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I1legat lllusÍon: kalhotkové bIues

V
rezan( i Srďíčkovymharďcorem
,,Máme co dě|at, abychom spo|u ja|<o l<ape|a neŽiIi v jednom domě,,,

ří|<á

kytarista Jiří Bia|í|<

tak krásné, Že nechybí mno-

ho k tomu, abychom se na-

stěhovali do jednoho domu a

volrĚcH tvRÁzrr

Žili spolu. Zatim jsou naše ro-

Bíloaec _ Na indie jsou moc
tvrd.Í. na hardcore Zase moc
melodičtÍ,na punk moc na-

pisuje Bialík s úsměvem na

diny či přÍtelkyně proti' ale to
se můŽe šmahem změnit,..po-

rtech kapelové vztahy.
Poďobně vesele definuje

vonění, na metal zase moc špinavi' Jak řiká k1'tarista a zpě-

kytarista

se
dalo pokračovat skoro do ne-

se časem obrátila ve

výhodu...

,,Vznikli jsme kolem roku

rok později jsme nahráli demo Thread a rozeslali
ho do různých časopisů. Vý1995. UŽ o

sledkem bylo, Že nás pozvali
na dva ročniky Rock For Pe.
ople _ 1997 a 1998. To nám ote-

vřelo

dveře na klubovou scé-

nu,.. popisuje Bialík jakoby
nic stav' jakého se mnohým
kapelám nepodaři dosáhnout
nikdy, natoŽpak s prvnÍm vydaným demem.

VeIké obměna
hudebníků
od začátku se v kapele stři.

dalo mnoho muzikantŮ a mu.

zikantek. Personá.lně se

se-

zpěvák Illegal

pela hraje: kalhotkové blues

konečna' Za ty roky, co kapela Illegal Illusion hraje - a
Že to rozhodně není málo _,
jsou jeji členovéza exoty všu-

de, ale zároveí taky všude
hrají a jejich alba jsou v metalových, punkových, hardcorových . i indie distribucích. Nevýhoda ze zaiátku

a

Illusion ižánr, kterýjeho ka.

vák JiřÍ Bialík, takhle by

clrnovÉrnpELY

Illegal IlIusion.

Foto: archivskupiny

VIZITKA KAPELY
l,lazeu Illegal Illusion
Rok za|oženíkape|y: 1995
Současná sestava: Jiří Bia|ík (zpěv, lrytara), Micha| |(udě|a (baskytara)'
Michal Sobotka (bicD, Matěj Kuflsh (kytára)
Žánr: aIternative.indie
Rodné město: Bí|ovec
NeiblÉšíakce: l. března: Metro - Brno, 19. března Domino bar - 0lomóuc,23'března: H.k|ub - Šumperk.Více terrnínůkoncertů je na
stránkách kapeIy: http://www.i||egal-ilIusion.com

stava ustálila teprve ,,nedáv- vat smysl a není cesty zpět,..

roku
ka-

no.., a to v roce 2006.
',od
1995 de facto sbíráme do

říká Bialik.

Krizím se Za osm let půsopely lidi, co muzikou ŽijÍ stej. benÍ nedá vyhnout. stagnaci
ně jako my. Ti. co se h\rdbou ve ťvorbě musÍ posoudit fajenbavi,posílámepryč.Pakje noušcía odborná porota. Jak
1o brnkaóka a jde to samo _ Za. ďe tr rdí Bialik, Čímjsou člečneŠpotkár.at ste3né Š.]ence.nor.é kapely starši, tím je to
i*o:sne n1.. zacne ti to dá. lepší..'\Iáme to teď vŠechno

Kapela Monkey Business
chvstá turné k novému aIbu
- .. A.{r2'lě.i.v
ET,relw
!.!|..aově

tezané srdÍčkovýmhardcorem. Sám dodává. Že na otázky ohledně stylu obvykle nerad odpovídá.
Za největšíúspěch povaŽuji členovéhudební formace
fakt, Že od začátku hráIi více,

je na lokální. hudební
uskupení obvyklé. Uspěchem
neŽ

je pro ně také kaŽdý koncert a
kaŽdá vydaná deska _ a Že jich
diskogrďii máneni málo.
''V
me čtyři alba, tři EP a jedno
demo. Kromě něj vyšIy vŠech.

t

ny tituly u nějakého vydavatele a následovala oficiálni

distribuce. o ohlasu si kaŽdý
můŽe udělat obrázek sám _ na

našich stránkách je teď mo.
mentálně 10tr recenzi a pěta-

tŤicet čiánkůa rozhovorů,
včetně těch zahraničníchi s
překladem do češtiny,.. dopl-

a

ňuje Bialík'
V nedávné době rozjeli čle-

nové kapely svůj vlastní labe] s náŽvem Venus Flag Records. V srpnu 2012 Pod nim
vydali své dosud poslední album Things After Death.

TIP TÝDilE

Štcprin Rat
zahraje v |knově
V |(oncertní síni svatého Ducha
v Krnově bude dnes od 19 hodin

r.oncertovat Štěpán Rak. Ten.
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