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Na novém albu se vyřádili
Kapela lllegal lllusion

z Bílovce vyda|a V srpnu

nové a|bum. V říjnu

vyjde i na vinylu.

l lvn lnlŮvt<ovÁ

Bílovec I Fanouškůmtwdší
rockové hudby netřetla Illeg.
al Illusion představovat. I(a-
pela patří k tomu nejlepšímu

na moravskoslezské hudební
scéně. Koncertuje po klu-
bech v celé republice, lystu-
puje na festivalech u nás i na
Slovensku a její písně hrají
česká i zahraniční alterna-
tir'rrě laděná rádia. Před pár
.dnypřiŠli muákanti s noÚm
albem. Jmenuje 3e Things
After Death a poďe \taristy
a zpěváka Jiřího Bialíka je to
pořádnýbůček.

V čem se album Things After
Death Iiší od předchozího
úspěšného minia|ba Veto?

Kapela lllegal lllusion
z Bílovce vznikla v roce
l 995 a v současnosti hra-
je ve s|oŽeníJiří Bia|Ík (ky-

tara, zpěv), Micha| Kudě-
|a (basová kytara), Matěj
Kuděla (kytara) a MichaI
Sobotka (bic0.

Kapela Il legal I llusion

Veto jsme pojali tak, že to
byla víceméně studiová live
nahrávka, kde se dohráva-
ly jen dop-rovodné vokály.
Chtěli jsme ho syrové, co se

ýče zvuku, ořezané na kost,
bez experimentů a tak dále.
Things After Death mělo
původně následovat tuhle
ideu a na albu jsme praco-
vali bezmála dva roky, nic-
méně to pořád nebylo ono
a ukáza]o se to jako slepá
cesta. Sebrali jsme odvahu
a všechny písně jsme l1'ho-
r]ili. Nakonec to dopaďo ta\
že letošní album je oproti
Vetu ořezanému na kost,
pořádný bůček (smích).
Vyřádili jsme se na něm
maximálně tak' jak to jen
šlo. Vše, co jsme tam chtěli
mít, tam je a je to pořádně
nahlas.

Jste známí tím, že desky vy-
dáváte i na vinylu. Proč?

Foto: archiv kapely

Vede nás v podstatě jen
to, co chceme po jiných -
kvalitně odvedená práce
a ta se týká i bookletu. Veto
bylo netradiční v tom, že to
bylo velké rz palcové LP,
ale jen jedna strana byla
zaplněna hudbou a druhá
leptaným obrazcem s při-
loženým multimediálním,
samostatně neprodejným
CD. Důvod byl jednoduchý:
původní záměr byl obou-
stranné ro palcové EP, ale
pět písní neŠlo rozděiit tak,
aby se vešly v plné délce
a my se nechtěli ani s jed-
nou skladbou rozloučit, tak
kluci z Pohody rec' přišli
s tímhle netradičním f<lr-
mátem, navíc pro sběratele
vinylů je to velmi zajímavé
pojetí. Things After Death
je pojato více ,,tradičně...
Prvního srpna s úplňkem
lyšlo CD jako příloha Full
Moon magazínu, zároveň

jako standartní CD s book-
letem a v průběhu října by
mělo vyiít jako rz palcové
LP vinyl s kašírovaným
otevíracím book}etem, as-
faltová placka bude barer,rrá
s ,,haze'i efektem.

Jak těžké je po sedmnácti
letech přinášet stá|e něco
nového?

Není to vůbec těžké, pro-
tože nic takového cí]eně ne-
děláme (smích). Snažíme se
jen vlastní sebereflexí a neu-
stálým pochybováním o sobě
samých a své tvorbě přistu-
povat k tomu, co vytvářime'
s pokorou.

Máte ještě nějaký muzi-
kantský sen? NetouŽili jste
někdy po tom prorazit v za-
hraničí?

Po tom touží, nebo touži-
la snad každá kapela a která
ne, tak kecá. My už toh]e
toužení máme za sebou,
protože víme, co by takové
prorážení v zahraničí ob-
nášelo. Kapel1' které stej-
ně jako my občas ryrážeji
za hranice, vědí, že to není
žádná srandd. Ale i přesto,
že r' zahraničí nehrajeme
pravidelně, máme své desky
v zahraničních distribucích,
recenze nám tam lrycházejí
v časopisech, občas se do-
staneme do playlistu i ně-
jakého zahraničního rádia'
Takže naše egajsou částeč-
ně tímhle směrem ukojena
(smích).

VÝSTAVA PŘEDSTAVi
.HlsToR|| cuKRÁŘST\
ostrava l Návštěvníci Sle
skoosÍavského hradu moh'
proniknout do světa sladkt
tí. Výstava Hístorická cu]'ct
na nabízí pře}rled vývoje cu
rářského řemesla a histo
cukráren v Českých zemít
Expozice zahrnuje nejob
benější a nejlyhledár.ané
cukrárny a vjrobny cukro'
nek z dob prvorepublikor
ho Československa. Děti z

mohou obdivovat pernÍro
nebo čokoládové městeú
Výstava potwá ď do 4. li-sl
padu. il

STARTUJE HAvíŘovst
SRDCEFEST
Havířov I Koncerh.tri-v
kapel z Moravskoslez-.|
ho kraje se předstari a
vštěvníkům na Srdcetes:
Béhem tří dnů, od čtrrr
z7. do soboty z9. zán.b
dou skupiny bavit publil-r
na třech podích v Har.íic'
a to ve Sto]árně, Jazz clu.
a Beach clubu. Předstari
napŤfl<lad hudební forma
Bandaband, Úspéch. Er
lution Dejav'u nebo Char
Straight. Vstupen\' moh
zájemci zakoupit na mí.
za 22o korun. Ý

zAzNíČíNsrcý zvorr
Hlučín I Hra na star.r.i:
slý pástroj, vodnaŤs\- zr.t
v podání Tomáše Pfeiftbra
bude konat r'pondélí r' Ť.r.

od r8.3o ve velkém s.ále K
turního domu H]učín.
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