року, представлена пісенна та експериментальна музика виконавців української незалежної сцени із різним досвідом та статусом, від достатньо відомих, в тому числі за кордоном (Вій, Вежа Хмар, Некраїна), до таких, що швидко набувають популярності (Замкова Тінь, Sorrow Expert), а також практично невідомих широкому загалу (Mo-Komo, Олександра Лосєва, The Litz). Усі ці несхожі творчі сутності об'єднує щире захоплення магічним світосприйняттям наших далеких предків та дослідження можливості збереження і відновлення цього світогляду в умовах сучасної цивілізації. Стилістика збірки коливається від акустичних балад та готичної атмосферики до ритуальних співів та індустріальних колажів.

Збірка присвячується дев'ятнадцятиріччю чорнобильської катастрофи.

Даркфолк (інші терміни "apocalyptic folk", "strange folk", "neofolk") як музичний жанр виник в середині 1980х років у Великобританії у поєднанні індустріальної музики, акустичного постпанку та психоделічного "ейсід-фолку" 60х-70х років. Контекстом руху стали спроби подолання ідеологічної кризи у сучасному суспільстві, зокрема, через дослідження і реконструювання європейської Традиції.
Незважаючи на назву, використання народної аутентики в цьому жанрі не відігравало провідної ролі. Можна сказати, що характерною є наявність, при яскравому експериментальному звучанні, певної пісенної основи, яку складали від початку не тільки обробки народних пісень із новими текстами, а й кавер-версії поп-хітів та панк-бойовиків. Проте віссю цього стилю завжди був і залишається певний комплексний світогляд, що заснований на вкоріненості у Традиції, протиставленні своєї роботи сучасній реальності, та на сприйнятті мистецтва не як творчого самовираження, але як магічного акту.
Виникнення стилю пов'язується із роботами трьох команд: Current 93 (проект Девіда "Тібета" Бантінга), Death In June (проект Дагласа "П." Пірса) та Sol Invictus (проект Ентоні Уейкфорда), учасники яких тісно спілкувалися між собою та з іншими європейськими та американськими митцями, літераторами та журналістами. Музика цих проектів, видана в середині-кінці 80х років, вважається "класичним" даркфолк. Осередком нового напрямку став британський лейбл World Serpent Distribution (WSD), що розповсюджував продукцію десятків незалежних міні-лейблів з усього світу. В роки розквіту WSD, на початку 1990х, через нього видавалися, крім робіт вищеназваних команд, альбоми таких класиків індустріальної музики як Coil, Nurse With Wound та NON, а також диски молодих виконавців "другої хвилі" даркфолк, індустріального та готичного ембієнту.
Якщо спочатку музика груп-засновниць жанру була досить спорідненою внаслідок активного спілкування та співпраці, то пізніше кожний проект розвинув стиль у своєму напрямку, спричинивши власний вплив на молоді команди: Current 93 все частіше відмовляються від пісенної основи заради абстрактного звукового супроводу до поетичних текстів; Death In June поєднує прості акустичні пісні із жорсткими звуковими колажами; Sol Invictus віддали перевагу готично-атмосферним баладам.
Саме вплив Death In June та Sol Invictus був вирішальним для проектів "другої хвилі", що розпочали свою роботу на початку 90х та виявилися дещо ближчими до "атмосферної" сцени, аніж їх попередники. До цих проектів належать Backworld, Ordo Equitum Solis, частково The Moon Lay Hidden Beneath A Cloud та багато інших.
В середині 90х розпочалася довга творча та фінансова криза World Serpent, що виникла внаслідок розірвання відносин з ним рядом ведучих проектів (зокрема, NON, Death In June, Der Blutharsch), та призвела в підсумку до банкрутства лейблу, офіційно оголошеного в кінці 2004 року. На сьогодні більшість нових релізів у жанрі даркфолк та суміжних стилях розповсюджуються германським лейблом Tesco Organisation.
З початком нового століття розпочалася умовна "третя хвиля" даркфолк, яка продовжується досі. Особливістю її став відхід від готичної сцени та повернення до вільного експериментування із музичними формами, що було властиве класиці жанру. Лідерами цього потужнього руху можна назвати Allerseelen, Ostara, Novy Svet та O Paradis. Вони часто засновують свою музику на "міському романсі", "шансоні", чи навіть "фолк-році", і продовжують активно співпрацювати між собою та з іншими виконавцями, водночас і маючи цілком різну стилістичну природу, і створюючи унікальну та самодостатню музично-культурну формацію.


Використані та додаткові джерела:

http://heavyside.dem.ru/words/darkfolk.phtml 
Відома стаття Антона Шеховцова про історію даркфолк, розміщена на багатьох тематичних сайтах.

http://www.gothic.com.ua/blackkobzar
Єдиний український даркфолк вебзайн під редакцією Георгія Чарського (Некраїна) та Антона Шеховцова. Рецензії, інтерв'ю, художні тексти.

http://darkindustry.darkside.ru/articles/butov.htm
Стаття Михаіла Бутова, присвячена постіндастріал. Опублікована в журналі "Новый Мир".

http://rwcdax.here.ru/indubase
Класична індустріальна база даних Дмитра Толмацького, містить багато інформації про даркфолк групи.

Даркфолк-проекти в Україні з'явилися досить пізно, що в першу чергу пов'язано з відсутністю не стільки записів європейських команд, скільки належного інформаційного забезпечення. Першими найбільш близькими до концептів стилю групами стали київська Вежа Хмар (рік заснування 1996) та одеська Некраїна (рік заснування 1998). Стиль перших можна визначити як ритуальний ембієнт з готичним звучанням, близький до естетики лейблу Cold Meat Industry та до народних пісень; другі стали відомими спочатку завдяки україномовним адаптаціям пісень Death In June та Current 93, а пізніше - роботами в дусі "чорної електроніки" та сюрреалістичних колажів, що зараз видаються через інтернет під іменем CharSky (або Обвуглене Небо). Крім цього, раніше, у 1993 році, виходить перше видання дебютного альбому київської команди Вій "Чорна Рілля", записаного у ключі язичницького психоделічного фолкроку.
В 1998 році в Севастополі з'являється музичний журнал Альтер.Эго, перше вітчизняне видання, що містить інформацію не тільки про металічну, а й про готичну та індустріальну сцену. Наступником Альтер.Эго став інтернет-сайт Чорний Кобзар, присвячений в першу чергу культурі даркфолк, що проіснував до 2001 року.
В Одесі для інформаційної підтримки жанру чимало зроблено продюсером та діджеєм Дмитром Вєковим, ведучим культової радіопрограми "Атмосфера" на каналі "Просто Радіо", яка багато років знайомить слухачів із усім спектром світової експериментальної музики. На такому фоні з'являються і нові проекти. В 2000 році в Одесі заснована відома акустична dreampop команда Fleur, продюсована Вєковим, а в 2004 - даркфолк-ембієнт дует Sorrow Expert. Ведеться активна концертна діяльність, щоправда, спеціалізованих жанрових акцій на сьогодні не проводиться.
В Києві даркфолк-музика підтримувалася лейблом Quasi Pop Records, що видав у 2002 році другий альбом групи Некраїна, а в 2003-2004, в рамках проекту "Самотнє Щастя" - сінгли Вежа Хмар "Багаття" та The Litz "Вбий Сонце".
Існують і інші артисти, роботи яких за концептуальними чи суто стилістичними ознаками можна окреслити як близькі до царини даркфолк. Одесити Mo-Komo поєднують колажний звуковий супровід із поетичними текстами; Олександра Лосєва до від'їзду з Одеси виступала як вокалістка треш-поп колективу Вереск та виконавиця авторської пісні; у Львові Замкова Тінь експериментують з середньовічними композиційними канонами і психоделічними впливами, а The Litz працюють у напрямку "синтезаторного даркфолк".
В цій ситуації метою збірки "Полин Квітне" є не тільки зібрання на одному диску близьких за духом вітчизняних колективів, але й подолання їх інформаційної взаємоізоляції, формування єдиної фанбази, створення передумов для творчої співпраці та для проведення тематичних концертних акцій і перформансів. Видання збірки покликане стати одним із перших кроків до появи української даркфолк сцени як такої.









Інформація про учасників:

Вежа Хмар (darkfolk/ambient, Київ)
Група існує з 1997 року. Склад: Олександра Волох, Валентина Андрущенко.
Повноформатні альбоми: "Плач" (1998), "Колискова" (1998) "Її Чотири Обличчя" (1999), "Сон" (2000), "Вода.Земля.Вогонь.Повітря" (2003), "Сім кроків" (2004). Приймали участь у збірці Самотнє Щастя 4 лейблу QuasiPop.
Треки "Дай Мені Води" і "Весна" взяті з останнього на сьогодні альбому "Сім кроків".
Контакт: http://www.vezha.de

Nекраїна / CharSky (synth/darkfolk, Одеса)
Група Nекраїна проіснувала з 1997 до 2003 року. Склад: Георгій Чарський, Юрій Шелехов, Андрій Чупрун і запрошені учасники.
Альбоми: "Смерть у Серпні" (2000), "Апокаліцтва" (2002, QuasiPop).
Представлені три оригінальні треки : "Ангел vs Бог" з недоступного на сьогодні альбому "Смерть у Серпні", "Букети" та “Чорнобильєза” (веб-бонус) з альбому "Апокаліцтва". 
Треки групи та сольного проекту Георгія Чарського CharSky викладені на http://www.charsky.net/sounds  

Вій (dark rock, Київ)
Группа заснована в 1991 році. Поточний склад: Дмитро Добрий-Вечір, Олег Козлов, Костянтин Кондрашин, Микола Родіонов, Леся Добрий-Вечір, Сашко Власюк.
Повноформатні альбоми: "Чорна Рілля" (1993 Кока, 1994 Гарба - МС, 2001 Арт Велес/Арт Екзистенція, 2004 Етно Диск - СD), "Jazz" (1997 Зимовий сад, Українська Національна Шоу-Біржа - MC), "Хата Скраю Села" (2003 Темпора, 2004 selfrelease).
Трек "Відрізана Голова" видавався як бонус, "Пісня Про Жидів" взята з альбому "Хата Скраю Села".
Офіційний сайт: http://www.viyfrom.kiev.ua

Олександра Волох (вокал, Київ)
Вокалістка та гітаристка групи Вежа Хмар.
"Заговор на благополучное пробуждение" та "От посещений мертвыми" взяті з сольного альбому "Заговоры".
Контакт: http://www.vezha.de
 
Sorrow Expert (darkfolk/ambient, Одеса)
Проект існує з 2004 року. Склад: Євген Сігал, Костянтин Сігал.
"Заблудившийся Ребенок" - трек з дебютного альбому проекту. "Врата Ада Открыты" - матеріал першого демо. Записи групи видаються вперше.
 
Олександра Лосєва (автор пісень, Одеса)
Вокалістка та лідер групи Вереск. Зараз живе в Санкт-Петербурзі.
Представлені треки "Шила Мама Саван" та "Не горюй..." з сольного альбому "Два Дня", записаного в 2001 році.

Замкова Тінь (neo-medieval, Львiв)
Гурт створений у 2001 році. Склад: Віктор Мартинюк, Марічка Кошелінська, Зоряна Лещишин, Микола Максименко, Тарас Федорчак, Андрій Клос.
Представлені треки "Остання Походна Пісня" (концертний запис у театрі ім. Леся Курбаса, Львів, 9 вересня 2002) та "Тиран" (студійний запис 2004 року).
 
The Litz (post-apocalyptic/pop, Львів)
Існує з 2000 року. Склад: Ксенія Айла, Дмитро Даннер.
Альбоми: "World Minds" (2001), "Stories Close And Distant" (2003), "Aquatic Pop" (2003). Приймали участь в збірках Самотне Щастя 3, 4 лейблу QuasiPop.
"Стирач" - демо-версія пісні для нового альбому групи, "Body Puzzle" - ексклюзивний трек.
Email:danner@mail.ru .  Офіційний сайт: http://www.litz.lviv.ua

Mo-Komo (cut-up ambient, Одеса)
рік заснування: 2004 / учасники: двоє / хто: чоловік і жінка / музика: він / тексти: вона 
"Вимикач" та "Колискова" (у співпраці із СharSky) - треки з демо 2004 року "Слухавка".
Дистрибутори:

Україна:

Київ:
"Етнодиск", http://www.etnodysk.com.ua
Інтернет-мейлордер группи "Вiй", http://www.viyfrom.kiev.ua
дистрибуція Українського Готичного Порталу (Олег Тофанчук), Email: olegtof@viptelecom.net

Одеса:
UDFC (Віталій Самойлик), тел. 8 (067) 962-56-51, Email: vitaly@vitaly.org.ua

Львів:
Strawberry World/UDFC (Дмитро Ходико), тел. 8(067) 674-65-75, Email: danner@mail.ru

Дніпропетровськ:
Культурний Фонд "Боянов Гімн", http://www.nashrod-gimn.narod.ru; Євген Гудилов, а/с 6181, Дніпропетровськ, 49125.
Wolf Song Productions,  Email: wolfsong@mail.ru

Харків:
Магазин "Коловорот", пл. Конституции, Дворец Труда, центральный двор. 
Константин Левин, тел. 8(067) 717-82-11, Email: HYPERLINK "mailto:marooned@ukr.net" marooned@ukr.net

Беларусь:

Минск:

ANK Gothic Webzine (Ангелина Гладышева), http://www.ank-zine.org; Email: ank_zine@tut.by

Россия:

Москва:

Sol Ater, http://sa.woods.ru; Email: solater@mail.ru
Seidr Webzine, http://seidr.woods.ru
Дмитрий Каледин (Ur-Realist), Email: kaledin@balthi.dnttm.ru, http://imperium.lenin.ru/UR-REALIST

Санкт-Петербург:

Андрей Каргу, тел. +79112420478, Email: kav28@inbox.ru

Запрошуємо до співпраці з розповсюдження збірки організації та приватних осіб.


Інформаційна підтримка

http://uamusic.org.ua 		Українська Музика
www.viyfrom.kiev.ua 		Офіційний сайт групи Вій
www.kingdom.kiev.ua 		Королівство - Сайт, присвячений темному мистецтву
www.fleur.kiev.ua 		Неофіційний сайт групи Fleur
www.gothic.com.ua 		Український Готичний Портал
www.gothicnews.org 		Єдиний ресурс новин української "чорної сцени".
http://seidr.woods.ru 		Російський даркфолк-вебзайн "Сейд"
www.shadowplay.ru 		Готичний вебзайн з Воронежу. Shadows Exchange




Даркфолк в інтернет:

Портали:

www.woods.ru 
Російський портал, присвячений даркфолк. Вебзайн "Сейд", велика кількість рецензій, інтерв'ю та матеріалів з германської, скандинавської та слов'янської Традиції. Сайти Neutral, Embrace Of Branches, лейблу Brudenia та інші.

www.imperium.lenin.ru 
Метаполітичний вебзайн :ЛЕНИН: . Зокрема, багато цікавих есе на тему (пост)індастріал та даркфолк. Лейбл Ур-Реалист (Рада и Терновник, Кооператив Ништяк, Лунофобия).

www.shadowplay.ru
Вебзайн та лейбл, що недавно опублікував збірку Colours Of Black, яка містить, зокрема, треки всіх ведучих російських даркфолк-колективів.

http://music.gothic.ru 
Рекомендацій не потребує, містить величезну кількість посилань на офіційні сайти готичних, індустріальних та даркфолк груп.

Групи:

www.durtro.com 
Сайт лейблу Девіда Бантінга, фактично - офіційний сайт Current 93.

www.brainwashed.com/c93 
Архівний сайт Current 93

www.deathinjune.net
Офіційний сайт Death In June

www.brainwashed.com/dij
Архівний сайт Death In June

Лейбли:

www.worldserpent.com 
Архівний каталог World Serpent Distribution

www.tesco-germany.com 
Tesco Organisation - каталог, анотації, інформація, посилання.


