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NUGU K-POP CSAPATOK
K-pop cikksorozat - 11. rész
Írta: Edina Holmes

zene k-pop
Még a cikksorozat elején úgy gondoltam,
hogy alap k-pop tudás ismertetése után bemutatom nektek a leghíresebb bandákat, de a Brave
Girls idei felvirágzása után úgy döntöttem, hogy
inkább a kevésbé ismert bandákkal, előadókkal fogok foglalkozni. A híresebbekről amúgyis sokan írnak és a kisebb bandáknak is jár némi
reflektorfény.

Mi is az a „nugu”?
A cím alapján biztos páran feltettétek magatokban ezt a kérdést. A nugu egy koreai kérdőszó, jelentése „ki?”. K-pop berkekben pedig a névtelen előadókra, csapatokra használják. Miért is?
Például: Azt mondom, hogy az XYZ a kedvencem.
Erre te visszakérdezel, hogy ki (nugu)? Ha ismert
előadó lenne, akkor nem kellene visszakérdezni.
Lényegében innen származik a kifejezés, és használják ezt a több éve aktív, de a közéletben egyáltalán nem ismert személyek, csapatok esetében.
A nuguság nem egyenlő azzal, hogy egyáltalán senki sem ismeri az előadót, a csapatot, sőt,
van egy kis rajongói táboruk, fellépnek különböző
zenei műsorokban, viszont a nagy áttörés (még)
nem érkezett el a karrierjükben. Többségük kis cégektől érkezik, akiknek nincs elég pénzük, tapasztalatuk felvirágoztatni az előadókat, hiába tehetségesek, és jók a dalaik. Többnyire azok a k-pop
rajongók ismerik őket, akik mélyebbre ásnak a témában és nem ragadnak le a híresebb előadóknál.
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A nuguság velejárói
Ez az állapot senkinek sem jó igazán. Évekig dolgoznak az előadók, fizetést alig vagy nem
is kapnak, és a siker is minden egyes comebackkel csak egyre távolabbinak tűnik, pedig épp a következő dalnak kéne meghoznia a rég várt sikert.
Van, hogy egy-egy dal jobban teljesít a zenei listákon, de végül mindig homályba vész a csapat.
Nem mondanám épp ideális dolognak. Érthető a
sok munka, míg sikeres az előadó, mert van miért
dolgozni, de úgy hogy évekig, akár egy évtizeden
keresztül hajt azért, hogy talán egyszer összejön a
nagy álom. Hát, ennél még az első dal utáni feloszlás is jobb. Legalább mindenki járhat a saját maga
útján. Nem pedig évekig szenved, mert aláírt egy
szerződést, amihez nagy reményeket fűzött.

Ugyan el-elhívják őket fellépni különböző
műsorokba, de jellemezően kisebb tévék, rádiók
hívják őket. A nagyobb tévéadók zenei műsoraiba (Inkigayo, M!Countdown) sem éppen könnyű
bekerülni, ha nem nagy cégtől jön az ember, de
közel sem lehetetlen. Viszont leginkább tényleg
csak azért mennek, hogy elénekeljék az épp aktuális dalukat, elég ritka, ha trófeával mennek haza,
azaz épp ők lettek az első helyezettek a műsor listáján. A nugu csapatok gyakran bármilyen zenei
műsoros győzelem nélkül oszlanak fel, mint pl. a
Nine Muses. Majdnem 10 évig voltak aktívak és
egyszer sem lettek elsők, ami valljuk be, elég elkeserítő lehetett nekik és a rajongóknak is.
Most pedig olyan „híresebb” nugu csapatokkal ismerkedhettek meg, akik feloszlottak

Mini K-POP Előadó Bemutató
Rocket Punch
Tagok: Juri, Yeonhee, Suyun, Yunkyoung, Sohee és Dahyun
A hat tagú lánybanda 2019 augusztusában debütált a Bim Bam Bum című dallal. 2020-ban két daluk jelent
meg, a Bouncy és a Juicy. 2021-ben egy koreai dalt jelentettek meg Ring Ring címmel, majd nem sokkal ezután
debütáltak Japánban is a Bubble Up! című dalukkal.
A csapat egy japán (Juri) taggal büszkélkedhet, aki
az AKB48 japán lánycsapatot hagyta ott, hogy debütálhasson Dél-Koreában. A lányok a Woollim Entertainment
alatt vannak, akikhez olyan nevek fűződnek, mint az Infinite, Lovelyz és a Golden Child.

anélkül, hogy első helyen végeztek volna valamelyik dél-koreai zenei műsorban.

Nine Muses
Kezdjük a sort a már fentebb is említett
Nine Muses-szel. Ők az igazi példa arra, hogy milyen is az amikor egy kicsit ismert az előadó, de
nem tud szintet lépni. Na de kezdjük az elején.
2010-ben debütáltak a Star Empire Entertainment alatt. A debüt dalukat, a No Playboy-t JYP
írta. A debütjüket nagy várakozás övezte Dél-Koreában, míg először elő nem adták a dalt. A közönség egyetértett abban, hogy a magabiztosság
és a jó vokál hiányzott a fellépésből és máris temetni kezdték a lányokat. A legsikeresebb évük a
2013-as volt. Több dalt is megjelentettek, köztük
a Wild-ot és a Doll-t, ami hozott némi ismertséget
a csapatnak. Következő sikeresebb daluk a Drama
volt 2015-ben, de ez sem hozta meg a rég várt
áttörést.

Nine Muses
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Mindeközben a csapat folyamatos tagváltásokon
ment keresztül. Az eredetileg kilenc tagú csapatban az évek folyamán összesen tizennégy lány
fordult meg, és mikor 2019-ben feloszlottak, már
csak négyen voltak. Köztük csak egy tag, Hyemi
volt az, aki egész végig, kilenc éven át kitartott a
bandával. Megérte-e, ezt csak ő tudhatja.

Rainbow
Aki ismeri a 2000-es évek k-pop világát, az
tudja, hogy az akkori Big3 (3 legnagyobb k-pop vállalat/ügynökség) nem az SM, YG és JYP ügynökségeket jelentette, hanem SM, YG és DSP volt a felállás. Azóta elég nagy változáson ment keresztül
a DSP Media, és manapság már a vállalat is a nugu
kategóriába tartozik. A részletekbe nem mennék
bele, de mikor a DSP Media 2009-ben debütáltatta legújabb lánycsapatát, a Rainbow-t, akkor még
volt remény egy sikeres karrierre. A debüt daluk,
a Gossip Girl nem volt sikeres, de a 2010-ben érkező A című daluk meghozta számukra a sikert,

és folytatták ezt a To Me dallal is. Ezután majdnem két éves szünet következett a koreai piacon,
ugyanis a csapat Japánban promotált ezidő alatt.
2013-ban visszatértek a dél-koreai piacra a Tell
Me Tell Me és a Sunshine dalokkal, amik ugyan
sikeresnek mondhatóak, de nem érték el az első
két dal szintjét népszerűségben, és innentől már
csak lejtmenet volt a lányok számára. 2015-ben és
2016-ban megjelent egy-egy daluk a Black Swan
és a Whoo, de ezek már a 70.000 digitális letöltést
se érték el, míg anno az A című dalukat több mint
másfél millió ember töltötte le. 2016 novemberében lejárt a hét éves szerződésük, és mindan�nyiuk a saját útján folytatta. A Rainbow esetében
elmondható, hogy volt egy rövid igazán sikeres
időszakuk, de nem tudták fenntartani az érdeklődést és lényegében már nuguként vonultak vissza.

SPICA
A 2012-ben debütált öt tagú lánybanda a tipikus példája annak, amikor csupa tehetséges em-

berekből áll a csapat, látszik rajtuk, hogy színpadra
születtek, de a siker mégis elmarad. Pedig a digitális eladásaik egyáltalán nem voltak rosszak kezdetekben. A 2012-ben megjelent Russian Roulette
daluk 600.000 letöltéssel büszkélkedhet, ami nagyon jónak mondható egy rookie csapatnál. Az ezután következő dalaik (I’ll Be There, Tonight, You
Don’t Love Me) is elég jól muzsikáltak, de szélesebb körben mégse váltak ismertté. 2016-ban adták ki utolsó dalukat, Secret Time címen, de mivel
itt is elmaradt a siker, 2017 elején feloszlottak.

Hello Venus
Szintén egy 2012-ben debütált lánybanda,
akik 600.000 feletti digitális letöltéssel büszkélkedhettek az első daluk, a Venus miatt. Viszont
utána már csak két daluk (What Are You Doing
Today?, Would You Stay For Tea?) ért el 200.000
feletti letöltést, és már nem is lett jobb. Igaz, másik két daluk, a Wiggle Wiggle és az I’m ill a nemzetközi k-pop fanoknak jobban tetszett, de ez sem
volt elég a sikerhez. 2017-ben még megjelentettek egy dalt, Mysterious címmel, majd 2019-ben
csendben feloszlottak.

Mini K-pop Teszt
Melyik évben debütált a 2PM?
a. 2007
b. 2008
c. 2009
Hány tagból állt a I.O.I?
a. 10
b. 11
c. 12
Melyik dallal debütált a Twice?
a. Cheer Up
b. Like Ooh-Ahh
c. TT
Az alábbi dalok közül melyik nem SHINee dal?
a. Lucifer
b. Devil
c. View
Melyik ügynökséghez tartozik a Pentagon?
a. YG
b. CUBE
c. HYBE
Megfejtések: 1-b; 2-b; 3-b; 4-b; 5-b

Dal Shabet

Rainbow
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SPICA

A hat tagú lánybanda 2011 elején debütált
elég szép sikerrel. Több rookie díjat is elnyertek.
A Supa Dupa Diva, Bling Bling, Hit U dalaik több
mint egymilliós letöltést értek el.

Hello Venus
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Ez elég jó indítás, viszont ezután szépen, lassan
lejtmenetbe kezdtek. Akadt néhány ismertebb
daluk (B.B.B, Joker, Someone Like U), de a kezdeti sikereiket már nem tudták megismételni. Végül 2016-ban a szerződéseik lejártával az összes
lány továbbállt.

Stellar
Még anno, 2011-ben cuki lánycsapatként
kezdte a Stellar, de nem igazán vált be náluk ez
a formula, ezért 2014-ben átváltottak szexi stílusra, abból is a hivalkodó fajtára. Nem is maradt
el a siker vagy inkább a polgárpukkasztás. Nyugati szemmel nem akadna fent a szemünk egy-egy
ilyen videoklip láttán, de ez Dél-Koreában nem
épp megszokott dolog. Mindez a Marionette dallal kezdődött, ami 150.000 digitális letöltést tudhat magáénak. Ezután is felfigyeltek a lányok új videóira (Vibrato, Sting, Crying), viszont eladások
terén visszacsúsztak a kezdeti időszakukba. Ennek
eredményeként 2018-ban feloszlottak.

ZE:A és U-KISS
A két fiúbanda némileg kakukktojás a felsorolásban, ugyanis hivatalosan még nem oszlottak
fel, de már évek óta nem aktívak, és a tagok többsége elhagyta a csapat ügynökségét. Lényegében
már csak a bejelentés hiányzik. Bár csapatként
nem, de egyedül azért jutottak valamire, főleg a
ZE:A tagok: Hwang Kwang-hee, Im Si-wan, Park
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Dal Shabet

U-KISS
Ők azok a bandák, akik ugyan elértek némi
sikert, de hosszútávon nem tudnak megmaradni
a rivaldafényben. A következő lapszámban pedig
jönnek azok a csapatok, akiket még kevesebben
ismernek, de több figyelmet érdemeltek volna.

Stellar
Hyung-sik és Kim Dong-jun. Kwang-hee leginkább
tv-s műsorokat vezet, a többiek pedig színészként
tevékenykednek. A U-KISS-ből leginkább Kevin
ismert, aki a csapatbéli tevékenysége után szóló
karrierbe kezdett.
ZE:A (2010-2017) híresebb dalai: Mazeltov, Love
Letter, Here I Am, Watch Out, Aftermath, The
Ghost Of The Wind, Breathe

Legendás K-pop zenék - vol 11.
(amiket minden valamire való K-pop fan ismer)
PSY - Gentleman
AOA - Heart Attack
SHINee - Sherlock
Twice - Cheer Up
Pentagon - Shine
Girls’ Generation - Lion Heart
Super Junior - Mamacita
I.O.I - Very Very Very
2PM - My House
Wonder Girls - So Hot

ZE:A
Mini K-pop Dal Ajánló
Nugu dalok, amik jobb promócióval akár
sikeresek is lehettek volna - part 1
Playback - Playback
Two X - Ring My Bell
Tiny-G - Miss You
Hello Venus - Wiggle Wiggle
2Eyes - Pippi
Matilda - You Bad! Don’t Make Me Cry
Melodyday - Color
Nine Muses - Hurt Locker
EvoL - Get Up
Fiestar - Apple Pie
Spica - Tonight
Bestie - Thank You Very Much
D.Holic - Color Me Rad
Laboum - Hwi Hwi
Dia - Will You Go Out With Me

U-kiss (2008-2017) híresebb dalai: Bingeul Bingeul, 0330, Neverland, Doradora, Stop Girl, Standing Still, Quit Playing, Stalker
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