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`Spoiled` din limassol, cipru-una dintre cele mai noi trupe 
punk care se revendică de la mișcarea punk originală 



O definiție utilă 
Sub-cultura în ipostaza culturii tineretului reprezintă o gamă de atitudini și simboluri stilistice 
menite să ofere adolescenților și pre-adulților o identitate alternativă la cultura dominantă 
instituțională și socială, percepute de ei ca fiind sfera exclusivă a adulților. Există o permanentă 
dezbatere între istorici și sociologi relativ la momentul apariției sub-culturii muzicale. Majoritatea 
(ex. Steven Mintz, Marcel Danesi, P. Lewis) consideră ca aceasta a căpătat valoare de reper în 
anii 1950, odată cu apariția stilului rock&roll. Există și opinii care contrazic această viziune 
comună, explicând că tinerii și-au organizat ideile, cultura vestimentară, aplecările muzicale, 
lecturile într-un tot unitar cu valoare de ideologie încă din perioada interbelică. Aceștia au fost 
așa numiții flappers, un grup preponderent feminin care arbora fustele scurte, tunsoarea bob, 
asculta jazz și critica tot ce era considerat comportament acceptat de către societate. Pe scurt, 
flappers au fost o altă imagine simbol a anilor 1920, numiți și anii jazz. 

Fetele Flappers, precum Clara Bow, Olive Thomas, Louise Brooks, Joan Crawford au avut 
antecesori și mai îndepărtați în timp. Chiar la începutul secolului XX, pe teritoriul american, 
grupuri de tineri universitari s-au coalizat în asociații cu proprie structură (ex. inclusiv formații de 
muzică și redacții de ziare), care militau pentru democratizarea mediului academic. Iconoclaștii, 
acesta le era numele, erau progresiști și adepții unui stil de viață în care cultura corpului prin 
dans și sport deținea un loc important. 
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Student demonstration in support of the X-Ray newspaper at the University of Arkansas (UA) in Fayetteville (Washington County); 1912.
Courtesy of Special Collections, University of Arkansas Libraries, Fayett

Public participant la o ședință de susținere a unei grupări 
iconoclaste, mai exact a unor studenți care au fost 

expulzați de la Universitatea din Arkansas în 1912, pentru 
vederile lor progresiste 



• După cum se poate lesne intui, frământata perioadă 
1950-1990, care a debutat cu reconstrucția de după cel de-al 
Doilea Război Mondial și s-a încheiat cu prăbușirea Zidului 
Berlinului, a dat naștere la numeroase sub-culturi muzicale. 
Deseori, acestea au fost exprimarea în plan artistic a unor 
crize de natură ideologică din societatea occidentală. Penuria 
economică de după război, supremația albilor, corupția 
politicienilor, lipsa drepturilor civile pentru minoritățile 
etnice și sexuale, triumfalismul forțat al Războiului Rece au 
reprezentat cauze majore de nemulțumire în rândul societății 
deschise (Karl Popper), care a dat o formă de protest acestor 
frustrări. Aceste proteste au purtat denumirea de: rock&roll, 
teddies, beatniks, punks, rave/techno, Britpop, Grunge…și 
povestea continuă în secolul XXI cu Emo, Scene, Chav…

       Repere 1950-1990



Rock&Roll și Teddy Boys
• Mixul de influențe locale (country music), 

cosmopolite (jazz) și exotice (gospel) din 
Rock&Roll a corespuns cu faza de 
deschidere globală a societății americane, 
de după război. Efortului de război i s-a 
adăugat un optimism al reconstrucției. 
Corespondentul britanic a fost însă mai 
agresiv și subversiv. Societatea britanică, 
precum orașele bombardate, era marcată. 
Reconstrucția economică trebuia dublată 
de una morală. Tedds au preluat formatul 
Rock&Roll, însă l-au dus până la extrem, 
punând sub semnul întrebării tiparele 
mentale, mai ales la nivel vestimentar. 
Tedds au revoluționat rolurile de gen: 
băieți care erau excesiv preocupați de 
frizură și fete care purtau pantaloni a fost 
un model impus de ei.

Ford Zephyr, mașina 
iubită a băieților Tedds



Beatniks și Hippies
Decada 1960 este perioada în care ideea că segregarea rasială 
este nu numai o lege neconstituțională, dar și inumană, își face 
loc treptat în mentalul colectiv american. Această deschidere 
fusese pregătită și cultivată de cercurile literate ale anilor 1950, 
activi la New York și Paris, așa-numiții beatniks. Dimensiunea 
intelectuală a atitudinii revoluționare a actorilor anilor 1960 a 
fost dată de nume precum Jack Kerouac, W. Burroughs sau Alan 
Ginsberg. Efortul lor a fost dus mai departe de activiștii sociali 
și politici pe care îi cunoaștem sub denumirea de hippies. 
Aceștia au militat pentru democratizarea  radicală a societății 
americane, din toate punctele de vedere, inclusiv sexual.  
Implicarea americană în războiul din Vietnam a constituit 
contextul perfect al acestei radicalizări, iar emanciparea 
politică a afro-americanilor (ex. Gruparea Panterele Negre) s-a 
sincronizat cu revendicările anti-război ale hippies (ex. 
Partidul Internațional al Tineretului, cunoscuții Yippies).

Michael McClure, Bob Dillan și 
Alan Ginsberg, triada beat

1967, la clinica liberă Haight Ashbury, o 
instituție a verii dragostei care există și astăzi



PUNK

• Mijlocul anilor 1970 reprezintă un moment 
economic și social dificil pe continentul 
european. În Marea Britanie, guvernarea de 
mână forte a lui M. Thatcher a adus 
nemulțumire din partea claselor sociale 
defavorizate, iar expresia artistică cea mai 
reușită a acestei realități s-a regăsit în 
mișcarea punk. Aceasta a avut un ethos 
radical, în egală măsură la adresa celorlalte 
sub-culturi de dinainte și la situația politică. 
Însuflețiți de valori de stânga, suporterii 
punk au declarat război Rock&Roll-ului sau 
Hippies, punând accentul pe forme 
muzicale mai pure, așa cum s-au războit cu 
viziunea capitalistă în forma dură a 
guvernării Thatcher. În SUA, mișcarea punk 
a impus cultura DYI, punând preț pe 
independența muzicienilor pe parcursul 
întregului lanț creativ (ex. case de discuri, 
publicitate), inițiând astfel cultura indie. 

Vestimentație punk

Sex Pistols în concert 
la Amsterdam în 1977



Rave/TECHNO
• În decada 1980, odată cu răspândirea World Wide Web și a a altor mijloace 

tehnologice avansate la acea vreme (ex. pagerul), și pe fundalul unei 
sațietăți de cultura capitalistă consumeristă, muzica electronică își câștigă 
mulți suporteri. Acest termen umbrelă conține toate stilurile de muzică 
instrumentală performate de DJs cu ajutorul sintetizatoarelor și a altor 
anexe situate la granița intrumentelor clasice și a celor electronice. Ideea de 
rave ca atare nu este proprie anilor 1980, ci este împrumutată de la cultura 
beat a anilor 1960, desemnând petreceri sălbatice (bohemian wild parties).    

DJ set
Festivalul de muzică rave, Ozora, Ungaria, 2010



Britpop

• Scena politică din Marea Britanie la 
mijlocul anilor 1990 este dominată de 
Noii Laburiști conduși de Tony Blair, 
partid politic de orientare socialistă 
care a adoptat principiile economiei de 
piață. Această filozofie, numită a treia 
cale (A. Giddens) pune în valoare 
justiția socială (ex. egalitatea de 
oportunitate) pe o piață liberă, în 
detrimentul egalității per se. Asemeni 
filosofiei lui Giddens, muzica ce a 
exprimat optimismul perioadei nu 
reprezintă un nou curent, ci un amestec 
de genuri precum glam rock, punk, 
pop. Britpop s-a dorit o antiteză a sub-
culturii grunge de peste ocean, în aceea 
că reprezenta la un mod neproblematic 
valorile tinerei clase muncitoare 
britanice, cultivând o imagine deschisă 
și neambiguă   (ex. cu excepția notabilă 
a celor de la Suede, modelul androgin 
promovat de ei era cel al băiatului 
englez din micile orașe engleze, venit la 
oraș). 

Formația Blur în 1991

Frații Noel 
și Liam 

Gallagher 

(Oasis) 



Grunge
• Reprezintă sub-cultura muzicală cu 

numele cel mai reprezentativ, grunge 
făcând aluzie la mizerie/gunoi sau la 
ceva de calitate inferioară. Un sunet 
neclar, distorsionat este grunge. Un aliaj 
între heavy metal și punk, muzica grunge 
a apărut la Seattle, SUA, într-un context 
muzical eminamente independent. Este o 
expresie a existențialismului în muzică, 
punând accent pe izolarea și angoasele 
individului în societate.  

Trupa Nirvana



• Toate aceste sub-genuri și-au avut ecoul în lagărul 
comunist, unde putem vorbi chiar despre contra-
culturi muzicale. Contra-culturile muzicale sunt 
mișcări care se opun activ normei sociale și statale 
existente, viziunile lor fiind în dezacord total cu 
societatea comunistă. Multe dintre contra-culturile 
muzicale ale anilor 1970 și 1980 au fost cristalizate și 
sprijinite de posturi de radio precum Europa Liberă.  

• În cele ce urmează, prezentăm un tablou sugestiv al 
sub-culturilor și contra-culturilor muzicale ale anilor 
1970 și 1980, așa cum erau definite de STASI în 
Republica Democrată Germană. 



Profil al tipurilor de culturi tinerești negativ-decadente, din RDG 
(document STASI, 1985, aflat la Muzeul Der Runden Ecke din Leipzig)



• Teds: vârstă cuprinsă în segmentul 15-30; suporteri fanatici ai Rock&Roll-ului anilor 1950; sunt puțini la număr 
și sunt activi la aniversările idolilor rock; neinteresați politic 

• Tramps (bums): vârstă cuprinsă în segmentul 20-30; cult tineresc decadent tipic anilor 1970 în Vest, ascultă 
muzică blues și nu au vederi politice; este un grup stagnant, nereligios, care însă au tendința de a organiza 
întâlniri inter-regionale 

• Skins: vârstă cuprinsă în segmentul 15-22; nu prezintă structură de grup, sunt mai degrabă lupi singuratici; au 
simpatii neo-fasciste și au tendința să orbiteze către grupuri religioase deschise; au o atitudine politică ostilă de 
tip huligan și opun rezistență la acțiunile statale   

• Heavies: vârstă cuprinsă în segmentul 15-25; sunt suporterii mișcării Heavy Metal din Vest (un fel de hard rock 
extrem), având ușoare tendințe neo-fasciste; originar aveau o atitudine depreciativă față de stat și societate, 
acum tind către conformism social 

• Goths: vârstă cuprinsă în segmentul 15-20; suporteri ai satanismului și cultului morții, sunt fanii formației The 
Cure; sunt izolați de alte grupuri, uneori vandalizează morminte; sunt total neinteresați de politică și societate 

• Punks: vârstă cuprinsă în segmentul 15-22; dau dovadă de decadență documentată; sunt o grupare anarhică cu 
atitudine politică ostilă care neagă toate formele sociale și de stat; au structură de grup puternică și cooperează 
cu Biserica, în special cu diaconi din interiorul Bisericii 

• Neo-Romanticii: vârstă cuprinsă în segmentul 15-18; reprezintă o formă socială mai moderată a punks; sunt 
ostili din punct de vedere politic, însă nu glorifică violența 

• Poppers: vârstă cuprinsă în segmentul 13-20; grupare interesată de disco și dance; nu sunt interesați de politică; 
nu au antecedente sociale.



Surse foto (în ordinea apariției în 
material)

• Trupa punk Spoiled: https://cyprus-mail.com/2018/01/30/spoiled-punk-rock-music/  

• Imagine a Clarei Bow: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flapper#/media/File%3AClara_Bow_Brewster_1921.PNG 

• Imagine a lui Violet Romer: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flapper#/media/File%3AViolet_Romer_in_flapper_dress%2C_LC-DIG-
ggbain-12393_crop.jpg 

• Coperta revistei Flapper: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Flapper#/media/File%3AFlappermag001.jpg 

• http://www.encyclopediaofarkansas.net/encyclopedia/entry-detail.aspx?entryID=7965# 

• https://www.thevintagenews.com/2015/12/31/the-dandies-of-the-1950s/ 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Teddy_Boy#/media/File:Ford.zephyr.six.arp.750pix.jpg 

• https://www.beatnikshoes.com/en/who-were-the-beatniks/ 

• https://www.npr.org/sections/health-shots/2017/12/30/571979573/a-1960s-hippie-clinic-in-san-francisco-inspired-a-medical-philosophy?
t=1551644677970 

• http://www.bbcamerica.com/anglophenia/2013/09/snapshot-19-photos-of-1980s-london 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Sex_Pistols#/media/File:Sex_Pistols_in_Paradiso.jpg 

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Volxvergnuegen_Party_Munich_6.jpg 

• https://en.wikipedia.org/wiki/Rave#/media/File:OZORA_Festival.jpg 

• https://www.theguardian.com/music/2018/sep/06/britpop-is-back-whats-behind-the-90s-music-revival 

• https://amusicaltimetravellingdiamond.wordpress.com/2014/02/21/britpop-the-90s-and-beyond/ 

• http://alt77.com/10-grunge-bands-you-may-have-forgotten-about/ 

• https://www.pastemagazine.com/blogs/lists/2014/08/the-50-best-grunge-songs.html 
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