


The Cranberries, i když íeinftspe 
- Dolores 0'Riordan 

a The Cranberries. A ( l H H  
krátkovlasá zpěvačka přišla do 
kapely jako poslední, brzy dala 
jasně najevo, kdo tam bude šé

fem. Dnes už jde kdekomu tahle 
bojovná postavička a la Johanka 
z Arku dost na nervy, ale přiznej 
me si, že bez ní bycnont se o ně

jaké irské odrůdě Brusinek nikdy 
nedozvěděli. Ne, že by to byla 

pro hudební vývoj nějaká velká 
ztráta, ale. důležitost a jistý při
nos jim dozajistá upřít nemůže

me. Už jen proto, že dokázali 
vpašovat do mainstreamu křeh
kost a (snad určitě) nepředstíra

nou humanitu a roznést ji pomocí 
televizních i rádiových vln do 

všech domácností s elektrickým
přívodem.

^Pilkdy jsme nechtěli být hvězdy, ale přesto 
In e sk a  hvězdy jsme. A přitom  existuje to lik  lid i, 
k te ří do toho m arně vkládají svou veškerou ži
votní energii."

(Dolores)

ČERVENEC 1996

,  J e s t l i  m á m  s t r á ž n ý h o  a n d ě la ?  U r č i t ě ,  k d y ž  je š tě  ž i ju .“

( D o lo r e s )

PRINCEZNA D.
Je to možná trochu nefér, ale vše nasvědčuje tomu, že mužská část The Cranberries je poměrně adaptabil- 
ní a že z jejich nezúčastněného klídku je nevytrhne absolutně nic. Působí jako nájemní muzikanti a přitom ky
tarista Noel se dost výrazně podílí na psaní písniček. Dokonce se asi před rokem objevily fámy, že princezna 
D. kapelu rozpustí a bude se prezentovat jako sólistka. Chlapci na veřejnosti takřka nemluví, a to ani ve chví
lích, kdy k tomu mají při skupinových interview příležitost. Svět o nich nic neví (snad jen, že Noel a Mike jsou 
opravdu bráchové a že Fergalův takřka fanaticky obdivovaný bubenický vzor je Larry Mullen Jr z U2), ale 
zřejmě to nikomu nevadí. Dolores je ta, o kterou tu běží (a která to má také jaksepatří pod kontrolou).

Narodila se do muzikantské rodiny, otec hrál na harmoniku a kromě její matky miloval Franka Sinatru či 
Elvise Presleyho. Dolores odmalička moc ráda zpívala, chodila i do církevního sboru, ale když si chtěla sko
čit na diskotéce, museli jí dělat ochranku její starší bratři. Jakmile dosáhla plnoletosti, vyklouzla z mateřské 
náruče a začala zpívat s Brusinkami, kteří (které) se, jak již víme, stali za pár let ‘poměrně známou kapelou’. 
Jasně, že popularita je Dolores velmi příjemná, ale člověk se přejí i té nejlahodnější potravy. „Už nemůžu číst 
ani rozhovory se mnou. Nemůžu sama sebe poslouchat. A když se vidím v televizi, mám pocit, že je to úpl
ně jiná Dolores.“ Jo, má to někdo těžký! A i když ji před všemi nástrahami nemohou bránit starší bratři, našla 
si nového bodyguarda - v červenci ‘94 byla ‘svatba jako řemen’. Polovinu svého srdce věnovala Donu 
Burtonovi, jejich tour managerovi. „Navzájem se absolutně uznáváme. V posteli po mně vyžaduje... abych mu 
zpívala na dobrou noc. V momentě usne, a může to bejt třeba Zombie.u 

A to je tak veškeré soukromno, které je hudební magazín na úrovni schopen unést.

ČEST JEJICH PAMÁTCE
Deset miliónů prodaných kusů No Need To Argue\e povýšilo na megastars. Mohli si zahrát na exkluzivním, 
i když v konečném efektu značně (a doslova) utopistickém festivalu Woodstock II, Dolores byla Brianem 
Enem pobídnuta ke spolupráci s nadací War Child, která shání peníze na pomoc dětem v bývalé Jugoslávii. 
V rámci tohoto projektu si dokonce mohla zapreludovat v italské Modeně píseň Ave Maria společně 
s Lucianem Pavarottim. „Je zvláštní, že tenhle člověk je i přes tu ohromnou slávu pořád člověkem. Nebo tře
ba Bono Vox - modla, která na mě působila jako takovej velkej brácha. Setkání s těmito lidmi je jedno z nej
větších kladů naší kariéry,11 pochvaluje si Dolores.

, Jak  jsme slavnější. máme najednou spoustu bratran
ců a sestřenic, o jejichž existenci jsme nikdy neměli
nejmenší tušení." .

(Noel)
War Child a na druhé straně brutální dění tam i jinde vychovalo z Dolores ještě mnohem ostřejší bojovni

ci. Jejich třetí a veřejností netrpělivě očekávané album To The Faithful Departed (Věrným pozůstalým) je to
ho jasným důsledkem. Co písnička, to buď sonda mezi umírající anebo oslavná vzpomínka na zemřelé. 
„Nemyslím si, že je to obzvlášť ponurý téma. Věřím, že smrt je dobrá a že nás tam čekají lepší věci než ny
ní. A já napsala písničky o lidech, kteří opustili naší Zemi, ale zanechali za sebou mnoho dobrého a my se to 
od nich učíme,“ popisuje svou ideu Dolores. Joe - děda Dolores, jenž zemřel v roce ‘91. Cordell - křestním 
jménem Danny, člověk z hudebního průmyslu, který Brusinkám velmi pomohl v začátcích a zemřel před ro
kem po krátké nemoci. War Child - toť skoro hymnická píseň, která má v refrénu takové výrazy jako „oběťpo
litického zločinu.11 TM Still Remember- mihne se zde i Kurt Cobain a JFK a Dolores se na jejich adresu plač
tivě ptá: „Kam jste odešli?“ Bosnia - co dodat? Z / Just Shot John Lennon si pro její kontraverznost dovolím 
přímo zacitovat: „Byla to noc plná strachu - 8. prosince, vracel se pozdě ze studia a podvědomě věděl, že to 
nebude moc hezký - John Lennon zemřelT V této skladbě se dle mého soudu Dolores propadla až do lacině 
teatrálních hlubin, a to ještě nemluvím o tom, že její věčně předhazovaná předloha Sinead 0 ’Connor měla na 
své poslední desce tematicky shodnou skladbu John, I Love You. Potvrzením tohoto přepísknutí jsou i závě
rečné výstřely, ke kterým Fergal krvelačně dodává, že „zkoušeli jsme zjistit, kolik dostal Lennon zásahů, ale 
nenašli jsme to, a tak jsme jich tam nahráli pět.“

Ostatně, zřejmě hlavně díky textům měla novinka The Cranberries spíše vlažnější recenze. Snad nejkru
tější byl Melody Maker, který označil Dolores za ochranářskou krávu předčasně středního věku a napsal, že 
všichni lidé, kteří ji berou vážně, se nemají autorům recenze připlést do cesty. Ale i když je textařka Dolores 
občas trochu nepřesvědčivá, skladatelka Dolores je schopná to opět vyvážit a povznést do vysokých kvalita
tivních sfér. Na to, že To The Faithful Departed (stejně jako ostatní alba k nám dováží PolyGram) bylo na
hráváno pouhé čtyři týdny (loňský listopad), zní opravdu famózně, i když občas i lehce pompézně. Oproti mi
nulým rokům se kapela zbavila producenta Stephena Streeta (například The Smiths) a vyměnila ho za Bruče 
Fairbairna (mj. Aerosmith či Bon Jovi) a jako experta na smyčcové aranže si přizvala Michaela Kamena, kte
rýžto je podepsán pod hudbou k mnoha hollywoodským monstrfilmům. Tohle album je po hudební stránce vr
cholné dílo skupiny, které, když překousnete občasnou orchestrální nabubřelost, opravdu neobsahuje slabé 
místo. Yeah - tohle je dokonalá fúze profesionality s krásou. Čtyři hvězdičky nepochybně.

Zdá se, že pokud se The Cranberries nepřihodí něco tragického, nikdy se nestanou mýtem či symbolem 
naší leckdy i humanitně smýšlející doby. Ale věřte tomu, že Dolores i její tiší společníci si zrovna nepřejí, aby 
se o nich po vzoru jejich poslední desky psaly písničky. ♦

havost a elegantní i velmi osobitý vokální projev. Nejsou to žádní novátoři, ale to od nich jejich posluchači ani 
nechtějí. Úspěch The Cranberries je dle mého soudu podmíněn reakcí lidstva proti (ať už pocitové, skutkové 
nebo hudební) agresivitě.

Pro texty? Tomu nevěřím a dokonce se kacířsky domnívám, že tato stránka je většině konzumentů jejich hudby 
dost volná. A pro ty, kteří texty ještě poslouchají, zase nejsou dost hluboké k tomu, aby byly potřebně působivé. Ale 
pozor - k bezobsažnosti nebo dokonce k hlouposti mají pořád bezpečně daleko. Zatímco náměty pro debut byly 
většinou klasicky ‘láskového’ a vůbec pocitového rázu, legendární Zombie nasměrovala Dolores i tím takzvaným 
sociálním směrem. „Nepíšu politický texty, ale humánní texty. Já nevyrůstala uprostřed tanků, ale nesnesu, když 
jsou bezdůvodně zabíjeny děď, vysvětluje. Není novou Baezovou, Chapmanovou, dokonce ani Connorovou, ale 
přesto se vyplatí ji brát alespoň trochu vážně. Nevím, jestli můžeme v jejím případě hovořit o poselství, ale pravdu
0 násilí a tisícovkách mrtvol si občas musíme uvědomit všichni.

Pro koncerty? Těžko. Přiznám se, že jsem je živě neviděl a nemohu tak posuzovat bezprostřední atmo
sféru, ale dle videozáznamů je to to docela nuda. Chlapci stojí stydlivě ve stínu a tváří se neutrálně, zatímco 
Dolores má sklony k vůdcovské stylizaci, ale v plném rozvinutí jí brání nedostatečné herecké nadání. „Nevím, 
možná se chovám nadřazeně, ale je to moje show. Připouštím, že mě baví mít takovou moc, ale lidi to taky 
tak chtějí,11 domnívá se sebevědomá frontmanka, ale nikoliv showmanka. Síla jejich vystoupení je tedy závis
lá pouze na hudbě, ale tou jsme se zabývali již v úvodu kapitoly.

Pro image a s ní souvisejícími skandály? V tomhle ohledu jsou The Cranberries poměrně krotcí beránci, neboť 
nikoho nenapadají, hotely nezapalují, na veřejnosti se objevují pouze v šatech a dokonce netrhají ani papežské 
fotografie. Jediným bulvárně přitažlivým tématem jsou krom častých změn účasů Dolores (stejně jí to nejvíce slu
šelo jako pozdní teenagerce s dlouhými hnědými vlasy) peníze, které se kolem nich točí opravdu vehementně. 
„Jsme teď dost bohatí a máme se fakt dobře. Nikdy jsem neviděla najednou milión liber, protože všechny příjmy 
hned rozfofruju. Nemám proč si nechávat nějaký papírky,“ provokuje trochu lehkovážně - kdo jiný než Dolores.
1 když spekulace o tom, že je pátou nejbohatší ženou na ostrovech, byly poněkud nadnesené.

AMERIKA ZACHRAŇUJE
Pohádka o tom, jaK čtyři prosťáčci z irského 
Limericku ke štěstí přišli, je dostatečně známá, 
ale přesto. Prvotně se jmenovali The Cranberry 
Saw Us a když od nich odešel zpěvák, přízvis
ko zredukovali a dali si inzerát na nového front- 
mana. Přihlásila se Dolores 0 ’Riordan (dnes 
24), která nejdříve byla z bubeníka Fergala 
Lawlera (25), kytaristy Noela Flogana (25) 
a baskytaristy Mika Flogana (23) trochu rozpa
čitá, ale jejich přívětivá kytarová hudba ji doká
zala přemluvit. Je dost absurdní, že prý vůbec 
první písnička, kterou společně napsali, je do
sud tím nejlepšínf kouskem z jejich nyní už
0 dost početnější áoírky. Přívětivá melodie, svou 
čistotou takřka průsvitný doprovodný kabátek - 
ano, taková je Linger. A neméně podivuhodný 
je i fakt, že jí trvalo více než tři roky, než byla 
masově oceněna. Mezitím stačila už jednou 
spolu s debutovým albem Everybody Else Is 
Doing It, So Why Can’t We? (Každý jiný to dě
lá, tak proč bychém nemohli i my?) vyjít, ale
1 když už v té době byli The Cranberries pod zá
štitou firmy Island, pohybovali se stále na okra
ji zájmu. Princem] zachráncem byla kupodivu 
Amerika, která návzdory svým tradicím plně 
podlehla umírněnosti našich Irů a nechala jim o- 
tevřenou cestu až] na osmé místo singlového 
žebříčku. „Amerikó, děkujeme ti, že js i nás vy
slechla,“ říká dnes s neskrývanou vděčností 
Dolores. No, ještě aby nadávala - úspěch v ze
mi pana McDonalda a jeho choti Coca Coly pro
lomil i zastydlé ledy starého kontinentu. A to 
ještě nikdo netušil, jaké pozdvižení přinese příš
tí album a hlavně jeho pilotní, na komerční rádia 
nezvykle břitký singl. FHádáte správně - Zombie 
(pro neználky hororů - zombie je termín pro 
většinou uměle oživenou mrtvolu) je to. 
Kolosální éterovét přemnožení této naštvané 
protiválečné písnějbylo až šokující. „Je šílený, 
kolik mladých maminek mi říkalo, že si jejich dě
ti při hraní prozpěwjou Zombíka,“ říká Dolores 
a my to bereme jako odstrašující příklad, kam 
takové neustálé orfiílání může dojít. Album No 
Need To Argue (Není potřeba se hádat) bylo 
absolutním trhákerh a jen u nás se z něj stalo 
snad nejprodávanější dílko zahraniční produkce 
posledních dvou let.

PROČ TO VŠECHNO?
Pro hudbu? Ano, nejspíše pro ni, i když to 
(zvlášť u popularity tohoto formátu) nemusí být 
ještě samozřejmostí. Dolores to poměrně přes
ně vystihuje: ® a š e  skladby mají globální 
sound. Nejsou typicky irské nebo anglické, jsou 
to prostě písničky který by mohly existovat už 
před třiceti lety. Vstřebáváme širokou škálu vli
vů.“ Jejich písně jsou neškodné, nikomu nemo
hou ublížit, ale zato dokáží s klidem dojmout. 
Obsahují milé melodie, názvuky klasiky a folku, 
smysl pro popovou příjemnost i rockovou nalé-



BĚLÁSEK (POWDER)

V srubu ukrytou ‘divošku’ Judii 
Foster ze snímku Nell objevil lékař, 
přivolaný k její zemřelé matce. Bylo 
s ní obtížné dorozumění, ale vníma
vostí a inteligencí předčila mnohé 
ze svých industrializovaných vrs
tevníků, jimž v závěru také pěkně 
nahlédla do duše.

Na Běláska (Sean Patrick 
Flanery) zas narazil šerif Barnum 
(Laňce Henriksen) ve sklepních 
prostorách farmářského domu v 
souvislosti s úmrtím chlapcova dě
dečka. Mladík s pletí bílou jako stě
na je na tom, co se IQ týče, ještě 
mnohem lépe (test dokonce proká
že hodnotu, kterou se dosud nemů
že pyšnit žádný smrtelník), v myš
lenkách druhých dokáže číst jak ze 
slabikáře, ale s komunikací má stej
né problémy. V domově mládeže, kam ho s 
těmi nejušlechtilejšími úmysly odveze ředitel
ka Caldwellová (Mary Steenburgenová) se 
od samého začátku setkává s projevy pohr

dání, agresivity, nenávisti. Je jiný než ostatní a to se v 
mnohých komunitách nepromíjí. Nejde ani tak o to, že 
je nadán nadpřirozenými schopnostmi (zejména jeho 
laškování’ s elektřinou je hodně působivé), nové spo
lužáky dráždí především svou odlišnou barvou kůže. 
Ani té bílé totiž nesmí být příliš moc. Důvod prozaický 
a ryze pozemský.

Albín Bělásek, který ke své ‘zrůdnosti’ přišel záslu
hou podivných okolností při narození, snáší projevy 
nevole vůči své osobě s vyrovnaností a nadhledem, 
vědom si toho, že co jest předurčeno, stane se. 
Ovšem břímě bolesti, křivdy, nedostatku pochopení, 
jímž jsou v nejrůznějších podobách obtěžkáni jeho 
bližní, v něm probouzí mesiášské sklony. Kdo z lidí ale 
unese nelítostně obnažený pohled do vlastního nitra? 
I proto tolik nesnášenlivosti a ponižování Běláska, 
snad se tím zakryje vlastní strach a slabost...

Režisér a scenárista Victor Salva v Běláskovi os
ciluje mezi několika žánry, jejichž symbióza je v ko
nečném výsledku až překvapivě stejnorodá, a to po
važuji i za jednu z hlavních devíz námětově jinak ne
příliš originálního snímku (kromě vzpomínané Nell se 
vám při některých scénách vybaví třeba E.T.- 
Mimozemšťan či Střihoruký Edward). A jestli stojí 
ještě něco za vyzdvižení, pak nepochybně oduševně- 
lý herecký výkon hlavního protagonisty (Flanery na 
sebe dosud výrazněji upozornil pouze v seriálu The 
Young Indiana Jones Chronicles), který tak ne
snadno definovatelnou titulní roli dokonale zvládl v klí
čových scénách i bez obvyklých berliček v podobě vi
zuálních a trikových efektů.

Leoš Kofroň ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆ ☆  
(Psychologickoromantická sci-fi 

s mystickými motivy) 
Premiéra: 6. června

ĎÁBELSKÁ LEST (DIABOLIQUE)

Když se spolu spřátelí manželka a milenka stejného 
muže, zpravidla to pro něj v nic příznivého nevyústí. A 
jde-li navíc o takového hrubce, jakým je ředitel sou
kromé školy jBaran (Chazz Palminteri), pak to platí 
dvojnásobně; Zajímavé je, že ani jedna z obou žen se

však od něj nedokáže odpoutat. Ještě by se to dalo 
pochopit u jeho choti, někdejší jeptišky Mii (Isabelle 
Adjani), plachého stvoření, které má slabé nervy i 
srdce. Ovšem v případě dominantní a suverénní kan
torky Nicole (Sharon Stone) je to přinejmenším na 
pováženou. Zkrátka, snažit se dospět k nějaké před- 
vídatelnosti, či dokonce hledat logiku v ženských ci
tech je bezbřehou pošetilostí (ostatně u mužských to 
není o nic lepší).

Až s patologickým sadismem Baran ponižuje svoji 
ženu na veřejnosti i v soukromí. Z bludného kruhu 
přetvářky, lží, pokrytectví a ubohosti se pokusí rázně 
vykročit Nicole. Naplánuje mužovu vraždu a jako spo
jence získá Miu, která sice vlastní vůlí a rozhodností 
příliš neoplývá a víceméně trpně se všemu podřizuje, 
nicméně rukou společnou dílo zkázy vykonají. 
Nenáviděný, ale současně i milovaný partner ukončí 
svůj bídný život utopením ve vaně a jeho tělo je v ko
ši na špinavé prádlo dopraveno do bazénku v areálu 
školy. Vše je naaranžováno jako nešťastná náhoda a 
zbývá jen, aby se utopenec vynořil na hladinu. Jenže 
mrtvola zmizí a začne jevit, v podobě různých vzkazů, 
až překvapivě čilé známky života. Co při tom prožíva
jí obě dívky, není těžké si domyslet...

Thriller, uváděný v naší distribuci pod názvem 
Ďábelská lest se na filmových plátnech neobjevuje 
poprvé až nyní, v režii Jeremiah Chechika. Ano, za
se se jedná o další remake, neboť Ďábelské ženy 
(tak se snímek v originále jmenuje) natočil už v roce 
1955 Francouz Henri-Georges Clouzot se Simone 
Signoretovou v jedné z hlavních rolí. I jeho jiný slavný 
thriller Mzda strachu (1952) se dočkal o čtvrt století 
později znovu natočení, ovšem už zdaleka ne tak vy
dařeného. Podobný osud do jisté míry potkal i ‘nové’ 
Ďábelské ženy. Jako by se tvůrci nechali poněkud u- 
kolébat atraktivním hereckým obsazením. Na tak pů-

vábnou a nečekanou partnerskou dvojici se 
jistě diváci jen pohrnou. Isabelle Adjani a 
Sharon Stone jsou skutečně v mnoha ohle
dech každá odjinud a typově se skvěle dopl
ňují. Navíc, nepodlehnout jejich šarmu a ele
ganci je opravdu hodně nesnadné. Ovšem 
thriller má své zákonitosti a k těm základním 
patří, že příběh nesmí ztrácet tempo a napě
tí. A jestliže si divák více než mnohdy zbyteč
ně rozvleklých ‘akčních’ scén a předvídatelné 
dějové zápletky všímá právě půvabů obou 
zralých žen, pak je to celé trochu o něčem ji
ném.
Leoš Kofroň

(Jak utopit ředitele školy aneb konec 
milostného trojúhelníku) 

Tomáš Seidl ★ ★ ★ ★ ★  
Premiéra: 4. července

OBVYKLÍ PODEZŘELÍ 
(THE USUAL SUSPECTS)

Rafinovaná fabule netradiční detektivky Obvyklí po
dezřelí přinesla scénáristovi Christopheru 
McQuarrie oscarové ocenění a již tento samotný fakt 
dává tušit, že další snímek z prostředí zločinců (někdy 
mám pocit, že se filmy už o ničem jiném netočí) by 
mohl mít trochu vyšší ambice. Obvyklí podezřelí se 
skutečně neomezují jen na ‘obvyklé’ akční scény a 
překonávání rekordů, kolik objemových jednotek by 
se dalo naplnit proteklou krví. Kromě zápletky plné 
zvratů a překvapení totiž kladou i nemalý důraz na di
vákovu pozornost a soustředění, neboť zobrazení už 
tak dost zamotaného příběhu pěti kriminálníků je na
víc ‘znepřehledňováno’ prolínáním časových rovin a 
relativizováno tím, že většinu informací získáváme - 
stejně jako vyšetřovatelé - z výpovědi jednoho z po
dezřelých, jehož interpretace vůbec nemusí odpoví
dat skutečnému průběhu událostí.

Pět recidivistů různé inteligence i formátu je před
voláno k výslechu a konfrontaci v souvislosti s krá
deží auta plného zbraní. Ve vazbě se dají dohromady 
a naplánují společné přepadení. Do hry však vstupu
je záhadná a démonizovaná postava pana Keyser 
Sozeho, kterou sice nikdo z podsvětí v životě ne
spatřil, ale z níž mají všichni panickou hrůzu. Zadá 
jim lukrativní úkol - vyzvednout z lodi drogy v hodno
tě mnoha desítek milionů dolarů. Akce však skončí fi
askem, při níž většina zúčastněných nalezne smrt. 
Navíc se ukáže, že na palubě žádné zboží nebylo. 
Hrálo se nepochybně o něco zcela jiného, ale kdo byl 
režisérem celého představení a jaké mělo vlastně 
smysl?

Vyzrazovat odpovědi na tyto sugestivní otázky by 
bylo pochopitelně ranou pod divákův pas - ale uvést 
jméno opravdového režiséra (Bryan Singer), stejně 
jako hlavních protagonistů - pětici podezřelých ztvár
nili Gabriel Byrne, Stephen Baldwin, Kevin Spacea 
(ten získal i druhého Oscara za vedlejší roli), Benicio 
Del Torro, Kevin Pollak a vyšetřovatele z FBI Chazz 
Palminteri - by vás určitě od návštěvy kina odradit 
nemělo.

Leoš Kofroň ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ☆ ☆ ☆
(Všechno je jako obvykle jinak)
Tomáš Seidl ★ ★ ★ ★ ★ ★

Premiéra: 20. června

SONGSIN THE KEY OF X (soundtrack) 
(Warner Musk, čas 71:58)
Akta X - přísně tajné dokumenty ame
rického ministerstva vnitra, které doka
zují existenci mimozemské civilizace. 
Právě tímto tématem se zabývá stej
nojmenný seriál (mohli jste ho vidět 
i u nás), který stejně jako dodnes ne
překonané Twin Peaks vyniká smys
lem pro tajemno a vysokou řemeslnou 
úrovní. Soundtrack Songs In The Key 
O f X  pokračuje ve stejných šlépějích.

Skladby této kompilace, jež má mi
mochodem hezky ilustrovaný obal s u- 
founskou tématikou, byly vybírány o- 
pravdu s citem, což se promítá do ko
nečné celistvosti kompaktu a jeho na
pětím prostoupené atmosféry. 
Najdeme tu jak klasické skladby od 
Nicka Cavea (jeho Red Right Hand 
z alba Let Love In byla jednou z prv
ních, které se v seriálu objevily), ame
rických harcovníků Meat Puppets, 
písničkářky Sheryl Crow, Franka  
Blacka (výtečně gradovaná Man Of 
Steel), černého mága Danziga atd., 

které sice byly větši
nou nahrány jen pro 
toto album, ale z o- 
becného repertoáru 
interpretů zásadně 
nevybočují, tak 
i speciální, v podsta
tě sběratelské kous
ky. Foo Fighters si 
elegantně a přitom 
energicky poradili 
s písní od britského 
e x p e r im e n tá to ra  

Garyho Numana, písničku Star Me Kitten od 
R.E.M. namluvila s jejich původním doprovo
dem beatn ická legenda W illiam  S. 
Burroughs (!) - zní to velice přirozeně, i když 
na Stipea přeci jen nemá - své badatelské síly 
propojili na sedm relaxačních minut Elvis 
Costello a Brian Eno, stejně jako Alice 
Cooper a Rob Zom bie z kapely W hite 
Zombie, i když z jejich spolupráce vzešel nao
pak brutální, ovšem nikoliv primitivní EBM ná
řez. A celou tuto podivínskou, ale jinak vzácně 
náladově vyrovnanou směsku obklopuje titulní I 
seriálový motiv - nejdříve v původní verzi 
Marka Snowa a nakonec v bohužel nevýraz
ném remixu P.M. Dawn.

Do soundtracku Songs In The Key O f X  se 
plně odrazila skutečnost, že byl sestavován 
s opravdovou péčí (jedním z producentů je j 
i tvůrce seriálu Chris Carter) a tak se nestal 
bezobsažně kříženou míchaninou, ale naopak 
umělecky vyvážným bratrem televizní předlohy.

★ ★ ★ ★  Radek Bureš

THE ALMIGHTY: Just Add Life 
(Chrysalis/Monitor EMI, čas 41:05)
Tak nám ti Aimighty pořád přitvrzovali a přitvr
zovali (minulé album Crank označil kolega Petr 
Korál jako thrash core), až už to skoro dál neš
lo, a tak se pustili dost radikálně opačným smě
rem a natočili Just Add Life, tj. hodně ‘proma- 
kaný’ melodický bigbít s punkovými prvky. Těžko 
říct, jak takovou prudkou změnu přijmou skalní 
fanoušci, jasné ovšem je, že Aimighty pod vy
sokou laťku kvality ani tentokrát nekleslí a už vů
bec se nezpronevěřili tomu, co hlásají od samé
ho začátku své existence. O co jde? Z mnoha 
rozhovorů s Ricky Warwickem jsem si zapama
tovala jeho stále stejnou odpověď na věčně se ! 
opakující požadavek novinářů, aby charakteri
zoval žánr, který Aimighty hrají. Jmenovaný 
frontman vždy zatvrzele odmítal každou další 
nálepku přisouzenou kapele po každém dalším 
albu. „Je to prostě fucking rock’ď ro ll,“ uzavřel 
vždy rychle debatu na toto téma. A tak je tomu 
i tentokrát. Člověk může žasnout, co se to 
s Aimighty stalo, nic to ovšem nezmění na sku
tečnosti, že se tahle deska naprosto skvěle po
slouchá. Jak už jsem řekla, melodický, vybrou
šený, energií nadupaný ‘punk-hard-rock’ prvo
třídní kvality. A třeba takový singl All Sussed 
Out, v němž jsou parádně naaranžovány dechy, 
to je přímo lahůdka pro labužníky. Tak takové 
prudké změny si nechám ráda líbit.

★ ★ ★ ★  Martina Kotrbová

BAD RELIGION: The Gray Race 
(Sony Music, čas 38:35)
Dalo se to čekat. Masmediální rozruch kolem nových 
amerických punkových kapel s sebou zákonitě musel 
přinést reakci - zapřisáhlé odmítání všeho, co s tou
hle bohužel již silně zkomercionalizovanou scénou 
má co do činění. Třeba Green Day se s rapidně kle
sající hladinou zájmu už střetávají (viz prodejnost i 
celkový ohlas posledního alba Insomniac, jež zůstá
vají hluboko zá očekáváním) a vše napovídá tomu, že 
UŠ-punk čeká podobný osud jako grunge: mohutný 
vzestup vystřídá stejně rychlý pád. S tím rozdílem, že 
zatímco absolutní špička seattleské scény přežila, na 
dnešní punkrockové hrdiny si za takové dva tři roky 
možná téměř nikdo nevzpomene... Přitom dobré des
ky v téhle oblasti stále vznikají: nejčerstvěji třeba LP 
Heavy Petting ZOO party NOFX nebo recenzovaná 
novinka veteránů žánru, skupiny Bad Religion, jejíhož 
produkování se překvapivě ujal Ric Ocásek (!).

Jde o první nahrávku B.R. béz kytaristy Bretta 
Gurewitze, kterého plně pohltila práce ve vlastním 
vydavatelství Epitaph. Avšak třebaže právě Gurewitz 
byl v minulosti autorem většiny repertoáru souboru, 
jeho odchodem se nic zásadního nezměnilo. B.R. 
drhnou svůj melody punk úplně stejně jako dříve, to 
znamená s pořádnou dávkou odpichu, pohody a 
snadné zapamatovatelnosti (jednoznačnými hitovka- 
mi jsou přinejmenším Punk Rock Song, Empty 
Causes, Pity The Dead, Spirit Shine a zřejmě nej- 
chytlavější Drunk Sincerity), ale částečně i určité jed- 
nobrdosti. Vítaným oživením jsou proto chvíle, kdy se 
B.R. nerozpakují hrábnout do strun podstatně ostřeji 
(Ten In 2010, Parallel, Nobody Listens).

Zkrátka a dobře, The Gray Race rovná se další ty
pické dílko Bad Religion.

★ ★ ★ 1/2 Petr Korál

THE DOC: Helter Skelter 
(Giant/Sony Musk,
<as 69:52)
Pan The DOC, sedmadva
cetiletý chlápek z Texasu, 
rozšiřuje řady týpků z party 
kolem bývalých NWA. The 
DOC psal texty pro černé s 
názorem, například na alba 
Straig Outta Compton a 
Niggaz 4 Life, později i pro 
sámostatný Dreho chronic
ký počin. I to asi ovlivnilo 
Dreho, aby nechal DOC nahrát pro Death Row 
debut jménem No One Can Do It Better, který 
byl okamžitě platinový. Pak DOC od Death Row 
odešel, ale Dremu a jeho partě zůstal věrný, 
což se projevilo i na Helter Skelter ve skladbě 
From Ruthless 2  Death Row.

Styl, který si DOC vytvořil, je velice zdařilou 
fúzí g-funku, horror-rapových fint při modulo
vání hlasu a tvrdých beatů, na které se lze jak 
kývat, tak i skákat na místě. Navíc vypsaný 
The DOC (věnuje se tomu od svých patnácti 
let) má na tuhle branži neuvěřitelně inteligent
ní texty. Jistě, jsou to gangsta klišé, ale ales
poň nejsou úplně stupidní, jako počiny někte
rých jeho kolegů. Z toho obrovského množství 
gangsta průměru, kterým se teď Amerika 
hemží, The DOC vychází se ctí. Jediným vět
ším problémem je obal, který je přesně takový, 
jaký dokáže vytvořit fantazie někoho, kdo 
myslí jen na to, jak by na vás udělal ten správ
ný ‘bu bu bu dojem .’

★ ★ ★ 1/2 D.A.R.

SKORO STEJNÍ, PŘESTO STÁLE DOBŘÍ
CRANBERRIES: To The F a ith fu l D e p a rte d  
( Is la n d /P o ly G rn m , čas 5 8 :0 9 )

I přes dvanáctimilionový prodej předchozího alba No Need ToArgue 
a stálé omílání v rádiích nejsou Cranberries žádnou tiskem vyšlechtě
nou květinou. Právě touhle deskou nejjasněji dokazují, že nejsou ka- 
pelou jednoho alba stejně přesvědčivě, jako na No Need To Argue 
předvedli, že nejsou kapelou jednoho hitu.

Albem To The Faithful Departed může být zklaman jen ten, kdo o- 
čekával něco víc, než ‘jen’ další kolekci výtečných melodických písni
ček v klasickém cranberriovském hávu. Můžeme Cranberries vytykat 
prodávání úspěchem prověřeného modelu - ale proč ne? Jsou kape
ly které po celou svoji existenci hrají jedno a totéž a přitom porad dob
ře jiné se snaží pořád hledat něco nového - oboje ma sve vyhody 
a svá úskalí. Na kvalitách třetí desky Cranberries to nic nemem.  ̂ .

'Tohle album je věnováno všem, kteří odešli před námi. Nikdo presnenevi kde tihle lide jsou, ale ww, ze 
bvchom rádi věřili že to je lepší místo,,, napsala Dolores na desku, zasvěcenou věrným zesnulým. Na jed
né straně isou to osobní známí kapely, včetně Doloresina otce nebo Dennyho Cordella, který stali za podpi- 
sem^^louvy0Cmnberhess Island Records, na druhé pak ti, jejichž smrt otřásla celým světem Ve skladbě 
ím  Still Remembering narazíte na zmínku o Kurtu Cobainovi a JFK, a o kom je / Just Shot John Lennon 
snad není třeba vysvětlovat. Většina ostatních písní rovněž nehýří žádnými milostnými ci J^ak radostnými 
tématv - Dolores v nich mluví o politice a jejích následcích, se zvláštním aspektem na tragedie v p ° ^ le- 
Ačkoliv booklet neobsahuje texty, i bez znalosti angličtiny si snadno domyslíte, o čem jsou skladby jako War 
Child nebo Bosnia čímž ale výčet písní s touto tématikou zdaleka nekončí. Hovořit na toto terna je nevdec-

dokáže vybruslit bez patetických frází zabalených do kycovitych aranz, -

takovému textovému sdělení se poklidně vybrnkávané harmonie podbarvené jem
ným6 ryfmtekym šelestěním a výrazným vokálem Dolores na jedné straně, na druhépak dynamicky propra
cované základy, střídající tišší pasáže s rozbouřeným hlukem zpětných vazeb hodí nejvíce. To ale nezná- 
mená že by své pocity z dění kolem sebe nedokázala Dolores patřičné vykřičet i ostřeji, tak jako to nazna 
S  sinal S a S n . Jednoduchá, přímočará hitovka, která už dnes rotuje v radiích jak svého času 
Zombie. Podobně odvázané tempo zde najdeme ještě ve Forever 's  výtečným basovým úvo
dem jak vystřiženým z rejstříku Joy Division a chytlavymi riffy nastartované / Just Shot John L̂ nn° n . ona

Nelze si nevšimnout jaká péče byla desce věnována i po stránce producentské a aranžérské. Stephena 
Streeta (produkoval třeba The Smiths nebo Blur), který stál u zrodu prvních dvou alb, tentokráte nahradí 
Bruče Rurbairn známý z desek AC/DC, Van Halen a Aerosmith, a úlohy kompozitora a aranžéra partu pro 
smvčcový orchestr a dechovou sekci se výtečně zhostil proslavený skladateNiimove hudby Michael Kamen. 
Obě tvto osobnosti pomohly Cranberries vyšperkovat skladby citlivými aranzemi neotřelými zvukovými do- 
Dlňkv a efektv Je to především zásluhou Fairbairna, který přesně vystihl, co hudba Cranberries potřebuje, 
nezasahoval^nijak^zvlášť d re jich  osobitého zvuku, ale jeho drobné doplňky (krásné zakončeni ve 
Yellow Skies stejně jako obdivuhodné zakomponování dechů do hitovky ) jsou učebnici, jak ma vy
padat producentská práce v roce 1996. A to jsou jen ty nejslyšitelnější ozdůbky - stejne kvalitních studiových

"9'Ž,n&  "> W  Cranberries si už syk li i nej.meriSrié.
ji naladění posluchači, přesto ale, tak jako v obou předchozích případech nejde ani tentokrát o desku, kte
rá vás polapí ihned. Teprve věnujete-li jí patřičnou pozornost, zaposloucháte se do textu a .n.en,^ d^®  1 '.^  
téct hudební a producentské perličky ležící uvnitř, objevíte skutečnou její silu. Ať uz radia věcným omíláním 
S i l f f i m  z R X í to r o u fo l Iv  skladbu, důležité je, že Cranberries završili velmi vyrovnanou trilogii a to 
se v dnešní době, kdy kapely před sebou mívají jepici život, nestává zrovna c a s t o . ^ ^  H o n za  D ědek
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