w trasie z Closterkellerem
ą już nowe płyty dwóch asów z talii Iza
belina. "Scariet" to nowa propozycja
Closłerkellera, "Kalejdoskop" to dzieło Big
Day. Najnowsza płyta olsztyńskiej załogi
jest surowsza niż debiut. Sporym przebojem
jest już piosenka "Przestrzeń" z tego albu
mu. Niespodzianką natomiast "Gdy kiedyś
znów zawołam cię" z repertuaru Czerwo
nych Gitar. Oba zespoły odbywają właśnie
wspólną trasę. W swej podroży po Polsce
odwiedzą jeszcze: 23.03 - Bydgoszcz, 24.03
- Toruń, 26.03 - Łódź, 29.03 - Warszawę.

S
Ania Zalewska
jest najładniej
szym członki
zespołu

Lukę i Minnie
w Meksyku

ukę Peny, gwiazda Beverly
Hills, pędzi w dzikim galopie
przez plażę koło Cabo San
Lucas w Meksyku. Obok, w od
krytym jeepie, towarzyszy mu
zespół kamerzystów. Lukę śledzi
dwóch łotrów, którzy napadli na
ziemię jego ojca. Przez 8 dni eki
pa nagrodzona wcześniej „Zło
tym Otto" kręciła w gorącym
meksykańskim słońcu nowe od
cinki telewizyjnego serialu „Beveriy Hills, 90210". Lukę potrze
bował dwóch wolnych dni zdję
ciowych, aby na nowo olśnić
swoją żonę Minnie. W tym celu
wynajął w pobliżu plaży pełen
uroku bungalow z widokiem na
ocean. Rankiem przynosił żonie
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Czytelnicy!

- dzieciom

PREZENTY GWIAZDKOWE
Z NR 26/94 BRAVO.
Kasety grupy Acid
Drinkers wylosowali:
Łukasz Marczewski - Gołcza,
Adam Kica - Łapczyca
Magdalena Król - Lębork
Maciej Zdunowski - Słoszewy
Tomasz Wieczorek - Murowa
na Goślina
Jacek Jany - Pszczyna
Jolanta Luto - Dubowo II
Joanna Karwacka - Jarocin
Artur Służalec - Strzeszów
Rafał Mazur - Augustów

oguś Łyszkiewkz i Chłopcy okładki do tej
z Placu Broni nie spuszczają płyty. Stąd Ozie
z tonu. Dość mian
regularnie fani ci w tytule. Ilu
struje on nastrój
otrzymują nowe propozycje krakow
zabawy. Poza
skiego pieśniarza, tym razem Boguś
zaszczyał nas produktem z gatunku tyai jest
"unplugged", czyli bez wtyczki. Ma- to muzyka dla
ludzi w każdym
teriał na płytę zarejestrowany został
i kwietnia 1993r. w studiu Radia wieku."
łódź, gdzie zwyczajem stało się naDwa tygodnie
grywanie sesji akustycznych (przytrwała promo
pomnijmy choćby słynny koncert cyjna podróż Bogusia
po Polsce. Odwiedzał
Dżemu). Płyta Chłopców nosi tytuł
podczas niej stacje ra
"Piosenki dla dzieci od lat 5 do
155". Dlaczego właśnie tak? Mówi diowe, telewizyjne,
prasę. Wkrótce wyru
Boguś: "Napisałem w życiu kilka ba
jek, do których ilustracje robiła Magsza w akustyczną tra
dalena Beyer. Podobały mi się one, sę. Na scenie
więc zaproponowałem jej zrobieniepojawi się ...kwartet

B

śniadanie do łóżka. Kiedy wraz
z Minnie wpadli w oko fotorepor
terom, zaangażował ochronę
osobistą. Lukę: „Od czasu wese
la w listopadzie 1993 roku prze
żyłem wiele prób zamachu na
moją osobę. Jednakże teraz
chciałbym wyeliminować wszel
kie ryzyko. Minnie jest kimś naj
cenniejszym w moim życiu."

Płyty kompaktowe Acid

Drinkers otrzymają:

Michał Kazimierski - Podlipie
Natalia Bujok - Katowice
Grzegorz Kowalik - Rudy
Donata Stępień - Szprotawa
Mariusz Kałużny - Dargoszewo
Izabela Kruk - Sosnowiec
Magda Oziabło - Pieńki
Konrad Mielczarek - Beł
chatów
Michał Drąg - Ciężkowice
Urszula Kucaba - Sanok

Julia Roberłs
\ Whoopi Goldberg
Sharon Stone
Jodie Foster
Winona Ryder
Demi Moore
Sandra Bullock
Kim Basinger
Nicole Kidman
Whiłney Houston
BRAV0 2

erwersja! Na okładce płyty
„Youthanasia" widniała dwój
ka nagich dzieci na huśtawce. Te
raz zespół Van Halen wydał al
bum „Baiance" z kolejnym wi
doczkiem gołych bliźniąt syjam
skich. To, że obydwie okładki
opierają się na technice fotomon
tażu, nie umniejsza faktu, iż są po
irostu niesmaczne. W Anglii próiowano je nawet ocenzurować bez skutku! Ten skandalizujący
sposób promocji wydaje się zby
teczny, zwłaszcza, że „Baiance"
:ddiego i spółki uznano za najlepzą forpocztę hard-rocka w tym
oku. Eddie Von Halen wyjaśnia:
Nie rozumiemy tego całego zaieszania. Okładka ma po prostu
odzwierciedlać treść albumu,
symbolicznie zastępować tytuł:
„Równowaga". W maju i czerwcu
Von Halen wraz z Bon Jovi planu
ją tournee po Europie.

P

ast 17 mogliby się
właściwie nazywać
Essex 17. Tony, Terry, Brian i John opuścili
swoją ulubioną wschodniolondyńską dzielnicę
Walthamstow i osiedlili
się w pobliżu Essex. Nie
mieli kłopotów z przepro
wadzką, ponieważ to no
we gniazdo leży zaledwie
5 mil od poprzedniego.
Powodem tej zmiany był
lasek Epping Forest,
w którym czterej przyja

ciele mogą spotykać się
co ranka, nie tracąc wie
le czasu na wzajemne
odwiedziny. Doszło na
wet do tego, że Brian
i Terry wprowadzili się
do tego samego bloku.
Terry kupił duży aparta
ment pod dachem
w Buckhurst Hill (skrytka
pocztowa IG9). Brian
mieszka o jedną klatkę
schodową dalej w miesz
kaniu - pracowni, którą
dzieli z przyjaciółką Da-

niellą Westbrook. Osiedle
jest strzeżone i ma na
swoim terenie korty
tenisowe i parking.
Ojciec rodziny, Tony,
zdecydował się kupić
swojej przyjaciółce Trący
i córeczce Atlancie mały
domek w Woodford.
W pobliżu trójki przyja
ciół zakotwiczyli się też
w dwupokojowej garso
nierze John Hendy oraz
jego ciężarna przyjaciół
ka Christiann.

DOLORES
0'RIORDAN
(Cranberries):
„Zawsze przed
wejściem na sce-»
" nę towarzyszy
mi śmiertelna
trema. Publicz
ność to dla mnie monstrum, któ
re muszę ujarzmić i oswoić."
BRAD Pin:
„Kręcenie scen
erotycznych jest
znacznie trud
niejsze, niż scen
w filmach akcji.
Przy tych pierw
szych widzowie zawsze maja
możliwość porównania z własny
mi doświadczeniami".

IBRYAN
I ADAMS:
\ „Jeśli przez trzy
tygodnie nie
p n mam gitary
^(^m\W/J^
lok spragniony
wody na pustyni. Dobry, mocny
akord jest równie ważny
jak seks."
|WHIGFIELD:
„Jestem blon
dynką, o mimo
to lubię żarty
o blondynkach.
I Oto najnowszy
| z mojej kolekcji:
Kiedy blondynka jest warta jedne
go dolara? Wtedy, gdy wypoży
cza za niego koszyk w samie."

i

Z PO GRÓB

S

iec/z/ na kanapie w ogromnym
hotelowym korytarzu. Ma na so
bie kremowe wdzianko, superkrótką spódniczkę. Jej twarz jest
przypudrowana, a włosy - ku na
szemu zdziwieniu - znowu ufarbowane na blond. "Właściwie jestem
brunetką, ale często zmieniam kolor
włosów. Lubię odmianę, kiedy patrzę
w lustro." Ma mocno umalowane oczy.
wielkie sztuczne rzęsy i dziewięć kol
czyków w uchu. Kiedy tak siedzi, wy
gląda jak krucha, wrażliwa laleczka.
Nazywa się Dolores 0'Riordan, urodzi
ła się 6.09. i971 w znaku Panny, ma
158 cm wzrostu, jest wokalistką zespo
łu Cranberries. Gdy tylko zaczyna mó
wić, jej obraz zmienia się radykalnie.
Jej zielone oczy błyszczą. Podczas roz
mowy stale pociera lewe kolano. "Mia
łam wypadek na nartach i wciąż mnie
jeszcze boli. W zeszłym roku byliśmy
we Francji. Po raz pierwszy w życiu
jeździłam wtedy na nartach i złamałam
nogę. Teraz mam w niej śruby i jakieś
wstawki. To boli."
BRAWO: Jak wpadliście
na tę
niezwykłą
nazwę
Cranberries

(borówki)?

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓW
KI Z NR 1 BRAVO.
Hasło brzmi "Welcome To
Tomorrow", wykonawcą
jestSnap. Płyty kompak
towe Erica Claotona otrzy
mują: Tomasz Klebba z Puc
ka, Justyna Niedbałowska
z Rzeszowa, Adam Stróżniak
z Poznania, Ania Kowalewska
z Ursusa, Anita Prusko z Tych,
Tomasz Rutowicz z Katowic.
Single Prince'a wyloso
wali: Andrzej Kilbowicz ze
Słupcy, Aleksandra Walkowiak
z Kwilcza, Bartosz Dziekan
z Tych, Magdalena Piętka
z Sosnowca, Dagmara Szyja
z Czeladzi.
NAGRODY WYŚLEMY
POCZTĄ.

:

W MIŁOSC

i

BRAWO 3

DOLORES: Nazwa ta pochodzi jeszcze z okresu przed moim przyjściem
do zespołu. Pierwotnie kapela nazy
wała się Cranberry Sauce (sos bo
rówkowy). Gdy doszłam do składu,
skróciliśmy to do Cranberries. Nie
kryje się za tym żadna głębsza myśl.
To było po prostu pierwsze, co
chłopcom przyszło do głowy.
BRAWO:
Czy
jesteś
szefową
Cranberries?
DOLORES: Wszyscy czworo jeste
śmy przyjaciółmi, nie ma między n a
mi rywalizycji. Ale to prawda, w stu
diu nadaję ton, to ja właśnie jestem
szefem. W końcu piszę prawie
wszystkie piosenkiBRAWO: O czym jest
antywojen
na piosenka
Zombie"?
DOLORES: O wojnie domowej w Irlandii Północnej, gdzie wciąż wal
czą ze sobą protestanci i katolicy.
Mimo. iż pochodzimy z Republiki Ir
landzkiej i ten konflikt nie dotyczy
nas bezpośrednio, cały ten terroryzm
porusza nas. Ja urodziłam się w ma
łej miejscowości Ballybricken, chłop-
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cy pochodzą z Limerick. Tam, dzięki
Bogu, nie ma żadnych zamachów
i bomb. Bezpośrednim przyczynkiem
do napisania "Zombie była śmierć
małego chłopca w Londynie. IRA
podłożyła bombę i przez przypadek
ło on właśnie stracił życie.
BRAWO: Jak dorastałaś?
DOLORES: Jesteśmy typową irlandzkq rodziną katolicką i mieszkaliśmy
w dziewiątkę w małym domku
o czterech pokojach: dwie sypialnie,
kuchnia i jadalnia oraz salon z wiel
kim kominem.
Mam pięciu braci
i jedną siostrę. Ja jestem najmłodsza.
Najbliższy dom stał pięć minut drogi
od nas. W promieniu 5 mil był tylko
Jeden aparat telefoniczny.
BRAWO: Jak wyglądało
twoje
dzieciństwo?
DOLORES: Było szalone! Jako najmłodsza nie miałam żadnych szans
przeciwko pozostałej szóstce. Jako
dziecko byłam prawdziwym łobuzia
kiem. Bawiłam się z chłopcami,
wspinałam na drzewa, nienawidzi
łam sukienek i wklejałam sobie gumę
do żucia we włosy, żeby mama po
zwoliła mi je obciąć. Nigdy nie mia
łam długich włosów.

BRAWO: m Wolałabyś
w

mieszkać

mieście?
DOLORES: Wręcz przeciwnie! Bardzo byłam smutna, kiedy nasz do
mek spłonął i musieliśmy przenieść

się do miejscowości oddalone| o r .
godziny. Było tak ciasno, sąsiedzi
mieszkali jeden przy drugim.
BRAWO: Irlandczycy uchodzą za
ortodoksyjnych
katolików.
Jak
zostałaś
wychowana?
DOLORES: Bardzo religijnie. Religia
wciąż znaczy dla mnie wiele. Jako
dziecko zawsze czułam się bardzo
pewnie, nawet kiedy nie było przy
mnie rodziców. Wiedziałam, że Je
zus jest przy mnie, że nade mną czu
wa. Kiedy ogarniał mnie lęk, modli
łam się. Dzisiaj też tak robię. Kiedy
podrosłam, medytowałam i w ten
sposób komunikowałam się z Bo
giem. W każdym razie wciąż wierzę
w siły nadprzyrodzone.
BRAWO: Jak często chodzisz do
kościoła?
DOLORES: Kiedy jeszcze mieszkałam z rodzicami, chodziłam z nimi
co niedzielę do kościoła. W Irlandii
to normalne. Dopiero gdy miałam 18
lat i wyprowadziłam się, przestałam
praktykować. Teraz chodzę do ko
ścioła tylko w Święta Bożego Naro
dzenia i Wielkanocy .
BRAWO: Jednak
zdecydowałaś
się na ślub kościelny.
DOLORES: Tak. Wynika to po pierw
sze z tego, że sam ślub cywilny nie
jest w Irlandii uznawany. Poza tym
było to jednak bardzo intensywne
przeżycie stać tak razem przed księ
dzem. To jest po prostu coś innego
niż tylko podpisać świstek.
BRAWO: Podczas ślubu
wystąpi
łaś
w
seksownej
sukience,
co wywołało pewien
skandal.
DOLORES (śmieje się): To prawda.
Nie sądziłam, ze wywoła to takie
zamieszanie wokół tego. Panny mło
de zawsze wyglądają ładnie, ale ni
gdy seksownie. Pomyślałam sobie,
ze skoro wydaję się za mojego mę
ża także jako kobieta, to chciałabym
seksownie wyglądać. Suknia bardzo
rzucała się w oczy, ale przecież
wszystko były zakryte. Nie chciałam
zaszokować moich rodziców, poka
załam im więc suknię dzień wcze
śniej. Założyłam ją, a ojciec zapy
tał: ładne to, a gdzie sukienka? Bar
dzo się martwił, czy ksiądz w ogóle
wpuści mnie do kościoła. Ale moje
iersi i plecy były zakryte, a w pępu miałam
kamień
szlachetny.
EWszystko
było więc jak należy.

BRAWO: Jak poznałaś
swojego
męża, Dona Burtona?
DOLORES: Był szefem produkcji Duran Duran, a my występowaliśmy ja
ko rozgrzewacz Duran Duran. Już
po sześciu miesiącach pobraliśmy
się. W ostatnich tygodniach towarzy
szył mi na trasie, to wspaniałe, że
stale jest przy mnie. Nie wytrzymała
bym, gdyby miał inny zawód i nie
widywałabym go przez całe tygo
dnie. To byłoby po prostu okropne.
BRAWO: W Irlandii rozwody
nie
są
dozwolone.
Czy
twoim

Mało popisów,
dużo śpiewania:
kiedy Dolores
śpiewa, fanów
przechodzą ciarki

kimś, choć wiedziałam,
to materiał na męża.
Dopiero w Donie znalazłam moją wiel
ką miłość. Z nim od samego początku
wszystko było inaczej. Chcę z nim spę
dzie moje życie, chcę się z nim zesta
rzeć, z nim umrzeć, chcę iść z nim
przez całe moje życie i trzymać go za
rękę. I chcę mieć dużo dzieci. Przynaj
mniej troje, najlepiej bliźniaki. Jedno
dziecko już w pewnym sensie mam mój mąż ma trzyletniego synka z po
przedniego związku. Mały często nas
odwiedza w weekendy albo z okazji
świąt. Don jest cudownym ojcem I
BRAWO: W Irlandii uważa
się,
że
seks
przed
ślubem r jest
naganny. To samo dotyczy środ-r
ków antykoncepcyjnych.
W jaki
sposób zostałaś
uświadomiona?
DOLORES: Z rodzicami nie mogłam
o rozmawiać o tych sprawach. W Ir
landii seks jest tematem tabu i nie
uczy się nawet o tym w szkołach.
Nawet wizyta u ginekologa jest
czymś podejrzanym, kiedy chciałam
się czegoś dowiedzieć, było to bar
dzo trudno, nikt tak naprawdę nie
miał pojęcia o tym. Wypytywałam
moje Koleżanki. Środki anrtykoncepcyjne też nie są tak łatwo dostępne,
Jak gdzie indziej.
BRAWO: Czy masz
wykształcenie
muzyczne?
DOLORES: Jako pięciolatka śpiewałam w chórze kościelnym , w wieku
dwunastu lat w chórze szkolnym.
Dzięki temu mój głos rozwinął się
bardzo dobrze. W szkole nauczyłam
się teorii muzycznej. Znam nuty i po
trafię napisać nawet większe partie
instrumentalne, np. wszystkie smyczki
na naszej ostatniej płycie. Poza tym
przez osiem lat brałam prywatne lek
cje gry na fortepianie, a od 15 roku
życia gram także na gitarze.
BRAWO: Czy doszło do ostrej
kłótni z rodzicami, kiedy w wie
ku 18 lat postanowiłaś
wypro
wadzić się od nich ?
DOLORES: Tak, właśnie poznałam
Noela, Mike'a i Feargala i miałam
frajdę, śpiewając w zespole. Moi ro
dzice byli temu przeciwni. Uważali,
że skoro władowali tyle forsy w moje
wykształcenie, powinnam iść na uni
werek i zdobyć konkretny zawód.
Ale ja nie chciałam. Wyprowadzi
łam się więc. Jednak już po paru
miesiącach pogodziłam się z nimi
i w dowód wdzięczności za ich
miłość napisałam "Ode To My Fami
ly". To nasz najnowszy singel...

^
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