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Oficiální stránky depechemode.cz mají nový kabát.  
Došlo ke sloučení původních stránek depeche mode 
friends, jak funkčně i obsahově s dosavadnímí 
stránkami depechemode.cz. Archiv těchto stránek  ob-
sahuje k dnešnímu dni přes 700 článků a aktualit , tj. 
všechny články publikované na stránkách depechemo-
de.cz z let 2000-2005 a ze stránek depeche-mode.cz a 
kompletní archiv stránek depechemode.cz/home.cz 

DM NEWS

S vydáním 2. sólového alba Davida Gahana „Hour-
glass“ se začalo spekulovat, zda vyjede s tímto albem 
stejně jako před čtyřmi roky na turné.  Až dodnes to 
ale Dave nepotvrdil, i když prohlásil, že není pevně 
rozhodnut, zda nezkusí několik jednorázových vy-
stoupení s kapelou The Jupiters, která s ním doposud 
odehrála podzimní show pro Spinner a v SoHo.

Promusicae, magazín informující o novinkách v hud-
bě, vydávaný členy Mezinárodní federace hudebního 
průmyslu (FPI), informuje v novém čísle, že album 
Depeche Mode vyjde v tomto roce 25.11. Samozřejmě 
ještě to nemusí znamenat, že se tak definitivně stane, 
ale vypadá to jako dobré znamení.
Pokud vše vyjde podle plánu a Depeche Mode vydají 
novou desku, lze také předpokládat, že s ní vyjedou 
na turné. Tak jako při zatím poslední koncertní šňůře 
k albu Playing The Angel, se můžete spolehnout, že 
depechemode.cz ve spolupráci s depechemode.sk, pro 
vás zoorganizuje několik zájezdů na tyto koncerty po 
Evropě.

Skupina se sešla před nedávnem, tento měsíc, a Martin 
Gore, Andy Fletcher a Dave Gahan se rozhodli že se 
společně vrátí do studia 1.3.2008!!! Martin Gore má 
již napsaných 16 skladeb a několik z nich už má i ve 
fázi předprodukce, tedy ne už jen jako prostá dema, 

na předprodukci spolupracuje s Sie Medway-Smith 
(producent Client, Erasure) ve svém domácím studiu v 
Santa Barbara. Dave rovněž píše, ale bližší informa-
ce nejsou známé. EMI ve Španělsku prozradilo, že 
MUTE doufá ve vydání alba do konce fiskálního roku, 
tedy do Vánoc. Předběžné datum 25.11.2008 se ob-
jevilo ve vydání magazínu Promusicae, který vlastní 
IFPI. Zdroje blízké skupině, očekávají, že turné bude 
oznámeno, začátkem podzimu 2008 a že lístky půjdou 
do prodeje v září nebo v říjnu a turné začne začátkem 
roku 2009.  

Neustále rostoucí popularitě webových stránek 
youtube.com a myspace.com neodolali ani Dave, Alan 
a Depeche Mode celkově. Na youtube.com si dnes 
můžete prohlédnout desítky, stovky videoklipů, live 
vystoupení, rozhovorů a promo invitation, co vás jen 
napadne. 
Na myspace.com, kde je v současnosti zaregistrováno 
cca 222 milionů lidí z celého světa, najdete různé 
profily a hlavně řadu fanoušků Depeche Mode.

www.myspace.com/depechemode  
www.myspace.com/davegahanofficial
www.myspace.com/martingoresolo
www.myspace.com/recoil

V současné době se připravuje i profil 
depechemode.cz na stránkách 
www.myspace.com

Nové stránky depechemode.cz

Nová deska Dava Gahana, 
Depeche Mode 2008

Dava Gahan, Depeche Mode i Alan 
Wilder světový

Hra Strangelove 

Černá komedie o posledním fanouškovi skupiny Depeche 
Mode v Čechách. Společnost New Style Company vyhlá-
sila, podobně jako v jiných zemích, i v České republice 
soutěž s názvem I Love Depeche Mode, tedy soutěž 
o největšího fanouška skupiny Depeche Mode v Česku. 
První cena je skutečně lákavá - setkání s frontmanem 
kapely Davidem Gahanem na jeho ranči v Texasu. Do 
lesního hotelu Družba, kde se soutěž koná, se však sjíždí 
pouze hrstka účastníků, z nichž někteří k sobě mají velmi 
blízké vztahy… A soutěž může začít. Ve vynikajícím 
představení režiséra Thomase Zielinskiho uvidíte hlavní 
roli Marka Taxlíky. V dalších rolích současné komedie se 
můžete těšit na 
Natašu Gáčovou, Zuzanu Onufrákovou, Martu Vítů, 
Jiřího Černého, Jaroslava Achaba Haidlera či Kryštofa 
Rímského.
 
27.3. - 19.00 27.3. - 19.00 
Kulturní centrum Zahrada 
Malenická 1784 
148 00 Praha 4 - Chodov 
http://www.kczahrada.cz

Jaroslav Rudiš, Petr Pýcha - Strange Love. Činoherní 
studio Ústi nad Labem 

Adresa DMF:
Depeche Mode Friends, 

P. O. BOX 239, 
160 41  Praha 6, 

tel. (+420) 603/420 937, (+420) 602/373 822,
http://www.depechemode.cz, http://www.depechemode.sk

e-mail:dm@depechemode.cz , dmf@seznam.cz

Hello DM friends,

Po dlouhé odmlce vám do rukou opět přichází 
další číslo Halo. Od doby, kdy vyšlo Halo  34 
uplynulo moře času a mnoho se událo. Chtěli 
bychom všechno zrekapitulovat, oživit vz-
pomínky, ale přinést řadu novinek a zajímavostí, 
prostě všeho, co se kolem Depeche Mode dělo, 
děje a hlavně bude dít.

Když to vezmeme pěkně postupně, tak 
11.3.2008 to bude přesně 20 let od prvního 
koncertu Depeche Mode v Praze.  Další událostí 
bylo zatím poslední koncertní turné k albu Play-
ing The Angel a opět v ČR, druhé sólové album 
Dava Gahana, návštěva Alana Wildera, promo 
akce k jeho poslední desce Subhuman v Praze a 
živé vystoupení  Andyho Fletchera a jeho DJ´s 
setem.

Tento rok 2008 je opravdu zvláštní na významná 
výročí. Jednak to je již zmiňované výročí 20 
let od prvního koncertu Depeche Mode u nás, 
ale další, již 10. výročí bude oslavovat i Vám 
všem dobře známá 
a dnes už kultovní 
DM párty ko-
naná každoročně 
v Praze v listo-
padu ve Hvězdě.  
Organizátoři akce 
slibují oslavu a 
vše se již začíná 
připravovat. Máte se 
opravdu na co těšit.

Dost bylo úvodu, 
pojďme na to……

DEPECHE MODE FRIENDS PARTY 
Tradiční  kazdoroční  party. Video show,  dm shop, slosova-
telné vstupenky, atd. 
Prostě dobrá zábava s hudbou /nejen/ Depeche Mode. 
Termín konání : 22.11.2008 sobota
Místo konání: Klub Hvězda
Čas: 19:00 – 5:00 h
Vstupne:  ? CZk 
Více info později na depechemode.cz
Pokud chcete být informováni více, zaregistrujte se na 
výše uvedené webové adrese.
Budeme slavit 10 výročí ... 
a nejenom to, když vše půjde podle plánu, v našich uších 
bude lahodně znít nové album. Dalším překvapením pro 
vás bude live vystoupení.
Doplňující informace: tel 00420-603-420937, 
email:dm@depechemode.cz 
Klub Hvězda 
VŠK Hvězda II.blok 
Zvoníčkova 5, 162 00  Praha-6, Petřiny 
http://www.klubhvezda.cz/ 
Jak se dostanete do klubu Hvězda, podrobněji v sekci Kon-
takty. 
- číslo: 1,2,18,56* do zastávky “Obchodní dům Petřiny” a 
5 minut pěšky. 
- čislo: 15, 22, 25, 57* do zastávky “Vypich” a 5 minut 
pěšky. 
- *Tramvaje číslo: 56 a 57 jsou pouze noční spoje a jezdí v 
půlhodinovém intervalu. 
- č. 179 do zastávky “Nad Markétou” a 2 minuty pěšky. 
- č. 191 do zastávky “Nad Markétou” a 2 minuty pěšky. 
Aktuální jízdní řády MHD Praha najdete na adrese: 
http://www.dp-praha.cz/ 
- Pro majitele navigačních systémů GPS - 50°05’09.0” sš., 
14°20’58.0” vd. 
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Začalo to v roce 1986, zaslechl jsem v rádiu písničku, nevě-
del jsem kdo ji zpívá, ale věděl jsem, ze ta husi kůže, kterou z 
ní mám, o něčem svědčí a to nejspíš o tom, ze mne absolutně 
dostala. Dlouho jsem netušil, kdo tu skvělou písničku má na 
svědomí, vlastně skoro rok, až do doby, kdy jsem měl tu mož-
nost slyšet jinou, ještě lepší píseň, husí kůže byla vysoká jak 
nejvyšší domy v Praze, ta písnička byla divná, a já věděl, že 
je to divná láska na první poslech. Stále častěji jsem ji mohl 
slyšet v rádiu a zároveň s ní “.. to byli Depeche Mode a píseň 
Strangelove..” Aha tak to jsou Depeš moood,  ale to bylo asi 
tak všechno, co jsem v ten daný moment věděl. Začal jsem se 
tedy pídit a co se nestalo, ve svém pátrání jsem byl dohnán 
k těm, proti kterým jsem byl soudružkami a soudruhy učiteli 
tolikrát varován, k těm “pankáčům” v kožených bundách 
pobitych cvočky, s propíchanýma ušima, křižky na krku, s 
nalakovanýma nehtama na černo a sem tam i rtěnkou ( stále 
mluvím o mužských přívržencích DM). 
     No pane jo, jak se od téhle individui dozvědět něco 
víc, když jsem se jich bál jak čert kříže, osud mi měl být 
nápomocen…… Jedno víkendové odpoledne jsem s rodiči jel 
na návštěvu k příbuznými, po zběhlém uvítání  jsem zahlédl 
na chodbě svého bratrance, bože, měl na hlavě něco, co 
vypadalo jako kartáč na boty, nad ušima skoro nic a navrchu 
obrovský kartáč….. Nakonec jsem byl rodiči vykázan z obý-
váku a ocitl se v pokoji mého bratrance a tam jsem prozřel a 
on byl v minute můj Personal Jesus. Jeho pokoj, to snad ani 
nebyl pokoj, to byla svatyně  Depeche Mode a ja poprvé viděl 
Davida, Martina ( už chápu ten lak na nehty, rtěnky, číra na 
hlavách…..) Andrewa a Alana, prostě celé Depeche Mode v 
plné parádě. Pamatuji si, že jsem na prastarém magneťáku z 
prehistorických emgetonek poslouchal depešáky celou tu naši 
návštěvu a bratranec ve mne našel obrovského spojence, stal 
se mým učitelem depechevědy a já jeho oddaným učněm. Od 
toho dne jsem měl doma  první plakát, první kazetu a v hlavě 

absolutní pořádek JSEM DEPEŠÁK…….
      Při jedné z dalších návštěv bylo to někdy začátkem roku 
88 ( už jsem měl  vystříihané vlasy nad ušima a první byť ne 
koženou, ale hlavně černou bundu doma) se mi Petr (brat-
ranec) zmínil, že v Praze budou DM.. Tyyyy vole depešáci 
budou tady v Praze, paráda, no já se zblázním, ne já se fakt 
zblázním, … jak se tam asi dostanu. Už teď jsem věděl, že 
11.březen bude moje Black Celebration a já budu chtít umřít, 
protože ONI tu budou a já tam nebudu. Petr to měl v pohodě, 
bylo mu 19 vydělával si a měl listky, dva!!! Chtělo se mi bre-
čet…… Bylo mi 12 pryč a věděl jsem, že můj život už nemá 
smysl, protože tam nebudu, jenže osud mi nahrál do karet víc, 
než jsem si snad v té době mohl zasloužit…..
      Na ten den, kdy to mělo být, kdy měli být depešáci v Čes-
koslovensku povýšeni do řad těch “viděli a můžou zemřít” 
připadaly jarní prázdniny. Byl jsem  v té době neskonale 
poslušným, žákem, ve škole jsem dřel, nedostal ani poznám-
ku, nic, čím bych mohl svoje rodičovstvo poštvat proti sobě. 
Když jsem některým z nich byl dotázán, co je za tou změnou, 
řekl jsem, že jsem si vzal příklad ze svého vzorného bratran-
ce, kterého jsem od jistého dne navštěvoval kdy jen to bylo 
možné, a že je to i on, kdo může za mé zázračné zlepšení se 
a to nejen v chování. To vše byla milosrdná lež, ale neminula 
se účinkem, rodiče začali s Petrem sympatizovat a tak jsem 
dosáhl svého a mohl jsem na část, na tu správnou část jarních 
prázdnin k němu. 
     Přijel jsem k nim ve středu a hned u večeře “dostal” Petr 
skvělý nápad, že mne v pátek vezme do Prahy, že se podí-
váme na Matějskou a abychom se nemuseli tolik strachovat 
o cestu zpět, přes noc přespíme u jeho sestry, která tam uz 
nějaký ten rok žije a pracuje. Bez jakýchkoliv okolků byl 
tento plán odsouhlasen a já věděl, že minimálně v pátek budu 
v Praze, co a jak bude dál, to bylo ve hvězdách. Měl jsem 
lístek ( dostal jsem ho jako dárek – Petře ještě jednou moc 

 První koncert Depeche Mode v Československu 
 a můj první koncert Depeche Mode v životě

děkuju!!), mohl jsem do Prahy, ale sakra je mi 12, sice pryč, 
ale stále dvanáct. No nic, nějak to dopadne……
     Do Prahy jsme dorazili v poledne. Cestou se nasbírala 
pěkná banda Petrových kamarádů, v prehistorickém magne-
ťáku asi na 1000 monočlánků hrála kazeta a z repráků se za 
podivného šumění linuly tóny depeche mode… Atmosféra 
byla super, ale já byl čím dál tím víc nervóznější, co a jak 
bude dál, co se stane, až se dostaneme před halu…….
V Praze jsme šli k sestřence, celá banda, asi 10 lidí a že prý 
se mnou něco udělají, bylo mi 12, vypadal jsem na 15, s 
přimhouřením očí na skoro 16, ale to pořád bylo málo…. 
     Kamarádi si mne vzali do parády a když jsem se na sebe 
podíval cca po hodině do zrcadla, matko boží, kdo to je?!?!?! 
Já jsem se nemohl poznat, možná jsem se sám sebe i lekl, ale 
rozhodně jsem v zrcadle neviděl 12ti, 16ti letého hošíka, ale 
minimálně 18ti letého, větrem, věkem a depešem okřesaného 
frajera ( nebo možná nějakou hodně lacinou slečnou z Perlov-
ky po pěkně bujarém večírku), na hlavě nukleární výbuch, oči 
černé, pusa rudá, nehty černé,….. prostě depešák jak má být.
    Cca kolem 16té hodiny jsme se přesunuli k Fučíkárně a já 
se řídil radami bandy, drž se mezi námi, nezírej na policajty, 
nedělej binec a neupozorňuj na sebe. Snažil jsem se tím řídit, 
ale zdálo se mi, že mám na čele napsáno, NEMÁM TADY 
CO DĚLAT ….. Dělal jsem vše co oni, zpíval, byl lehce 
rozjařený a hlavně “dospělý”…..
      Pak se to stalo, někdo houkl “ už pouštěj” a já si skoro 
pustil. Petr mne chytil za ruku a táhl s celou bandou skrze 
všechny kontroly, mám to jak ve snách, ani nevím jak, kdo a 
kde mne kontroloval, nebo ne, ale najednou jsem byl ve vnitř, 
ty vole já byl tam……. Petr se ještě zběžně dohodl s bandou 
kde a v kolik po koncertu a vědom si své zodpovědnosti za 
mne, nešel do kotle, ale spořádaně jsme si našli místo po 
pravé straně od podia. Sedli jsem si  a já ziral, byl jsem tam, 
to snad ani není možné …….
     Nepamatuji si jak ten čas před koncertem utekl, nepamatu-
ji si kdo mi a zda vůbec říkal, byl jsem v transu, nedíval jsem 
se na hodinky, nevnímal jsem nic, jen jsem chtěl, zůstat při 
vědomí, protože jsem cítil, že asi omdlím …… Stále jsem se 
upřeně díval na podium, vím, že tam někdo byl, vím, že něco 
říkal, nevím kdo, nevím co, nepamatuju se na to, ale co si pa-
matuju, po něm už se dělo něco, co jsem do te doby nezažil. 
    Podium bylo schované za něčím jako oponami, spíš závěsy, 
a z ničeho nic začala hrát hudba, já v té době absolutně nevě-
děl, co je to za písničku, jestli už to je předehra nebo ne, ale 
lidi kolem mne začali šílet a já s nima, to intro, teď uý to vím 
bylo to Pimpf, netrvalo dlouho a uz během něj bylo za závěsy 
znát pohyb, ano byli tam, přišli a budou hrát a ON bude zpí-
vat a já jsem tam taky a budu taky zpívat, nebo spíš mumlat, 
protože v té době jsem znal nazpamět jen Strangelove, Never 
Let Me Down Again a Everything Counts……
     Čas strašně letěl, Dave zpíval, tancoval, točil se, energie 

z něj stříkala na všechny strany a odpočinul si snad jen ve 
chvíůích, kdy se k mikrofonu postavil Martin……..
     Já bych strašně moc chtěl napsat slovo od slova jak to šlo 
za sebou, jak si pamatuju každou minutu, každou písničku, 
každý pohyb, ale já nemůžu. Byl jsem v neuvěřitelném 
transu, který se mixoval se strachem 12ti letého kluka, který 
je někde, kde nemá být a kde je tolik lidí, kolik snad v životě 
ještě nepotkal. Já vím, že tohle byl můj velký křest, vím, že 
spousta lidí tam chtěla být a nemohlo, vím, že jsem zabral 
místo někomu, kdo by to asi prožil jinak než já, ale jedno vím 
ze všeho nejvíc, i když jsou mé vzpomínky obrovským gulá-
šem, TO, že jsem tam byl, TO mi už nikdy nikdo nesebere a 
To, že jsem si v roce 88 s Davem mohl zazpívat Everything 
Counts, TO už mi vůbec nikdo nesebere…….
    Jsem si jistý, že mne teď asi někdo z fanoušků prokleje, 
ale bylo to jako skočit poprvé padákem, nevíte, do čeho 
jdete a dole vlastně ani nevíte, co o tom říct, protože jste ten 
sešup strávili ve stavu mimo sebe a zároveň v nepopsatelném 
strachu, ale věřte, že až si půjdete skočit podruhé, bude to 
daleko intenzivnější, hlubší a hlavně, budete mít o čem vyprá-
vět, protože si to do posledního detailu budete pamatovat od 
začátku až do úplného konce.
    Já jsem si v roce 88 skočil poprvé, v roce 93 podruhé a 
od té doby mám za sebou kolem 20ti seskoků. Na první se 
nezapomíná, to určitě ne, ale až ten druhý, ten je tím, který 
dovedete každému do detailu popsat a pořádně si ho naplno 
užít, zejména pokud Vám je 12 a vy jste někde, kde vlastně 
ani nemáte být……
exciter.dm

Asi poslední třešničkou na dortu v minulém roce bylo živé 
vystoupení Andyho Fletchera v pražském Abatonu, kde před-
stavil svůj DJ´s set, se kterým procestoval v minulém roce 
Evropu a samozřejmě Prahu a Bratislavu nemohl vynechat. 
Těm, kteří si zakoupili lístek a tuto akci navštívili, určitě 
dodnes zní v uších. Andy na sebe nechal docela dlouho čekat 
a za dj´s pult se postavil až dlouho po půlnoci. Mimo svých 
vlastních mixů, které zahrál, všem fanouškům, kteří se tísnili 
pod podiem a dlouho čekali, vynahradil setem se skladbami 
Depeche Mode. 

“DJing je můj koníček - je to můj vedlejší projekt. Vlastně to 
dělám spíš pro pobavení” , doznává Andy nadšeně - a zaní-
cení je poznat i z jeho míchání kotoučů, které nepůsobí jako 
práce profíka, ale jako zábava nadšence. “Přebírám mezi mu-
zikou kterou mám rád - electro z dob minulých i to současné, 
a mixuji tohle s hudbou DM a techno muzikou.”

 Andy Fletcher, DJ set

22.11.07 / Praha,Abaton  
23.11.07 / Bratislava, Incheba
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 Setkání s Alanem Wildrem / 29.9.07 Praha / Retro

Komu se kdy splnil jeho sen, kdo měl kdy to štěstí a mohl se 
osobně setkat s někým, kdo byl pro něj jen tváří z plákátů. 
Mně a mnoha dalším se to splnilo, osobní setkání s velikým 
hudebníkem a členem (sice bývalým), ale se členem Depeche 
Mode: Alanem Wilderem.....

Když jsem se pár týdnů před samotnou akcí dozvěděla, že do 
Prahy přijede Alan, nemohla jsem tomu uvěřit a chytlo mě to 
pravé šílenství , jak si hned opatřit lístek a být u toho. Všech-
no klaplo, lístek jsem sehnala a nic nebránilo tomu, abych 
si svůj sen splnila..(na DM koncertě v roce 93 jsem bohužel 
nebyla,proto vidět Alana živě, byl můj veliký sen)..
Nedokázala jsem si představit, že tu může být ta možnost se s 
ním osobně setkat, snad si nechat dát od něj autogram,anebo 
co víc, se s ním i vyfotografovat..

S kamarádkou jsme si vyrobily extra fotku na podpis a doufa-
ly, že se na ní objeví Alanův autogram.
Byla sobota odpoledne a já už netrpělivě stála u Retra a těšila 
se jako malá holka. Konečně se dveře Retra klubu otevřely 
a já byla uvnitř. ..celý večer byl o jednom velikém čekání 
...čekání, kdy mezi nás přijde sám Alan Wilder.

Alan Wilder v doprovodu své ženy Hepzibah Sessa dorazili 
do klubu asi kolem desáté hodiny večerní. V tu chvilku mi 
to přišlo, jako jeden veliký lov. Lov za něčím, po čem snad 
každý z nás toužil a snil a právě v tuto chvilku, každý z nás 
věděl, že ten sen se opravdu muže stát skutečností.

Přes dlouhé čekání a zástupy fanoušků, kteří čekali až příjdou 
na řadu a dostanou se k Alanovi, jsem najednou před Alanem 
stála i já. Asi to moc lidi nepochopí, najednou nedokážu 
popsat, co jsem cítila, mám na tu chvíli snad ztrátu paměti. 

Matně si jen vybavuji, jak jsme si potřásli rukou, podala jsem 
mu fotku (a obal SOFADu), aby se podepsal, usmál se na 
mě a pochválil fotku, že se mu moc líbí, pak mě chytl kolem 
ramen a vyfotili nás spolu. V těch záblescích fotoaparátů 
jsem se úplně vytrácela a cítila jsem, že se mi snad podlamují 
kolena. Nevím jestli jsem byla tak mimo z toho, že stojím tak 
blízko něj, nebo z toho, jak neuvěřitelně se choval.
Působil velmi mile a přívětivě, neustále se na všechny kolem 
usmíval, rozdával autogramy, tiskl pravice a vždy s úsměvem 
na tváři se s každým kdo chtěl, vyfotografoval. Žádná 
známka superstar, hvězdné manýry a arogance, jak by se dalo 
očekávat. Nemyslel na svoji vlastní zábavu. Ten večer, bych 
řekla, že se vážně oddal a obětoval nám všem, co jsme za ním 
přišli.
S manželkou Hep odešel až kolem 3 hodiny ranní, jinak po 
celou tu dobu trpělivě čekal snad na všechny fanoušky, kteří 
se k němu chtěli alespoň na malý okamžik přiblížit.

Zbytek noci jsem se nikterak zvlášť nebavila a ani jsem moc 
netančila, jen jsem tam bloudila klubem, sledovala dění a lidi 
a jejich reakce kolem. V hlavě mi kolovaly myšlenky “Je dne-
šek vůbec pravda? Není to jen pouhý sen, ze kterého se ráno 
probudím? “ Díky bohu po ranním probuzení na tom obrázku 
vážně byl ten podpis a ve foťáku společná fotka.
Kdyby mi to někdo vyprávěl, asi neuvěřím,  pro mě Alan 
Wilder byl a je velkým hudebním géniem a umělcem, ale po 
tomto večeru a živém setkání s ním, u mne velmi stoupl i jako 
člověk. Dneska kdykoli zaslechnu nebo zahlédnu Alan Wilder 
– Recoil, vyvolá to ve mě pocity spokojenosti, usměvu na 
tváři, ale hlavně krásných vzpomínek,který mi zůstanou 
navždy ...

hankaver

 DEPECHE MODE - Boření zdí (1987-1988) 

Před 20 lety skupina Depeche Mode završila svůj frontální 
útok na Ameriku a na Východní Evropu zároveň. Členové 
skupiny dokázali prorazit v USA, kde nikdo elektronickou 
hudbu nehrál a téměř nikdo si nekupoval desky s tímto 
stylem hudby. A také dokázali definitivně prorazit železnou 
oponu a přivést své pojetí hudby pro 21. století do izolova-
ných komunistických metropolí. 
V březnu to budou už dvě desetiletí, co se uskutečnil 
legendární koncert v Praze, kdy samotní Depeche Mode 
nechápali, jak je možné že v zemi, kde jim nebylo umožněno 
prodávat desky, znají fanoušci písně slovo od slova a po třech 
měsících od pražského koncertu, čekal skupinu naprosto 
jedinečný zážitek, kdy po velmi úspěšném americkém turné, 
zahráli vyprodaný 101 koncert na proslulém stadionu Rose 
Bowl, před téměř 70,000 zmlsanými mladými Američany. 
Jak na období natáčení alba, které tomu všemu předcházelo, 
tedy Music For The Masses a zároveň i na následné turné, 
vzpomínají členové skupiny a jejich spolupracovníci, vypráví 
následující článek.. 
BRUCE KIRKLAND 
Myslím, že Music For The Masses byla pro Depeche Mode 
velmi důležitá deska.
Shrnula přesně to, kde se nacházeli a také naplnila očekávání 
MARTYN ATKINS 
To byla skvělá nahrávka. Music For The Masses byla první 
deska od Depeche Mode, kterou jsem si pouštěl celou. 
NEIL FERRIS 
Music For The Masses bylo jedním z nejdůležitějších albumů 
v historii Depeche Mode. Znovu je to pozvedlo. 
CHRIS CARR 
Ano, hlavně jejich uvědomění si, jak daleko už došli. Nebylo 
to o růstu vzhůru, ale o získávání hloubky. 
GARETH JONES 
Skupina přišla s ještě větší silou. Stávali se tvrdší a temnější 
BRUCE KIRKLAND 
Tato jejich stránka byla silnější, přesto to bylo hudebně 
povznášející. Směřování téhle skupiny, jež je následována 
během živých tour základnou fanatických příznivců, vedlo 
přesně do tohoto bodu, kdy vydali desku, která měla přesně 
vše co jejich příznivci chtěli. 
CHRIS CARR 
Byli nezadržitelní. 
Interview s Depeche Mode 1987 
NOVINÁŘ 
Povídá se, že zkoušíte zařadit kytary do nového soundu? 
MARTIN GORE 
Vždy jsme používali kytary, aspoň trochu, ale na tomto albu 
je používáme více a během živých vystoupeních, pravdě-
podobně budu hrát na kytaru, během několika písní, už sem 
koupil zesilovač (smích). 
DAVE GAHAN (smích) 
A taky gibsonku Flying V, je zlatá, lesknoucí se a vypadá 
vážně skvěle. 
MARTIN GORE 
To už je heavymetal ne? (smích) Ta kytara je spojována s 
heavy metalem, ale já ji mám na pomalé balady, ale pořád 
ještě heavy. 
DAVE GAHAN 

Je to taková metalová střední váha. 
NOVINÁŘ 
Tak, ale vy jste byli vždy těžcí elektronici. Je vůbec ještě 
možné něco vymyslet uvnitř elektronického rámce? 
DAVE GAHAN 
Elektronický metal, to je ono! To jsi vystih! My jsme elektro-
nická metalová skupina, to je přesně ono.
ALAN WILDER 
Jak už jsme se bavili předtím, snažili jsme se dělat každé 
album odlišné od toho předchozího, to nám přišlo čím dál 
důležitější. Prostě nechtěli jsme opakovat dokola zavedený 
recept. 
MARTIN GORE 
Jelikož jsme dělali poslední tři alba s Danielelm a Garethem, 
tak jsme cítili, že potřebujeme svěží vzduch a nový impuls. A 
také si myslím, že Daniel už měl dost práce pro nás, Mute, se 
stávalo v té době pěkně velkým labelem na nezávislé scéně 
a on měl samozřejmě s tím spousty práce, a trávit s námi 
měsíce ve studiu to s tím prostě nešlo dohromady. 
DAVE BASCOMBE 
Poprvé jsem byl pozván abych se zapojil, protože Dave 
Gahan slyšel nějaké věci co jsem dělal pro Tears for Fears. 
A Depeche Mode byli rozhodnuti, že chtějí změnu v tom jak 
tvoří svoje desky a proto mne kontaktovali. 
ANDY FLETCHER 
Dave Bascombe, je skutečně fajn chlápek. Dělal pro Tears 
For Fears, což byla skvělá produkce, setkali jsme se s ním, 
prohodili pár slov a zdál se dobrý pro to, co jsme potřebovali. 
DAVE GAHAN 
Museli jsme se prostě poohlédnout po někom jiném než 
Danielovi. Mluvili jsme s pár lidma a Dave se skutečně zdál 
jako někdo kdo nám bude vyhovovat. 
ANDY FLETCHER 
Občas prostě potřebuješ slyšet nějaké nové vtípky 
DAVE GAHAN 
S Davem byla zábava. 
DAVE BASCOMBE 
Když sem se s nima poprvé setkal, tak jsem očekával velmi 
seriózní lidi. Fletch, který vypadal až neuvěřitelně intelektu-
álsky, s jeho obroučkama a vůbec, říkal, “Já nechodím bavit 
se do klubů, sedím a čtu si” Myslel sem, že čte filozofii. 
Nakonec se ukázalo, že tráví více času v klubech než kdo-
koliv jiný. 
ALAN WILDER 
Behind The Wheel je velmi zajímavá skladba. Je to sekvence 
čtyř opakujících se akordů, které se nikdy nemění. A to mi 
připomíná jednu z těch optických iluzí - schodiště, na kterém 
se nikdy nedostaneš až na vrchol, a když ho celé přejdeš, 
tak jsi znovu úplně dole (pozn. Dangerous: viz Escherovi 
obrazy či Penroseovo schodiště) To je přesně jak ta akordová 
sekvence funguje, takže to nemůžeš zastavit a to je na tom 
to skutečně krásné. A v duchu řídící analogie v té písni, to 
skutečně působí velmi dobře. Chtěli jsme zachytit hybnost té 
skladby a postavit ji na tom 
DAVE BASCOMBE 
Jedna z prvních věcí co Martin řekl, byla že ho napadl titul té 
písně, v letadle během letu nad Paříží, který byl skvělý, líbí 
se mi, když to tak funguje, když celý koncept má smysl. 
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DANIEL MILLER 
To bylo jako opravdový závan svěžího vzduchu pro celý pro-
jekt. Oni začali natáčet album v Paříži. Pamatuji jak sem tam 
přišel první den, ujistit se že vše je fajn a že se každý dostavil 
a když jsem opouštěl to studio, tak jako by mi z ramen spadla 
neskutečná tíha. 
DAVE BASCOMBE 
Tím, že si mimo a jako uzavřená jednotka, rychle získáš 
týmový duch, což jsem si opravdu užíval.Bylo to velkou 
výhodou natáčet v Paříži. V Londýně, jdou všichni večer 
domů, ale v Paříži to bylo docela jinak. Pokud ale odmyslíš 
zábavu, tak po technické stránce to příliš výhod nepřináší, ale 
Depeche prostě mají rádi točit desky mimo domov a bylo to 
vážně zábavné. Studio v Paříži bylo úžasné, bylo tam staré 
kino, skutečně dobrý zvuk a mnoho zajímavých prostor. Bylo 
tam také schodiště, které jsme použili pro mnoho zvuků a 
také tam měli pořádnou sbírku 
nástrojů, a proto třeba na Pimpf lze slyšet velké timpani a ba-
sové bicí. Což bylo velmi užitečné, byli jsme schopni dostat 
zvuk jaký jsme si usmysleli. 
ALAN WILDER 
Poměrně dost tracků na Music For The Masses je založeno 
na tématu stavět a stavět a stavět. Pimpf, například, je přesně 
takový track, zakončený kuchyňským řinčením. Vše to zača-
lo malým riffem, který jsme obtáčeli kolem sama sebe, a zno-
vu, myslím, že jsem v té době poslouchal často Philip Glasse 
a minimalisty. Takže jsme vzali motiv a přidávali k němu 
další prvky. To bylo velmi důležité, protože se musíš zaměřit 
na každý track. Myslím, že to bylo rozhodující a lepší
než říct: “Uděláme takový a takový druh alba” protože to 
přesně nikdy nevíš, jak to dopadne. Co jsme potřebovali 
bylo, že každý song, měl myšlenku, svůj námět, jak jsme jej 
chtěli vyzkoušet a přistupovat k němu. Little 15 byl docela 
obtížný track, nechali jsme jej až úplně na závěr, protože 
jsme nevěděli vůbec co s ním. 
Měli jsme píseň, ale bylo prostě obtížné s ní pracovat. A 
vzpomínám, že jsem viděl A Zed &amp; Two Noughts od 
Peter Greenaway s hudbou od Michael Nymana, tak jsme 

během našich diskusí řekli: “Proč to nezkusíme udělat na 
způsob Nymanova Zed &amp; Two Noughts?” a od té chvíle 
to šlo snadno, plynule. Začali jsme se zábavnou, trochu hyp-
notickou sekvencí a potom dávali všechny party dohromady. 
DAVE GAHAN 
Alan je vzděláním hudebník, velmi muzikální a na piano 
hraje fantasticky, nemyslím, že jsme to byli schopni v té době 
ocenit. 
DAVE BASCOMBE 
Mnoho času jsme strávili děláním zvuků pro album, třeba 
údery popelníku zněly skvěle. Řekli jsme si, že je fajn je pou-
žít, ale nepoužili jsme nic co by k té písni nesedělo a jestliže 
to mělo, trochu temnou, záhodnou příchuť, tím lépe. Na “I 
Want You Now” jsme použili akordeon bez stisku jediné klá-
vesy, když jsi některou stiskl, tak to znělo dost hrozně. Ten 
song má takové těžké dýchání, které jsme vzali bůhví odkud. 
Myslím, že jsme to nasamplovali z pornofilmu a potom jsme 
tam ještě přidali hlasy nějakých dívek, aby to znělo více hi-fi. 
MARTIN GORE 
Never Let Me Down Again, byl výjimečný track, a to se 
ukazovalo obzvlášť, když jsme jej hráli živě. 
DAVE GAHAN 
Never Let Me Down, pro nás byl velký song, stále ještě je. 
ANDY FLETCHER 
Nebyl to velký hit, ale stal se skutečně legendárním songem 
Depeche Mode 
DAVE BASCOMBE 
Byl jsem opravdu potěšen s písní Never Let Me Down 
Again, velmi mne zaujal ten sound bicích. To kytarové intro 
bylo dílem náhody. Udělali jsme to přes sekvencery, které 
jsme tenkrát používali. Samplovali jsme kytaru a běželo to 
přes začátek tohoto tracku, kde jsme nepředpokládali, že to 
použijeme, ale prostě jsme se shodli, že to znělo skvěle, to 
byla šťastná náhoda. Vždy jsem si tuhle píseň užíval. Je to 
vždy velmi zvláštní pocit, na konci natáčení alba, pro mne to 
je, když začneš být vyrušován někým jiným. Oni plánovali 
tour, videa, takže začalo přicházet za nima spoustu lidí. To 
jsou velmi propojené věci a náhle oni dělají promotion k albu 

a já můj další projekt, zvláštní pocit, ale tak to je s každou 
skupinou. 
MARTYN ATKINS 
Obal Music for the Mases je můj nejoblíbenější, z těch co 
jsem pro Depeche dělal. Myslím, že mne tou hudbou inspi-
rovali, protože ty skladby znějí opravdu úžasně. Byli jsme si 
vědomí toho, že děláme něco silného, co by se mohlo promít-
nout do všeho zboží s albem spojeným . Symboly se vztahem 
k východní Evropě, ikony tlampačů. vždy jsme byli velmi 
významní v těchto zemích. Měl sem představu otevřeného 
prostoru s propagandistickými stylovými tlampači, mluvících
do okolí, ta myšlenka mne napadla hlavně v souvislosti s 
titulem alba – Music For the Masses.  
DAVE GAHAN 
Myslím, že jsme vždy byli docela zábavní s našimi tituly a šli 
jsme proti proudu. 
ALAN WILDER 
Byla to Martinova myšlenka nazvat album Music For The 
Masses. A jen on opravdu ví, co tím myslel. 
MARTIN GORE 
Tenkrát jsem kupoval nějaké klasické nahrávky, nevím přes-
ně v kterém obchodě a na jednou jsem viděl titul Music For 
The Millions, a to mi přišlo velmi zábavné.
DAVE GAHAN 
Music For The Masses, mnoho lidí to chápe rozdílně, zvláště 
po Black Celebration. 
MARTIN GORE 
Mysleli jsme to ironicky, protože my jsme nebyli mainstre-
am. Music For The Masses, pro nás mělo ironický nádech, 
který spoustě lidí unikl 
MARTYN ATKINS 
To byla pravděpodobně jedna z nejlepších prací, co jsem 
kdy dělal. Půjčili jsme si dodávku. Nabarvili jsme tlampače 
na oranžovo a naložili je. Nakoupili jsme lešení, zakrátili 
na správnou velikost a smontovali a potom jsme to všechno 
táhli na Peak District, věděl sem, že chci udělat záběry u 
Ladybower Reservoir a také záběry obrovské elektrárny 
Ferrybridge přímo ze silnice M1. 
MARTIN GORE 
To vše přesně pasovalo k názvu alba. Zdálo se, že přes ty 
velké tlampače, které tam všude byly proudí hudba pro masy. 
Líbili se mi ty symboly, už od chvíle co se objevily na singlu. 
MARTY ATKINS 
Udělali jsme obal pro 12 palcový singl, kde jsme měli mapu 
východní Evropy, zmuchlali jsme jí a potom jsme ji zabrali 
znovu Polaroidem, to způsobilo, že lidé viděli ty symboly 
rozprostřené po celé Evropě. To bylo přesně v kontrastu, 
celé myšlence těch čtyř chlapíků z Basildonu, tohle nebylo 
exotické, ani ponuré
nebo temné. 
CHRIS CARR 
Myslím, že lze ten nápad připsat Daveovi, tedy to, že byl 
znovu povolán Anton Corbijn. 
DAVE GAHAN 
Cítil jsem se opravdu příjemně s Antonem. Rozuměl té hud-
bě. Byl velmi chápavý, v tom o co jsme se pokoušeli. 
ALAN WILDER 
Zaměřil se více na nás jako na individuality. Ty písně byli 
velmi o lidských vztazích a přesto se v našich klipech do té 
doby téměř nevyskytovali ženy, tohle Anton změnil, dostal 
ženy do našich videí.  
ANTON CORBIJN 

Líbil se mi druh rockové muziky, typu Echo and the Bunny-
men a Depeche mi v té době přišli jako jedna z těch veselých 
teeny partiček, nevzpomínám na focení pro NME, prostě 
proto, že nevstoupili do toku mých myšlenek. 
NEIL FERRIS 
Antonův postoj k nim byl, “To jsou čistí popíkáři” to byl 
předsudek, kterým jsme velmi trpěli. Když se Anton vrátil 
pracovat s Depeche Mode, od té chvíle, se vše kolem nich 
začínalo měnit. To přinášelo proslulost téhle skupině. 
ANTON CORBIJN 
Můj problém s Depeche Mode byl, že jsem na ně nahlížel 
jako na elektronickou skupinu. Takže jsem neviděl žádné 
emoce, způsobem jakým sem na ně nahlížel a ty jsem chtěl 
do jejich obrazového stvárnění přinést. 
MARTIN GORE 
Každé video, které děláme s Antonem je zábava. Každá foto 
session s Antonem je zábava. Když z této rovnice odstraníme 
Antona vychází jen noční můra. 
DAVE GAHAN 
Myslím, že po vizuální stránce nás Anton přímo zachránil. 
BRUCE KIRKLAND 
Z mého úhlu pohledu, bylo Music For THe Masses skvělé 
album Depeche Mode. Vzhled a pocit z těch všech Antono-
vých videí pro Depeche, je vyjádření toho čím tahle skupina 
opravdu je. Otázkou bylo, zda li je to album, které by jim 
pomohlo posunout se vpřed, ve smyslu prolomení té zdi k 
širšímu publiku. 
DARYL BAMONTE 
Black Celebration upevnilo pozici, když přišli s Music For 
The Masses, bylo otázkou zda-li je to album, které je posune 
dál. Strangelove se stalo skutečně úspěšným singlem s dob-
rým Antonovým videem se spoře oděnými ženami. 
BRUCE KIRKLAND 
Strangelove, je pro mne, pravděpodobně nejvýznamnější 
track, jaký tahle skupina měla, v tom jak jim pomohl prolo-
mit americkou bariéru 
DARYL BAMONTE 
To se opravdu dělo. Když jsme jeli na turné po Americe a 
album debutovalo v Top 40. Nikdy se příliš nesoustředili na 
hitparádové pozice, jak řekl Andy, prodávali 15 000 lístků na 
vystoupení, aniž by měli nějakou promotion, nezbytnou, aby 
se o nich vědělo. Oni nebyli mainstream. 
DAVE GAHAN 
Získali jsme stoupence dlouho předtím, než jsme pořádně 
prodávali desky. V podobném smyslu jako kapely typu Gra-
teful Dead.Měli jsme od začátku legie fanoušků, kteří přichá-
zeli na naše koncerty. Hráli jsme každý večer pro 10,000 lidí 
a přitom jsme prodali jen 150,000 alb a na konci 30 denního 
turné, se prodejnost alba neposunula ani o kousek 
DARYL BAMONTE 
To konečně překonali, když vstoupili do TOP 40 Billboard 
chart. To byl velmi důležitý odrazový můstek. 
ANDY FRANKS 
Amerika se náhle probudila. 
DARYL BAMONTE 
To bylo jako kdyby celá země jim náhle řekla: Vítejte. 
DAN SILVER/Live Agent 
Ale nebylo to ve skutečnosti náhle třesknutí, bylo to tím, že 
Depeche Mode udělali všechny potřebné věci, aby prorazili. 
ANDY FRANKS 
Jižní Kalifornie byla odlišná od zbytku Států. Tam byli 
zastánci Depeche po dlouhou dobu, díky radiostanici KROQ. 



10 11

Jižní Kalifornii tak téměř byla vlastní zemí pro Depeche 
Mode. 
DAN SILVER 
V pravém slova smyslu, oni nehráli pro masy. Hráli pro 
velmi vyhraněné publikum.
BRUCE KIRKLAND 
Musíte si uvědomit, jak důležitá byla ta skupina pro ta děcka. 
Mluvíme tu o 16-17 letých, odcizené mládeži z Orange 
County. Texty a hudba Depeche Mode je naprosto pohltili. 
Proto se objevila myšlenka při práci na filmu 101, dodat mu 
další rozměr. Mysleli jsme:” Nebylo by fajn, rozšířit natáčení 
o fanoušky?” Tak jsme nacpali ty děti do autobusu a poslali 
je napříč zemí.  Takže ten film byl ve výsledku stejně tak o 
fanoušcích jako o skupině 101 Movie  92.7, WDRE, New 
York’s New Music. Jsem Malibu Sue. Depeche Mode točí 
film a rádi by přizvali fanoušky na natáčení. Musíte být starší 
18 let a být volní mezi 10.6.-18.6. Přijďte na Malibu tuto 
neděli a oblečte se pro natáčení. Hodně štěstí. 
BRUCE KIRKLAND 
Myslím, že to byl jeden z roztomilých aspektů filmu. Mít 
skupinu, která se chystá prostě říct, “Tady jsme a zlomíme 
Ameriku”. Dále bylo velmi zajímavé, dívat se na skupinu 
prostřednictvím, jejich příznivců, to bylo o alternativní 
kultuře. A nebyl nikdo lepší kdo by to mohl zfilmovat než 
Pennebaker. 
DANIEL MILLER 
Virgin dělalo v té době naše videodistribuce, a byl tam 
chlápek, který se jmenoval Angus Margerison a ten mi 
řekl:”Oslovte Pennebakera” odpověděl sem mu, že ten to 
neudělá, to je přece legenda, vždyť udělal ty nejdůležitější 
dokumenty v rockové historii, ale zavolali jsme mu a on 
řekl:” Udělám to” 
ANDY FRANKS 
Natáčeli jsme pár TV shows, ale nic jako tohle. Jeho přístup 
byl:”Nevšímejte si kamer” a my na to “Budeme”. Celý smysl 
byl nás zabírat jako 
DARYL BAMONTE 
Mouchu na zdi. 
ANDY FRANKS 
Přesně tak 
BRUCE KIRKLAND 
Chtěli jsme nastavit úhel pohledu tak, aby to nevypadalo jako 
reklama na skupinu
DARYL BAMONTE 
Obchod šel velmi dobře, ne jen část, ale celé americké turné i 
se zvláštní závěrečnou show 
DAN SILVER 
Turné po Americe bylo fenomenální, a také přineslo fenome-
nální zisk. To bylo co vytvořilo jejich postavení. “Skupina 
je zde” 
DAVE GAHAN 
Myslím, že původně, jsme chtěli udělat v Altamont něco 
na způsob volného koncertu pro naše fanoušky, ale bylo 
nemožné dát to dohromady, hlavně protože promotéři od 
toho dávali ruce pryč. 
DARYL BAMONTE 
Rozhodli se pro stadion, který nebyl používán jako koncertní 
místo od 70.let. 
ANDY FRANKS 
To byla velká otázka, zdali to budou schopni udělat. Byli 
nervózní, že by mohli trochu přestřelit. Byl to velký stadion 
DARYL BAMONTE 

Odvážný krok 
DAVE GAHAN 
Představili jsme ten nápad lidem, kteří pro nás tehdy pra-
covali, jako našemu agentovi ve Státech Wayne Fortemu, 
a ten si myslel, že jsme zešíleli a to si mysleli i v nahrávací 
společnosti 
DAN SILVER 
Byl to hazard. Dal se získat dvojnásobek, ale také to lehce 
prohrát. 
ANDY FRANKS 
Když děláš koncert v hale a prodáš jen polovinu lístků, tak 
vždy můžeš prázdná místa zakrýt závěsy, ale když děláš 
koncert venku.. 
DARYL BAMONTE 
Jsi odhalený 
DAVE GAHAN 
Docela jsme věřili, že naši fanoušci, přicestují i z Texasu a 
New Yorku, pokud uděláme tuhle show 
NEIL FERRIS 
Měl sem oběd s někým z BBC a ten mi říkal: “Příští týden 
jedu do Ameriky, budu filmovat Pet Shop Boys, oni hrají 
totiž v Rose Bowl, budou mít show pro 150000 nebo 100 
000 lidí” A já jsem řekl: “Kdože?” Kdy? a potom sem mu 
odpověděl, :”To nejsou Pet Shop Boys, ale Depeche Mode” 
a on na to:”Depeche Mode nemohou hrát v Pasadeně” a já 
sem vyběhl ven a z telefonní budky jsem volal Danielovi a 
vrátil sem se zpět, a byl sem tak pyšný a řekl sem: “Tak Pet 
Shop Boys budou dělat předkapelu Depeche Mode” (pozn.
Dangerous - ve skutečnosti byli v Rose Bowl předkapelou 
Depeche Mode - OMD). 
DAN SILVER 
Byl tam velký tlak na produkční tým, ta show byla ohromná. 
Vzpomínám jak ti montéři co instalovali ty tlampače říkali 
“Tohle je dvakrát tak větší než koncert Grateful Dead” 
ANDY FRANKS 
Byl tam chlápek, který stavěl scénu ve Woodstocku, Chip 
Monck se jmenoval a to bylo jeho skutečné jméno a ten 
přišel s nápadem, těch čtyř sloupů a střechy svažující se k 
zemi, tam se zavěsila, všechny ta světla a zvukový systém, 
samozřejmě, když se pokoušeli zvednout tu střechu výš, tak 
se to nedařilo, takže museli z ní všechno sundat, bojovali 
jsme z časem film 101 
ANDY FRANKS 
Nemáme nic, jen smutek z tohoto místa, s tou střechou a 
vším okolo, všechno se zpoždovalo. Měli jsme problém 
naprosto se vším, keyboardy nám přestaly fungovat.
ANDY FRANKS 
Začala show, střecha byla nahoře, se vším co na ní mělo být, 
a zároveň jeřáb s velkým lanem, to vše jistil, kdyby to začalo 
padat dolů. 
DARYL BAMONTE 
Zkoušeli jste někdy sehnat jeřáb v Kalifornii v pátek večer. 
ANDY FRANKS 
To je vražda, po páté. 
DAN SILVER 
Počasí bylo mizerné, skupina dělala nejsměšnější zvukovou 
zkoušku vůbec. Martin brnkal kytaru, cosi, ale naprosto 
mimo rytmus. Tam vlastně nebyla pořádná zvuková zkouška, 
vše to bylo rozpojené a podivné. 
ALAN WILDER 
To byla jediná show na turné, kdy jsme museli použít jiný 
monitorovací systém a PA, protože na velikost tohoto místa 

nebyl ten náš původní použitelný, prostě všechno šlo zle, 
opravdu. Keyboardy nakonec fungovali,ale my jsme vůbec 
neslyšeli co zpíváme. Dave byl ohluchlý. 
DAVE GAHAN 
Vzpomínám, že k toomu všemu, jak jsme šli na podium, jsem 
cítil jak ztrácím svůj hlas, přesně tak jako se mi to stávalo 
teď nedávno během Touring The Angel, ale nějak sem ho 
dostal zpět, to bylo skvělé. 
ANDY FLETCHER 
Film to říká přesně, bylo to velmi nervozní, dlouhá chůze na 
podium 
BRUCE KIRKLAND 
Není nic podobné tomu, jako dostat na stadion 65,000 lidí a 
slyšet ten zvuk, tohle byl hlavní milník pro skupinu. 
DARYL BAMONTE 
Během Blasphemous Rumours, když Dave zpívá o Bohu, 
který má zvrácený smysl pro humor, tak se nebesa nad námi 
otevřela, hřmění, blesky a dešťová sprcha. 
DAVE GAHAN 
To byla už klasika. Mraky přišly opravdu náhle,bylo to hodně 
divoké. 
MARTIN GORE 
Vždy jsme žertovali, že nás pronásledují mraky zkázy, které 
jakoby stále byly kolem nás a to se nestávalo často právě v 
těch dnech, ale bylo období, kdy prakticky každou noc, ať 
jsme hráli kdekoliv, tak pršelo 
DARYL BAMONTE 
Ne všechny elektrické přístoje byly zakryté. Ti chlapící říkali 
“V červnu v Kalifornii nikdy neprší” A my na to “Tak teď 
bude, nemohli by jste sehnat nějaké plachty, prosím?” To je 
další důvod proč o nich mluvili rádia a tisk.Stalo se to totiž 
přesně, když Dave zpíval ten refrén. 
DAVE GAHAN 
To bylo, jako když se Stones pokoušeli hrát Sympathy For 
The Devil. 
DARYL BAMONTE 
Byla to velká událost 
ANDY FRANKS 
Ano velká událost. Obrovský koncert, prodali 70,000 lístků. 
Což byl zřejmě největší úspěch britské skupiny v USA, do 
té doby. 
MARTIN GORE 
Dave říká, že neví, jak přišel k tomu nápadu, když jsme hráli 
v Rose Bowl. Tak prostě začal mávat rukama ve vzduchu ze 
strany na stranu a s ním celý stadion, unisono. Sledovat to z 
podia byl hodně zvláštní moment, mohl si vidět, že lidé od 
první do té nejposlednější řady, to dělají úplně stejně, vypa-
dalo to jako pole pšenice nebo tak něco. Bylo to neskutečné. 
DAVE GAHAN 
Ano, myslím že to bylo vážně báječné, tenhle koncert nebyl 
pro nás jako každý jiný. Do té doby, to byl náš vlastní svět, 
všechno to, co je tak zvláštní na Depeche a to kolem.  Stvo-
řili jsme si vlastní Utopii. A žili v ní. Měl sem zvláštní pocit 
během tohoto koncertu. To, že je konec, skutečně sem cítil, 
že tím se to uzavírá, náhle nebylo jet kam s naším karava-
nem, který jsme táhli po deset let. Co teď budeme dělat? 
Bylo to téměř, jako bychom dosáhli našeho bodu určení. Vše 
se potom změnilo. Muselo. Museli jsme se dostat nějak na 
další úroveň 

Zdroj: dokument k Music For The Masses – Remastered
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 Dlouhá léta jsme měli pověst 
 boybandu plného hezounků

Přestože spousta lidí žije v představě, že 
cesta Depeche Mode k plnému uznání byla 
strmá, opak je pravdou. Vše se změnilo 
až s vydáním desky Violator začátkem 
devadesátých let.
Kromě fanatických „depešáků” jen málokdo ví, jak moc se 
Alan Wilder podepsal na proměně rozjuchaného zvuku no-
vovlnných holobrádků v temné, kovově znějící opusy známé 
prostřednictvím desek Construction Time Again (1983), 
Some Great Reward (1984), Black Celebration (1986), 
Music For The Masses (1987), Violator (1990) nebo Songs 
of Faith and Devotion (1993). 
I když Alan opustil legendární formaci už před více než 
deseti lety, stále vytváří fascinující hudební obrazy v 
projektu Recoil. Šanci otevřeně si popovídat jsme nakonec 
překvapivě dostali díky jeho návštěvě k aktuálnímu počinu 
subHuman.

V Praze jste, tuším, potřetí. Jak si to užíváte? 
Domnívám se, že jde skutečně o třetí návštěvu. Rozhodně je 
příjemné přijet tam, kde se můžete cítit jako doma. Prostředí 
i lidé kolem jsou tady, myslím 
si, naprosto úžasní. 

Nejpůsobivější vzpomínky se budou nejspíš vázat hned 
na první návštěvu v roce 1988, kdy kolem vládla tuhá 
totalita...
Pravda je trochu odlišná. S tehdejší realitou jsme se vůbec 
nedostali do kontaktu. Putovali jsme z hotelu na koncert a 
poté rovnou zpět. Čas na bližší poznávání města a poměrů, 
které zde byly běžné, se už zkrátka nedostával. 

Přesto nějaký zážitek musel z té návštěvy ve vaší hlavě 
utkvět...
Šílené zástupy fanoušků! To bylo skutečně šokující. Na plné 
haly jsme v té době už byli zvyklí, ovšem na fronty tisíců 
zoufalců, kteří se nedostali na vysněný koncert, ne. Chápejte, 
v té době jsme například v rodné Anglii byli považování 
za kapelu, která zabírá místo mladším a perspektivnějším 
souborům (směje se). A teď najednou tohle!

Podobná situace se zřejmě opakovala i v dalších městech 
východní Evropy, kam jste v rámci turné k Music For 
The Masses dorazili, nebo se pletu?
Šílené to bylo samozřejmě i ve východním Berlíně i v 
Budapešti. Koukáte skrze skla limuzíny a všude mraky lidí v 
černém oblečení a s barety na hlavách. Tisíce lidí bez vstupe-
nek před vyprodanými halami. Obrázek, který nejde vymazat 
z paměti, něco, co se zcela vymykalo rozumu.

Dodnes se právě z těchto končin rekrutují nejvlivnější 
a nejpočetnější fankluby Depeche Mode. Vliv hudby 
Depeche Mode je tady stále obrovský. Odhaduji, že i vaše 
návštěva byla připravena místní „pobočkou“...
Ano. Přijel jsem na pozvání lidí, kterým hudba Depeche 
Mode stále dává silný impulz do života. Takoví lidé mají 
mnohem vyvinutější tendenci komunikovat a zajímat se o to, 
co děláte. Dnes už ale situaci kolem vlivu fanklubů nevidím 
tak jednoznačně jako v době před rozvojem internetu. 
Prostřednictvím MySpace si můžete stejně dobře dopisovat 
s lidmi z naprosto odlišných koutů světa. Podobně zapálené 
fanoušky naleznete například i v Austrálii nebo Jižní Ame-
rice. Považuji to za fantastickou zkušenost. Mám na webu 
profil, kontakt se všemi těmito lidmi je na denním pořádku. 
Doufám, že se tato forma komunikace bude i nadále prohlu-
bovat a vzdálenost mezi lidmi se bude i nadále zkracovat.
 
Traduje se, že během vašeho přijetí do kapely jste musel 
zalhat ohledně svého věku, je to skutečně pravda?
Vzpomínám si, jak v inzerátu v New Musical Expressu padl 
kromě jiného i požadavek na věkovou hranici jedenadvaceti 
let. Chvíli předtím jsem oslavil dvaadvacátiny, ale tím jsem 
se u pohovorů pochopitelně nikomu nepochlubil. Nakonec 
jsem měl štěstí a byl přijat. A o to také v první řadě šlo. 

Hned potom jste jako najatý klávesista naskočil do roz-
jetého rychlíku směr Spojené státy, kde vás čekala první 
americká vystoupení. S jakými pocity na to vzpomínáte?
Jako na zajímavý výlet pro kluka ze západního Londýna 
přes oceán v concordu. Do té doby jsem k cestování příliš 
nepřičichl. Pokud bych to měl brát z hlediska odezvy publika 
a technického zabezpečení, šlo o chaoticky, až amatérsky 
pojaté akce. 
V té době o nás ve Spojených státech vědělo jen pár lidí, tak-
že když jsme přijeli do newyorského hotelu Ritz, přišli jsme 
si trochu jako v Jiříkově vidění. Jednu pozitivní věc na tom 
přesto shledávám. Tím, že jsme o sobě dali vědět, jsme si 
dalšími deskami mnohem snadněji umetli cestu do tehdejších 
univerzitních rádií, která hledala moderně znějící hudbu jako 
protipól vyčpělému rockovému odéru. 
A právě takovou nálepku jsme od stále škatulkujících 
Američanů okamžitě získali. Nemalou roli v tom sehrála i 
novoromantická image. Okrajovým žánrům se tenkrát začalo 
otevírat nemalé procento posluchačů. My jsme i přes první 
úspěchy v hitparádách měli status něčeho odlišného, což 
jsme naštěstí dokázali využít v osobní prospěch. 

Celá osmdesátá léta se vám dařilo pronikat do hitpa-
rád s poměrně sofistikovanými hity, které se obsahově 
„neštítily“ zabrousit na tenký led vykořisťování, rasismu, 
úpadku mezilidských vztahů. Přesto jste se pravidelně 
objevovali na obálkách časopisů pro teenagery, přede-
vším německého BRAVA. Čím si tento rozpor vysvětlu-
jete?

Přestože spousta lidí žije v přesvědčení, že cesta Depeche 
Mode k plnému uznání byla strmá, opak je pravdou. Dlouhá 
léta jsme měli pověst boybandu plného hezounků, vše se 
změnilo k lepšímu až s vydáním alba Violator začátkem 
devadesátých let. 
Téměř celá osmdesátá léta jsme i přes potemnělý zvuk a 
texty se závažným obsahem strávili na obálkách časopisů 
pro dorůstající mládež. Brali jsme to však jako součást naší 
reality, něco, s čím se dá jen těžko hýbat. Mladí lidé si nás 
zkrátka dosadili do role rebelujících idolů. 
Věřte, že takové nálepky se člověk zbavuje jen velice složitě. 
Zvlášť, když je takový kult masově živen médii. Beru jako 
přínos, že jsme si tento fakt uvědomili během nekonečné 
šňůry k Music For The Masses. Tam někde se to začalo 
pomalu lámat. 

Přesto vaše druhá návštěva ve Státech vykazovala stopy 
davového šílenství. Návštěvnost během vašich koncertů 
k Music For The Masses se vyrovnala té, kterou zažívali 
více než dvacet let před vámi The Beatles. Na vystoupení 
na pasadenském stadionu, určeném pro zápasy americ-
kého fotbalu, dorazilo neuvěřitelných 66 000 návštěv-
níků. Jak se dá na takový extrém z pohledu přímého 
účastníka reagovat?
Chcete slyšet pravdu? Ve chvílích těsně před vystoupením 
a během hraní není příliš času si uvědomovat historický 
význam takových chvil. Na pódiu totiž stojíte hlavně proto, 
abyste lidem pokusil naživo přiblížit kompozice z desek. 
To poslední, co mě tenkrát v Pasadeně zajímalo, byl 
počet návštěvníků. Měl jsem dost velké obtíže slyšet se v 
odposleších, spousta věcí se po technické stránce tenkrát 
silně vymykala kontrole. Byl jsem rád, že jsme ten koncert 
nakonec zvládli. Myslím, že nejlépe to lze posoudit při 
zhlédnutí filmu 101. 

Jak se přihodí, že dlouholetá sounáležitost mezi lidmi v 
kapele přestane fungovat? Určitě to nepřijde ze dne na 
den. Kdy a kde došlo ke kolizi, která nakonec vedla k 
odchodu z Depeche Mode? 
Po fantastickém úspěchu Violatoru, který nás katapultoval 
mezi oceňované kapely, se začaly dít nepříjemnosti dobře 
známé především z bulvárního tisku. Mám na mysli tehdejší 
Davidův vřelý vztah k užívání heroinu, tím pádem zhoršenou 
schopnost komunikovat. Andy Fletcher se ocitl v pozici 
člověka, který do chodu zasahuje jen minimálně a do ničeho 
se moc nemíchá. 
Úkol napsat další silné album tedy stál přede mnou a Marti-
nem. Za tím účelem jsme měli objednané studio v Barceloně. 
Výmluvné je, že jsme tam strávili tři týdny a dali dohromady 
pouhé tři písničky. Jsou to sice nejsilnější věci na albu Songs 
Of Faith and Devotions - I Feel You, Walking In My Shoes 
a Condemnation -, ale po této zkušenosti mi došlo, že má 
budoucnost v Depeche Mode už nebude mít příliš dlouhého 
trvání. 

Takže už jste tenkrát přemýšlel o odchodu do azylu 
sólového projektu Recoil?
Recoilem jsem vyplňoval volný čas během volna mezi psa-
ním a koncertováním s DM od roku 1986. Můžu říct, že mě 
studiová práce plně uspokojuje. A především, vše si dělám 
zcela podle svých představ.

Pod hlavičkou Recoil vydáváte šesté album. Je to málo, 

nebo moc pro člověka, který by díky tantiémám z 61 
milionů prodaných desek už nemusel na nic sáhnout?
Jak už jsem řekl, Recoil je přesně ten druh projektu, který 
mě plně saturuje. Mám naprostou svobodu v tom, jakým 
způsobem chci pracovat se zvukem, jakým způsobem 
nakládat s promotion. Když na to přijde, nemusím se vůbec 
stresovat. 
Nasadím tempo, které mi vyhovuje, a o víc se nestarám. 
Mám rodinu a to samozřejmě vyžaduje věnovat odpovídající 
čas ženě a dětem. Přestože je Hep velice energická a zastane 
toho opravdu hodně, nechci nechávat vše jen na jejích bed-
rech. Na to ji mám až příliš rád.

Veškerou tvorbu vydáváte na Mute Records. Zřejmě 
půjde o osudové pouto...
Mute Records patří k opravdu špičkovým vydavatelstvím z 
prostého důvodu. Nechává totiž prostor pro vyniknutí sku-
tečně zajímavých projektů. Zároveň ti lidé zcela přesně vědí, 
co je potřeba k prosazení se mezi sílící konkurencí. 

Šéfem vydavatelství je od počátku Daniel Miller. Jaký 
máte vztah? Jste přátelé? 
Ano, dá se říci, že ano. Ale tak to bývá mezi lidmi, kteří 
bok po boku urazí dlouhou cestu. Znám ho téměř sedma-
dvacet let. Vím, že je velice uzavřený, takže nemohu zcela 
odpovědně říct, že ho znám opravdu dobře. Disponuje však 
jednou zajímavou vlastností. 
K lidem z hudební branže zaujímá velmi výjimečný postoj, 
což v Anglii dokázal snad jen Tony Wilson, šéf manchester-
ského Factory Records (který bohužel před dvěma měsící 
zemřel, pozn. redakce). Spočívá v tom, že nechá muzikanty 
dělat v jejich vlastním teritoriu, aniž by do toho jakkoliv 
zasahoval. Což je pro muzikanty vůbec to nejlepší, co jim 
kdo může nabídnout.

Máte čas sledovat, jaké počiny na Mute Records vychá-
zejí?
Sleduji to s odstupem, mám za to, že kvalitní, progresí 
prodchnuté počiny si člověka najdou samy. Není proto nutné 
zuřivě listovat katalogy a slyšet hned každou novou položku. 

Ale Mobyho určitě znáte dobře? V mnoha ohledech se 
jeho tvorba podobá té vaší. Tedy minimálně od alba Play, 
kde se objevil podobný sampler jako na Liquid...
To je zábavný moment. Mobyho jsem přizval v jedna-
devadesátém k natáčení alba Bloodline, kde se poprvé 
objevil sampl, kvůli kterému jsem byl později obviněn, že 
ho vykrádám (směje se). Někteří lidé by si opravdu měli 
ověřit informace, než začnou spekulovat o něčem, co zavání 
evidentní nepravdou. Nutno dodat, že nejsme v kontaktu, a 
já opravdu nevím, na čem momentálně pracuje. Ale v tom, 
co dělá, je opravdu úspěšný. 

Vidíte, to mi nahrává na další dotaz. Existuje téměř 
nekonečná řada hudebníků, kteří tvrdí, že je pro ně vaše 
tvorba zcela zásadním momentem, který ovlivnil jejich 
další směřování. Jistě se k vám hlásí prostřednictvím 
internetu, ale mě spíš zajímají reakce skutečně silných 
person... Padli vám někde kolem krku třeba Massive 
Attack?
Víte, že vlastně ani ne. Lidé vyjadřují respekt z různých 
pohnutek, většinou však, aby se zviditelnili. Jako dobrý pří-
klad můžu uvést případ housového dýdžeje Derricka Maye, 
kterého jsme navštívili během naší návštěvy Detroitu. Ten 

Alan Wilder 
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chlapík se choval opravdu hrozně. Šlo snad o nejarogantněj-
šího člověka, kterého jsem kdy potkal. A to už je co říct. 
Ani jedno z alb Recoil nepůsobí optimisticky. Ta poslední 
dvě tři se velice úzce dotýkají i velmi nepěkných věcí, 
jako je ponižování, odsuzování a manipulace. Jedná se o 
vaše klíčová témata?
Na to je těžké odpovědět. Vlastně přesně nevím, čím mě tato 
témata tak přitahují. Řekl bych ale, že ve světě to zřejmě tak 
chodí. Spoustu věcí zde děláme, aniž bychom znali přesný 
důvod, proč to tak je. Nechci vypadat jako úplný fatalista, 
mluvím z vlastní zkušenosti. Ruku na srdce, patří k nejvidi-
telnějším orientačním ukazatelům, ať se nám to líbí, nebo ne. 

Dejme tomu, ale vy vypadáte jako dobře situovaný 
člověk, otec od rodiny, kterého by to mělo táhnout spíše 
k optimistickým pohledům na témata, jež se kolem 
nabízejí...
Možná právě to je ten důvod, proč se snažím mnohem 
hlouběji prozkoumat svůj vnitřní svět a vytáhnout jeho nej-
tmavější zákoutí na denní světlo. Umožňuji tak posluchačům 
vnímat jistou odrazovou plochu, předpokládající odhození 
předsudků a zatěžujících konvencí. 

Hudební aranže se pohybují kdesi na rozhraní gospelo-
vého rozjímání a trip hopu s experimentálním nádechem. 
Jakým způsobem pro takovou hudbu vyhledáváte a 
následně získáváte vokalisty?
Od začátku mám zcela konkrétní představu, sleduji proto 
vhodné kandidáty nejenom pomocí webu, ale i poslechem 
demosnímků, které mi v hojné míře přicházejí na adresu. 
Myslím, že pokaždé se mi podařilo „vyhmátnout“ přesný 
typ hlasu. A teď je zcela vedlejší, jestli jsem pracoval s Toni 
Halliday z Curve, anebo s úžasnou Carlou Trevaskis a Joem 
Richardsonem. 
Každý z nich se choval odlišně, ale oba dokázali na sub-
Human přinést neočekávaně silnou porci emocí. Carla jako 
písničkářka s výrazným vokálním rozsahem a konkrétní 
představou, jak dostat nastíněné vize pod kontrolu. 
Bluesman Joe pochází z jižní Louisiany, žil dlouhou dobu 
v té špinavější části New Orleansu, takže jeho přínos stojí 
a padá na specifických postojích vůči konfliktům, věznění, 
vnitřnímu zápolení a zásadním náboženským otázkám. Jak 
vidíte, ideální partneři po někoho, kdo si myslí, že jsme jako 
lidstvo nepoučitelní. Přesto neztrácíme drzost myslet si o 
sobě, že jsme dostatečně civilizovaní.

Mezi vašimi přáteli na MySpace je možné narazit na 
opravdu výrazné vokalistky, například Diamandu Galas, 
Marianne Faithful, či Lisu Gerrard. Nenapadlo vás 
někdy, že byste je oslovil s nabídkou na spolupráci? 
Se všemi jmenovanými se znám a udržuji i jistý kontakt, 
ale na to, abych některou z těchto person oslovil, jsem příliš 
stydlivý. Nicméně neskrývám obdiv k jejich práci a doufám, 
že minimálně v případě Marianne Faithful k budoucí spolu-
práci dojde. Bylo by to fantastické. Tím jsem si jist. 

Hudba je jistě zajímavé a téměř nevyčerpatelné téma, ale 
pojďme si chvíli povídat třeba o politice. Jak se vám žije 
ve staré dobré Anglii? 
Jde o moji domovinu, takže jsem k ní vázán hlubokým 
citovým poutem. Ale některé věci mně opravdu vadí. Víte 
například, že Velká Británie je země s nejvyšším množstvím 
nainstalovaných CCTV kamer? Už brzy se o ní nebude 

dát mluvit jako o svobodné zemi. Pokud se tak v nedávné 
minulosti už nestalo. Ale vyjadřovat se k takovým otázkám 
zůstává poměrně komplikované a neefektivní. 

Máte jistě přehled. Nelákalo by vás angažovat se v poli-
tických kruzích? 
Alan Wilder a politika? Kdepak, nejsem žádný Bono. Ne-
mám ambice ohlupovat lidi, ctižádost ovládat. Zviditelňovat 
se také nepotřebuji. Jsem spokojený tam, kde jsem. Jako 
hudebníkovi mi stačí prostor domácího studia, dokonce si 
myslím, že by se umělci do politiky vůbec míchat neměli. 
Pokud něco umějí a baví je to, pak nemají podobné pokusy 
zapotřebí. V tomto jsem naprosto zásadový. 
Mé mínění zůstává neochvějné. Nedokáži si představit, že 
by se v blízké budoucnosti změnilo. Na záludné aspekty 
globalizace anebo oteplování už má ale názor i ta nejposled-
nější veřejně činná osoba. Jaký je váš postoj? Pokud se budu 
soustředit na aspekty, které se mě bezprostředně dotýkají, 
pak mohu tvrdit, že jsou pozitivní. Díky světové síti je větši-
na informací i žádaných produktů dostupnější. Ale jde jen o 
přizpůsobování se rychlejšímu tempu životního stylu. 
Nevidím problém v uvyknutí na to, že většinu věcí si 
zjistím nebo objednám přímo z domu. Otázka oteplování je 
samozřejmě složitější. Tvrdit ale, že se nic neděje, by bylo 
krátkozraké. Stačí alespoň okrajově sledovat zpravodajství 
týkající se tání ledovců nebo zvraty ve vývoji počasí. Kdo 
ale zodpovědně může prohlásit, že nejde pouze o přirozený 
důsledek lidského chování? Zvlášť, když stále zůstáváme 
nedílnou součástí přírody...

Přejděme tedy k odlehčenějšímu tónu. Prý jste vášnivým 
fanouškem londýnského klubu Queens Park Rangers?
Nechodím tam příliš často, zvlášť od dob, kdy jsme se odstě-
hovali z Londýna. Je to přece jen trochu z ruky.

Kde jste se usídlili?
Na venkově. Asi hodinu cesty z Londýna, v hrabství Sussex. 

Aha. Ale pojďme zpět k fotbalu... 
Queens Park Rangers v současnosti hrají dost mizerně. Bý-
vávali mnohem lepší, měl jsem je opravdu rád. Chodil jsem 
na jejich zápasy poměrně pravidelně, ale teď je na tom klub 
špatně. Tak je tomu ostatně vždy, když chybí odpovídající 
zázemí. Do klubu však vstoupil nový majitel, peníze se tam 
tedy vracejí. 
Tím pádem existuje šance, že se dočkám lepších časů. Ale 
neberte to tak, že bych na kopanou zanevřel. Před několika 
týdny jsem byl navštívit zápas Anglie proti Izraeli na zreno-
vovaném stadionu ve Wembley. Užil jsem si to hned ze dvou 
důvodů - vyhráli jsme rozdílem třídy a já si poprvé prohlédl, 
jak vypadá nový fotbalový svatostánek. Fandíš taky nějaké-
mu týmu? Doufám, že patří mezi ligovou špičku...

Fandím Bohemians, kteří na tom byli ještě nedávno 
podobně jako QPR, ale dostali se jako zázrakem zpátky 
do první ligy. Doufám, že podobně šťastný konec čeká i 
vaše oblíbence?
Také doufám. Hned bych měl motivaci vyrazit čas od času 
za příjemným rozptýlením na Loftus Road. 

(Jan Krejča, Redhot)

Depeche Mode –  česká verze knihy  Collector 25 ans

Ochutnávka z knihy Depeche Mode - Collector 25 ans 
V roce 1982 dochází k přestavbě skupiny. Odchod Clarka a 
jeho mrazivých kompozic uvolňuje místo citlivé tvorbě Mar-
tina, který konečně našel svou cestu, a profesionální hudební 
technice Alana, již dlouho považovaného fanoušky za z celé 
kapely nejhezčího. Alan se však v očích třech zbývajících 
členů DM ještě musí osvědčit. Po relativním úspěchu „Speak 
and Spell”, kterému se nakonec na jaře podaří proniknout na 
americkou půdu, se čtveřice vrhá do „See You Tour”, které 
je zavede do Evropy. A již v létě přichází se singlem „Leave 
in Silence” předznamenávajícím vydání alba „A Broken 
Frame”. 
A 12. února 1984 vypouštějí řízenou střelu, která v hitpará-
dách způsobuje poprask: „People are People”. Účinek je oka-
mžitý. Čertovsky strhující kousek se i přes jednoduchá slova 
a jednoduchý rytmus stáváane jednou z velkých „depešác-
kých” klasik. Stejně jako „Master and Servant” vycházející 

Po úspěšném vydání knihy Stripped v českém překladu, přináší 
vydavatelství Kargo Media pro fanoušky Depeche Mode luxusní 
vizuální biografii s názvem “Depeche Mode - Collector 25 ans”. 
Kniha francouzské autorky Beatrice Nouveau je nádhernou 
pastvou pro oči nejen pro fanoušky Depeche Mode - na svých 
144 stránkách obsahuje stovky nádherných fotografií a koláží. 
To všechno doplněné výstižným textem, který rekapituluje 
působení kapely za posledních 25 let. V témže roce vyšla reedice 
rozsáhlé biografie knihy Stripped, která na více než 500 stranách 
seznamuje s historií skupiny od jejího vzniku až do roku 2003 a je 
doplněna černobílými fotografiemi. 
Obě dvě knihy můžete získat též na www.shop.depechemode.cz

na konci léta před vydáním jejich nového alba. Očerňovaná, 
prý sadomasochistická píseň, těsně uniká cenzuře, nikoli však 
polemice. Přispěla k ní nejenom reklama, ale také Martin 
Gore, jehož vzhled je čím dál více ambivalentnější: počínaje 
černou kůží, přes řasenku a konče perodixovými vlasy. 
 V dubnu 1987 předznamenává píseň „Strangelove” vel-
kolepé elpíčko „Music for the Masses”. Na tomto vinylu, 
nahrávaném ve studiích Guillaume Tell v Paříži, Konk v 
Londýně a mixovaném v renomovaném studiu PUK a Gjerlev 
v Dánsku, se nově objevuje elektrická a akustická kytara 
stejně jako symfonická forma na pomezí mystické metaliky. 
V rámci každé písně posunují DM hranice svého hudebního 
teritoria, přičemž si pokaždé zachovávají svou nezaměni-
telnou identitu. Upoutává uhrančivé a dojemné „Never Let 
Me Down Again”, rutinérské techno „Behind the Wheel” se 
zneklidňující syntetickou flétnou, pomalý „futuromystický” 
pochod „Sacred” nebo úzkostné crescendo v „Little 15”. Alba 
se ve Francii prodá na 500 000 kusů. 
Sedm měsíců před tím, než se deska objeví na pultech, 
vychází první singl „Personnal Jesus”. Silný, rockový titul, 
který okamžitě vzbuzuje rozruch v publiku. Depeche Mode 
přitom nezapomínají ani na zábavu: „Na propagaci tohoto 
singlu jsme chtěli udělat originální reklamní kampaň. Slogan 
hlásal „Zavolejte svému osobnímu Ježíšovi”, s uvedeným te-
lefonním číslem. Hodně lidí, kteří měli problémy, si myslelo, 
že se jedná o číslo typu tísňového volání. Volali a padli na 
záznamník přehrávající náš kus! Dovedete si představit jejich 
výraz!” 
S příchodem roku 2000 žije Andrew stále ve Spojeném 
království, Martin se hodlá přestěhovat na západní pobřeží 
Spojených států a Dave se dává zdravotně dohromady v New 
Yorku. Depeche Mode se setkávají už jen při společné práci: 
skládání, nahrávání, propagační akce, turné... potom si jde 
každý zase po svém. Dvacet let společného života, to unaví. 
Ostatně Gore má potíže napsat nové písničky na další album, 
tolik vyžadované jejich vydavatelstvím. 
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Tato diskografie je pokračováním z předešlého čísla Halo 34.
Kompletní diskografii naleznete na stránkách 
www.depmod.com, 
v případě vašeho zájmu o doplnění sbírky všechny dostupné 
tituly naleznete na www.shop.depechemode.cz

MARTIN L. GORE
DISKOGRAFIE  2003

Bottle Living je posledním singlem z předchozí desky Paper 
Monster. Diskografie navazuje na 2. sólovou desku Hourglas 
a obsahuje 2 zatím vydané singly.

DAVE GAHAN 
DISKOGRAFIE 2003-2008

01. Loverman - Radio Edit 
02. Loverman - Bola Remix 
03. Das Lied Vom Einsamen - Mädchen Turner  Remix 
04. Das Lied Vom Einsamen - Mädchen Lawrence Remix 

 Loverman EP²

01. In My Time Of Dying - Live from Milan, Italy
02. Stardust - Live from Milan, Italy
03. I Cast A Lonesome Shadow - Live from Milan, Italy
04. Lost In The Stars - Live from Milan, Italy
05. Loverman - Live from Milan, Italy
06. Interview - Live from Milan, Italy

Bottle Living

 Live Monsters 

01. Hidden Houses
02. Hold On Video
03. Dirty Sticky Floors
04. A Question Of Time
05. Bitter Apple
06. Black And Blue Again
07. Stay

CD (CDMUTE322)

CD+DVD (DVDMUTE322)

12” (12MUTE322)

A1. Loverman - Bola Remix 
A2. Loverman -Bola Instrumental 
B1. Das Lied Vom Einsamen Mädchen - Turner Remix 
B2. Das Lied Vom Einsamen Mädchen - Lawrence Remix 

DVD (DVDSTUMM216)

Kingdom

01. Kingdom - Single Version 
02. Tomorrow - Single Version

CD (CDMUTE393)

LCD (LCDMUTE393)
01. Kingdom - Single Version 
02. Kingdom - Digitalism Remix 
03. Kingdom - Booka Shade Club Mix 
04. Kingdom - K10K Extended Mix 
05. Kingdom - Video

XLCD (XLCDMUTE393)
01. Kingdom - Single Version 
02. Kingdom - Digitalism Remix 
03. Kingdom - Booka Shade Club Mix 
04. Kingdom - K10K Extended Mix 
05. Kingdom - Video

12” (12MUTE393)
A1. Kingdom - Digitalism Remix
A2. Kingdom - Digitalism Dub
B1. Kingdom - Booka Shade Club Mix
A2. Kingdom - Booka Shade Dub Mix

12” (L12MUTE393)
A1. Kingdom - Ralphi Rosario & Jody DB Club Mix
B1. Kingdom - Rosario’s Big Room Vocal

CD (CDMUTE310)

LCD (LCDMUTE310)

01. Bottle Living - Album Version 
02. Hold On - Radio Mix (Extended Version) 
03. Bottle Living - Tomcraft Vocal 

DVD (DVDMUTE310)

01. Bottle Living - Machinehead Lyric Mix 
02. Bottle Living - T. Raumschmiere Vocal Mix 
03. Hidden Houses - Alexander Kowalski Remix 

01. Bottle Living - Video
02. Bottle Living - Tomcraft Dub 
03. Bottle Living - Machinehead Synth Mix 

08. A Little Piece
09. Walking In My Shoes
10. I Need You
11. Bottle Living
12. Personal Jesus
13. Goodbye
14. I Feel You
15. Never Let Me Down Again
16. Dirty Sticky Floors - Acoustic - Video
17. Bitter Apple - Acoustic - Video
18. Black And Blue Again - Acoustic - Video

Hourglass

CD (CDSTUMM288, LCDSTUMM288)
01. Saw Something 
02. Kingdom 
03. Deeper 
04. 21 Days 
05. Miracles 

CD + DVD (XLCDSTUMM288)

01. Saw Something 
02. Kingdom 
03. Deeper 
04. 21 Days 
05. Miracles 
06. Use You 
07. Insoluble 
08. Endless 
09. A Little Lie 
10. Down 

01. Electronic Press Kit A          
short Film: Hourglass
02. Kingdom Video
03. Saw Something Studio 
Session
04. Miracles Studio Session
05. Kingdom Studio Session
06. A Little Lie Studio 
Session
07. Endless Video Montage

06. Use You 
07. Insoluble 
08. Endless 
09. A Little Lie 
10. Down 

2 x LP (STUMM288)
A1. Saw Something 
A2. Kingdom 
B1. Deeper And Deeper 
B2. 21 Days 
B3. Miracles 

C1. Use You 
C2. Insoluble 
D1. Endless 
D2. A Little Lie 
D3. Down 

Saw Something

01. Saw Something - Single Version
02. Deeper And Deeper - Shrubbn!!! Single Version
03. Love Will Leave - Das Shadow’s Rewerk
04. Deeper And Deeper - Juan Maclean Club Mix 

CD (CDMUTE398)

01. Saw Something - Single Version
02. Deeper And Deeper - Shrubbn!!! Single Version
03. Love Will Leave - Das Shadow’s Rewerk
04. Deeper And Deeper - Juan Maclean Club Mix

LCD (LCDMUTE398)

A1. Saw Something - Single Version 
A2. Deeper And Deeper - Juan Maclean Club Mix 
B1. Deeper And Deeper - Shrubbn!!! Single Version 
B2. Love Will Leave - Kap10kurt

12” (12MUTE398)

01. Saw Something - Single Version 
02. Deeper And Deeper - Shrubbn!!! Single Version 

7” (MUTE398)

V období  2006-07 postupně vycházely všechny studiové 
desky zremastrované ve formátu CD, LP a deluxových 
verzích SACD/DVD. DVD obsahovaly dokumenty z období, 
kdy byla každá deska natáčena včetně rozhovorů členů DM 
ze současnosti, ve kterých vzpomínali na tehdejší dobu.

Seznam titulů:
Speak And Spell, A Broken Frame, Construction Time 
Again, Some Great Reward, Black Celebration, Music For 
The Masses, Violator, Songs Of Faith And Devotion, Ultra, 
Exciter.  Pozn. : titul Depeche Mode – 101 2Cd existuje taky 
ve verzi SACD.



18 19

DEPECHE MODE  
DISKOGRAFIE  2004-2007

01. Enjoy The Silence - Reinterpreted 
02. Halo - Goldfrapp Remix

 Enjoy The Silence 04

CD (CDBong34)

01. Enjoy The Silence - Timo Maas Extended Remix 
02. Enjoy The Silence - Ewan Pearson Remix (Radio Edit) 
03. Something To Do - Black Strobe Remix 

LCD (LCDBong34)

01. Enjoy The Silence - Richard X Extended Mix 
02. Enjoy The Silence - Ewan Pearson Extended Remix 
03. World In My Eyes - Cicada Remix 
04. Mercy In You - The BRAT Mix

XLCD (XLCDBong34)

A 1.  Enjoy The Silence - Timo Maas Extended Remix 
B 1.  Enjoy The Silence - Ewan Pearson Extended Remix

12” (12Bong34)

A1.  Something To Do - Black Strobe Remix 
B1.  World In My Eyes - Cicada Remix 
B2.  Photographic - Rex The Dog Dubb Mix

12” (L12Bong34)

A1. Halo - Goldfrapp Remix 
B1. Clean - Colder Version 
B2. Little 15 - Ulrich Schnauss Remix

12” (XL12Bong34)

 Remixes 81-04

CD1
1. Never Let Me Down Again - Split Mix 
2. Policy Of Truth - Capitol Mix 
3. Shout! - Rio Mix 
4. Home - Air “Around The Golf” Remix 
5. Strangelove - Blind Mix 
6. Rush - Spiritual Guidance Mix 
7. I Feel You - Afghan Surgery Mix 
8. Barrel Of A Gun - Underworld Hard Mix 
9. Route 66 - Beatmasters Mix 
10. Freelove - DJ Muggs Remix 
11. I Feel Loved - Chamber’s Remix 
12. Just Can’t Get Enough - Schizo Mix 

2xCD (CDMUTEL8)

CD2
1. Personal Jesus - Pump Mix 
2. World In My Eyes - Mode To Joy 
3. Get The Balance Right - Combination Mix 
4. Everything Counts - Absolut Mix 
5. Breathing In Fumes - Single Version 
6. Painkiller - Kill The Pain Mix - DJ Shadow vs DM 
7. Useless - The Kruder + Dorfmeister Session 
8. In Your Room - The Jeep Rock Mix 
9. Dream On - Dave Clarke Acoustic Version 
10. It’s No Good - Speedy J Mix 
11. Master And Servant - An ON-USound Science Fiction  
      Dance Hall Classic 
12. Enjoy The Silence - Timo Maas Extended Remix 8:41

CD (LCDMUTEL8)

01. Never Let Me Down Again - Split Mix 
02. Personal Jesus - Pump Mix 
03. Barrel Of A Gun - Underworld Hard Mix 
04. Route 66 - Beatmasters Mix 
05. Useless - The Kruder + Dorfmeister Session 
06. In Your Room - The Jeep Rock Mix 
07. Home - Air “Around The Golf” Remix 
08. Strangelove - Blind Mix 
09. I Feel You - Afghan Surgery Mix 
10. Just Can’t Get Enough - Schizo Mix 
11. Halo - Goldfrapp Remix 
12. Enjoy The Silence - Reinterpreted 

3xCD (XLCDMUTEL8)

CD1
01. Never Let Me Down Again - Split Mix 
02. Policy Of Truth - Capitol Mix 
03. Shout! - Rio Mix 
04. Home - Air “Around The Golf” Remix 
05. Strangelove - Blind Mix 
06. Rush - Spiritual Guidance Mix 
07. I Feel You - Afghan Surgery Mix 
08. Barrel Of A Gun - Underworld Hard Mix 
09. Route 66 - Beatmasters Mix 
10. Freelove - DJ Muggs Remix 
11. I Feel Loved - Chamber’s Remix 
12. Just Can’t Get Enough - Schizo Mix 

CD2
01. Personal Jesus - Pump Mix
02. World In My Eyes - Mode To Joy 
03. Get The Balance Right - Combination Mix 
04. Everything Counts - Absolut Mix 
05. Breathing In Fumes - Single Version 
06. Painkiller - Kill The Pain Mix - DJ Shadow vs DM
07. Useless - The Kruder + Dorfmeister Session ¿ 
08. In Your Room - The Jeep Rock Mix 
09. Dream On - Dave Clarke Acoustic Version 
10. It’s No Good - Speedy J Mix 
11. Master And Servant - An ON-USound Science Fiction        
      Dance Hall Classic 
12. Enjoy The Silence - Timo Maas Extended Remix 

CD3
01. A Question Of Lust - Flood Mix 
02. Walking In My Shoes - Random Carpet Mix 
03. Are People People? - Single Version 
04. World In My Eyes - Daniel Miller Remix 
05. I Feel Loved - Danny Tenaglia’s Labor Of Love Dub 
06. It’s No Good - Club 69 Future Mix 
07. Photographic - Rex The Dog Dubb Mix 
08. Little 15 - Ulrich Schnauss Remix 
09. Nothing - Headcleanr Rock Mix 
10. Lie To Me - The Pleasure Of Her Private Shame 
11. Clean - Colder Version 
12. Halo - Goldfrapp Remix 
13. Enjoy The Silence - Reinterpreted

6 x LP (MUTEL8)
A1. Never Let Me Down - Again Split Mix 
A2. Policy Of Truth - Capitol Mix 
A3. Freelove - DJ Muggs Remix 
B1. Shout! - Rio Mix 
B2. Home - Air “Around The Golf” Remix 
B3. Strangelove - Blind Mix 
C1. Rush - Spiritual Guidance Mix 
C2. I Feel You - Afghan Surgery Mix 
C3. Barrel Of A Gun - Underworld Hard Mix 
D1. Route 66 - Beatmasters Mix 
D2. I Feel Loved - Chamber’s Remix 
D3. Just Can’t Get Enough - Schizo Mix 
E1. Personal Jesus - Pump Mix 
E2. World In My Eyes - Mode To Joy 
E3. Painkiller - Kill The Pain Mix - DJ Shadow vs DM
F1. Get The Balance Right - Combination Mix 
F2. Everything Counts - Absolut Mix 
F3. Breathing In Fumes - Single Version 
G1. Useless - The Kruder + Dorfmeister Session 
G2. In Your Room - The Jeep Rock Mix 
G3. Dream On - Dave Clarke Acoustic Version 
H1. It’s No Good - Speedy J Mix 
H2. Master And Servant - An ON-USound Science Fiction  
       Dance Hall Classic 
H3. Enjoy The Silence - Timo Maas Extended Remix 
I1. A Question Of Lust - Flood Mix 
I2. Walking In My Shoes - Random Carpet Mix 
I3. Are People People? - Single Version 
I4. World In My Eyes - Daniel Miller Remix 
J1. I Feel Loved - Danny Tenaglia’s Labor Of Love Dub 
J2. It’s No Good - Club 69 Future Mix 
K1. Photographic - Rex The Dog Dubb Mix 
K2. Little 15 - Ulrich Schnauss Remix 
K3. Nothing - Headcleanr Rock Mix 
K4. Lie To Me - The Pleasure Of Her Private Shame 
L1. Clean - Colder Version 
L2. Halo - Goldfrapp Remix 
L3. Enjoy - The Silence Reinterpreted 

 Precious

CD (CDBong35)
01. Precious - Album Version 
02. Precious - Sasha’s Spooky Mix - Single Edit

LCD (LCDBong35)
01. Precious - Sasha’s Gargantuan Vocal Mix - Edit 
02. Precious - Misc. Full Vocal Mix 
03. Free - Single Version 

DVD (DVDBong35)
01. Precious - Video 
02. Precious - Motor Remix 
03. Precious - Michael Mayer Ambient Mix 

12” (12Bong35)
A1. Precious - Sasha’s Spooky Mix - Full Length 
B1. Precious - Sasha’s Gargantuan Vocal Mix - Full Length 
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12” (L12Bong35)
01. Precious - Misc. Full Vocal Mix 
02. Precious - Michael Mayer Balaeric Mix 
03. Precious - Motor Remix 
04. Precious - Misc. Crunch Mix 

7” (Bong35)
A1. Precious - Album Version
B1. Precious - Michael Mayer Ambient Mix

 Playing The Angel

CD (intCDStumm260)

01. A Pain That I’m Used To 
02. John The Revelator 
03. Suffer Well 
04. The Sinner In Me 
05. Precious 
06. Macro 
07. I Want It All 
08. Nothing’s Impossible 
09. Introspectre 
10. Damaged People 
11. Lilian 
12. The Darkest Star 

SACD (LCDStumm260)

CD/SACD
01. A Pain That I’m Used To
02. John The Revelator 
03. Suffer Well 
04. The Sinner In Me 
05. Precious 
06. Macro 
07. I Want It All 
08. Nothing’s Impossible 
09. Introspectre 
10. Damaged People 
11. Lilian 
12. The Darkest Star  

DVD
01. A Pain That I’m Used To 
02. John The Revelator 
03. Suffer Well 
04. The Sinner In Me 
05. Precious 
06. Macro 
07. I Want It All 
08. Nothing’s Impossible 
09. Introspectre 
10. Damaged People 
11. Lilian 
12. The Darkest Star 
13. Documentary Making The Angel 
14. Precious Video 
15. Clean Video [Bare] 
16. Photo Gallery Playing The Angel

2xLP (Stumm260)

A1. A Pain That I’m Used To 
A2. John The Revelator 
A3. Suffer Well 
B1. The Sinner In Me 
B2. Precious 
B3. Macro 
C1. I Want It All 
C2. Nothing’s Impossible 
C3. Introspectre 
C4. Damaged People 
D1. Lilian 
D2. The Darkest Star 

CD (intCDBong36)

1. A Pain That I’m Used To 
2. Newborn Single Version 

 A Pain That I’m Used To

LCD (intLCDBong36)

01. A Pain That I’m Used To - Jacques Lu Cont Remix 
02. A Pain That I’m Used To - Jacques Lu Cont Dub 
03. A Pain That I’m Used To - Goldfrapp Remix 
04. A Pain That I’m Used To - Bitstream Spansule Mix 
05. A Pain That I’m Used To - Telex Remix 

DVD (DVDBong36)

01. A Pain That I’m Used To - Video 
02. A Pain That I’m Used To - Video - Exclusive Behind The  
      Scenes Footage
03. Newborn - Foster Remix

12” (12Bong36)

A1. A Pain That I’m Used To - Jacques Lu Cont Remix 
B1. A Pain That I’m Used To - Jacques Lu Cont Dub

12” (L12Bong36)

A1. A Pain That I’m Used To - Bitstream Threshold Mix 
B1. A Pain That I’m Used To - Bitstream Spansule Mix

7” (Bong36)

A1. A Pain That I’m Used To - Goldfrapp Remix 
B1. Newborn - Foster Remix 

CD (intCDBong37)

1. Suffer Well - Album Version 
2. Better Days - Single Version

 Suffer Well

LCD (intLCDBong37)

01. Suffer Well - Tiga Remix
02. Suffer Well - Narcotic Thrust Vocal Dub 
03. Suffer Well - Alter Ego Remix 

04. Suffer Well - M83 Remix 
05. Suffer Well - Metope Vocal Remix 
06. Suffer Well - Metope Remix 

DVD (DVDBong37)

01. Suffer Well - Video 
02. Suffer Well - Alter Ego Dub 
03. Better Days - Basteroid “Dance Is Gone” Vocal Mix

12” (12Bong37)

A1. Suffer Well - Tiga Remix 
A2. Suffer Well - Tiga Dub 
B1. Suffer Well - Narcotic Thrust Vocal Dub

12” (L12Bong37)

A1. Suffer Well - Metope Remix 
A2. Suffer Well - Metope Vocal Remix 
B1. Suffer Well - M83 Remix 
B2. Better Days - Basteroid “Dance Is Gone” Vocal Mix

12” (XL12Bong37)

A1. The Darkest Star - Holden Remix 
B1. The Darkest Star - Holden Dub

7” (Bong37)

A1. Suffer Well - Metope Vocal Remix 
B1. The Darkest Star - Monolake Remix

CD (CDBong38)

1. John The Revelator - Single Version 
2. Lilian - Single Version

 John The Revelator

LCD (LCDBong38)

01. John The Revelator - “Dave Is In The Disco” Tiefschwarz  
      Remix 
02. John The Revelator - Murk Mode Remix 
03. John The Revelator - UNKLE Re-construction 
04. John The Revelator - Boosta Club Remix 
05. John The Revelator - Tiefschwarz Dub

DVD (DVDBong38)

01. John The Revelator - Video Live 
02. Nothing’s Impossible - Bare 
03. Lilian - Chab Vocal Remix

12” (12Bong38)

A1. John The Revelator - “Dave Is In The Disco” Tieschwarz  
       Remix 
A2. John The Revelator - Tiefschwarz Dub 
B1. Lilian - Chab Dub

12” (L12Bong38)

A1. John The Revelator - Murk Mode Dub 
B1. John The Revelator - Boosta Club Remix 
B2. Lilian - Chab Vocal Remix

7” (Bong38)
A1. John The Revelator - UNKLE Dub
B1. Lilian - Robag Wruhme Slomoschen Kikker

2 x DVD (DMDVD5)
DVD 1
01. A Pain That I’m Used To  
02. John The Revelator  
03. A Question Of Time  
04. Policy Of Truth  
05. Precious  
06. Walking In My Shoes  
07. Suffer Well  
08. Macro  
09. Home  
10. I Want It All  
11. The Sinner In Me  
12. I Feel You  
13. Behind The Wheel  
14. World In My Eyes  
15. Personal Jesus  
16. Enjoy The Silence  
17. Shake The Disease  
18. Just Can’t Get Enough  
19. Everything Counts  
20. Never Let Me Down Again  

 Touring The Angel: Live In Milano

DVD 2
01. Documentary
02. Tour Announcement
03. Electronic Press Kit
04. Behind The Wheel -  
      Screen
05. The Sinner In Me -  
      Screen
06. Walking In My Shoes -  
      Screen
07. World In My Eyes -  
      Screen
08. Never Let Me Down  
      Again Screen
09. Credits Touring The  
      Angel: Live In Milan

DVD 3
01. A Pain That I’m Used To - Live 2006
02. John The Revelator - Live 2006
03. Precious - Live 2006
04. Suffer Well - Live 2006
05. Macro - Live 2006
06. I Want It All - Live 2006
07. The Sinner In Me - Live 2006
08. Damaged People - Live 2006

21. Goodnight Lovers  
22. A Question Of Lust
23. Damaged People

DVD (LDMDVD5)
01. A Pain That I’m Used To  
02. John The Revelator  
03. A Question Of Time  
04. Policy Of Truth  
05. Precious  
06. Walking In My Shoes  
07. Suffer Well  
08. Macro  
09. Home  
10. I Want It All  
11. The Sinner In Me  
12. I Feel You  

13. Behind The Wheel  
14. World In My Eyes  
15. Personal Jesus  
16. Enjoy The Silence  
17. Shake The Disease  
18. Just Can’t Get Enough  
19. Everything Counts
20. Never Let Me Down Again  
21. Goodnight Lovers  
22. A Question Of Lust
23. Damaged People

CD (CDBong39)
01. Martyr - Single Version
02. Martyr - Booka Shade Full Vocal Mix Edit

 Martyr

LCD (LCDBong39)
01. Martyr - Paul van Dyk Remix Edit
02. Martyr - Alex Smoke Gravel Mix
03. Never Let Me Down Again - Digitalism Remix
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DVD (DVDBong39)
01. Martyr - Video Montage
02. Martyr - Dreher & S.M.Art B.N. Reload Remix
03. Martyr - Booka Shade Travel Mix

12” (12Bong39)
A1. Martyr - Booka Shade Dub
B1. Martyr - Dreher & S.M.Art B.N. Reload Remix
B2. Martyr - Alex Smoke Gravel Mix

7” (Bong39)
A1. Martyr - Single Version
B1. Never Let Me Down Again - Digitalism Remix

CD (CDMUTEL15)
01. Personal Jesus - Single Version 
02. Just Can’t Get Enough - Album Version 
03. Everything Counts - Single Version 
04. Enjoy The Silence - Single Version 
05. Shake The Disease - Single Version 
06. See You - Single Version 
07. It’s No Good - Album Version 
08. Strangelove - Single Version 
09. Suffer Well - Album Version 
10. Dream On - Album Version 
11. People Are People - Album Version 
12. Martyr - Single Version 
13. Walking In My Shoes - Single Version 
14. I Feel You - Album Version 
15. Precious - Album Version 
16. Master And Servant - Album Version 
17. New Life - Album Version 
18. Never Let Me Down Again - Single Version

 The Best Of

CD (CDMUTEL15)
01. Personal Jesus - Single Version 
02. Just Can’t Get Enough - Album Version 
03. Everything Counts - Single Version 
04. Enjoy The Silence - Single Version 
05. Shake The Disease - Single Version 
06. See You - Single Version 
07. It’s No Good - Album Version 
08. Strangelove - Single Version 
09. Suffer Well - Album Version 
10. Dream On - Album Version 
11. People Are People - Album Version 
12. Martyr - Single Version 
13. Walking In My Shoes - Single Version 
14. I Feel You - Album Version 
15. Precious - Album Version 
16. Master And Servant - Album Version 
17. New Life - Album Version 
18. Never Let Me Down Again - Single Version

CD (LCDMUTEL15)

01. Personal Jesus - Single Version 
02. Just Can’t Get Enough - Album Version 
03. Everything Counts - Single Version 

01. Just Can’t Get Enough - Video
02. Everything Counts - Video
03. People Are People - Video
04. Master And Servant - Video
05. Shake The Disease - Video
06. Stripped - Video
07. A Question Of Time - Video
08. Strangelove - Video
09. Never Let Me Down Again - Video
10. Behind The Wheel - Video
11. Personal Jesus - Video
12. Enjoy The Silence - Video
13. I Feel You - Video
14. Walking In My Shoes - Video
15. In Your Room - Video
16. Barrel Of A Gun - Video
17. It’s No Good - Video
18. Only When I Lose Myself - Video
19. Dream On - Video
20. I Feel Loved - Video
21. Enjoy The Silence - Video 2004
22. Precious - Video
23. Suffer Well - Video
24. Electronic Press Kit The Best Of Vol. 1

3 x 12” (MUTEL15)
A1. Personal Jesus - Single Version 3:47
A2. Just Can’t Get Enough - Album Version 3:43
A3. Everything Counts - Single Version 4:01
B1. Enjoy The Silence - Single Version 4:18
B2. Shake The Disease - Single Version 4:51
B3. See You - Single Version 4:01
C1. It’s No Good - Album Version 5:58
C2. Strangelove - Single Version 3:46
C3. Suffer Well - Album Version 3:52
D1. Dream On - Album Version 3:51
D2. People Are People - Album Version 3:37
D3. Martyr - Single Version 3:25
E1. Walking In My Shoes - Single Version 5:00
E2. I Feel You - Album Version 4:35
E3. Precious - Album Version 4:09
F1. Master And Servant - Album Version 3:59
F2. New Life - Album Version 3:46
F3. Never Let Me Down Again - Single Version 4:20

04. Enjoy The Silence - Single Version 
05. Shake The Disease - Single Version 
06. See You Single - Version 
07. It’s No Good - Album Version 
08. Strangelove - Single Version 
09. Suffer Well - Album Version 
10. Dream On - Album Version 
11. People Are People - Album Version 
12. Martyr - Single Version 
13. Walking In My Shoes - Single Version 
14. I Feel You - Album Version 
15. Precious - Album Version 
16. Master And Servant - Album Version 
17. New Life - Album Version 
18. Never Let Me Down Again - Single Version

RECOIL
DISKOGRAFIE  2007

CD (CDMUTE372)

 Prey

01. Prey - Radio edit
02. Prey - Album version
03. Allelujah - Reduction
04. Allelujah - Film

7” (MUTE372)
01. Prey - Single Version Edit
02. Prey - Reduction Edit

CD (CDSTUMM279)

 Subhuman

01. Prey
02. Allelujah
03. 5000 Years
04. The Killing Ground
05. Intruders
06. 99 To Life
07. Backslider

CD + DVD (LCDSTUMM279)
CD
01. Prey
02. Allelujah
03. 5000 Years
04. The Killing 
      Ground
05. Intruders
06. 99 To Life
07. Backslider

DVD - PCM, DTS, DD, REDUCTION
01. Prey
02. Allelujah
03. 5000 Years
04. The Killing Ground
05. Intruders
06. 99 To Life
07. Backslider
08. Faith Healer
09. Drifting
10. Stalker
11. Strange Hours
12. Jezebel
13. Shunt
14. Electro Blues For Bukka White

12” (STUMM279)
A1. Prey
A2. Allelujah
B1. 5000 Years
B2. The Killing Ground

C1. Intruders
D1. 99 To Life
D2. Backslider
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Dokážeš snad říct, na co si to zkoušíš hrát 
když porušíš pravidla, já vždycky zaplatím
narážím na znamení, která nelze přehlédnout,
ďáblům svědčí zanícené nadšení  

To chození okolo, to mě tedy ubíjí
prostě mi ubližuj, jsem na to zvyklý 
nemusím věřit všem snům, které sníš
potřebuješ si jen namluvit něco, čemu uvěříš

Hluboká propast zeje ve tvé duši 
žádné svědomí nebo pokání, ach ne 
zavři oči a zaplať cenu za ten ráj 
ďáblové požírají duše zevnitř

Neumím zakrýt, co cítím a co vím, že je skutečné,
rozeznám faleš, mám tě rád
a zapíšu to, s modlitbou na rtech, na 
 list plný nadějí, a ne zoufalství  

To chození okolo, to mě tedy ubíjí
prostě mi ubližuj, jsem na to zvyklý 
nemusím věřit všem snům, které sníš
potřebuješ si jen namluvit něco, čemu uvěříš

To chození okolo, to mě tedy ubíjí 
prostě mi ubližuj, jsem na to zvyklý 
nemusím věřit všem snům, které sníš
potřebuješ si jen namluvit něco, čemu uvěříš

A Pain That I’m Used To 
Bolest, na kterou jsem zvyklý

Jan Zvěstovatel
on je úlisný kazatel
je načase ho trochu srazit 
vezměte ho za ruku 
a postavte ho na pódium  
ať vyslechneme jeho alibi
Prohlašuje Boha za svou jedinou jistotu 
krade boha Izraelitům 
a krade i boha muslimům 
a přitom je všeho všudy jen jeden bůh 

Sedm lží, sedmkrát znásobených, a ještě jednou sedmkrát 
sedm andělů se sedmi troubami
pošlete je domů, hned ráno 
tak kdo to volá? 
Jan Zvěstovatel
utrpení je to jediné, co nám kdy nabídl 
tak kdo to volá?
Jan Zvěstovatel
měl by pokorně sklopit hlavu 

Sbohem 
sbohem
sbohem
sbohem

Sedm lží, sedmkrát znásobených, a ještě jednou sedmkrát 
sedm andělů se sedmi troubami
pošlete je domů, hned ráno 
tak kdo to volá? 
Jan Zvěstovatel
utrpení je to jediné, co nám kdy nabídl 
tak kdo to volá?
Jan Zvěstovatel
měl by pokorně sklopit hlavu

Sbohem
sbohem
Jane Zvěstovateli
sbohem 
Jane Zvěstovateli
sbohem
Jane Zvěstovateli

John The Revelator
Jan Zvěstovatel

Suffer Well

Kde jsi byla, když jsem upadl v nemilost? 
srdce kamenné, v pustém prostoru 
vidím ti na očích, že se něco mění 
nic neříkej, prosím, jenom bys lhala

Nenašel jsem poklad, kde jsem si myslel
klid duše se nedá koupit
přesto pořád věřím 

Prostě vydržím 
krutě trpět 
je to obtížné, někdy 

Krutě trpět

TEXTY

The Sinner In Me
Mé hříšné já

je to těžké sdělit 

Anděl mě vedl, když jsem byl slepý 
řekl jsem: „Rozmyslel jsem si to, zaveď mě zpátky“ 
a teď už věřím 
z nejtemnějších koutů jsem byl vyrván
volal mě, a zrodila se láska 
 teď už věřím 

Prostě vydržím 
krutě trpět 
je to obtížné, někdy 
je to těžké sdělit

Prostě vydržím 
krutě trpět 
je to obtížné, někdy 
je to velmi těžké sdělit

Kdybych tak jen mohl skrýt
mé hříšné já 
a kdybych ho dokázal ovládnout 
bylo by krásné žít 
kdybych se dokázal osvobodit 
od mého hříšného já 

Nikdy nebudu svatoušek 
taková není vzpomínka, co si tvá paměť kreslí  
nejsem pověstný svou trpělivostí 
a ani sebeovládáním 
ty jsi však vždy nablízku 
snadno k nalezení
 abys mě pozvedla z prachu

Kdybych tak jen mohl skrýt
mé hříšné já 
a kdybych ho dokázal ovládnout 
bylo by krásné žít 
kdybych se dokázal osvobodit 
od mého hříšného já

Pořád se vzpamatovávám
stále překonávám všechny strasti 
známý jsem pro svou vznětlivost 
spíš než pro cokoli jiného 
ale ty ses vždy snažila
stát při mně 
a zachytit mě, když jsem se začal propadat 

Kdybych tak jen mohl skrýt
mé hříšné já 
a kdybych ho dokázal ovládnout 
bylo by krásné žít 
kdybych se dokázal osvobodit 
od mého hříšného já

Precious
Drazí

(Martin Gore píše svým dětem o svém rozvodu 
a o svých obavách o ně)

Macrovision
Ve zvětšeném měřítku

Zjitřené pocity
jasnější vědomí 
slyším svou krev kolovat 
cítím její laskání 
našeptávající vesmír
hovořící přímo ke mně
neomezený, nekonečný 
Bůh mě prostupuje

Pohlédni na mikrosvět
ve zvětšeném měřítku 
naše těla plují 
v dokonalé harmonii
 všeobjímající 
oslava
evoluce 
stvoření 
Hřmící rytmy 
duní uvnitř mě  
ženou mě kupředu 

Vzácné a křehké věci
si zaslouží zvláštní přístup 
proboha, co jsem vám to udělali 
vždy jsme se vám snažili dát
tu nejláskyplnější péči 
teď  nás suďte, co jsme vám provedli 

Něco se zničí
něco se rozbije
myslel jsem, že to zvládneme
ale nikdy nevyřčená slova 
nás tolik rozjitřila  
že zbylo tak málo, co jsme mohli dát

Andělé se stříbrnými křídly 
by neměli poznat bolest
raději bych trpěl za vás 
jestli Bůh určil
že pouze On může porozumět 
doufám, že to jsou vaše oči
kterými hledí 

Něco se zničí
něco se rozbije 
myslel jsem, že to zvládneme
ale nikdy nevyřčená slova 
nás tolik rozjitřila  
že zbylo tak málo, co jsme mohli dát

Modlím se, abyste se naučili věřit
důvěřovat nám oběma
a ve svém srdci si uchovali místo pro dva

Něco se zničí
něco se rozbije 
myslel jsem, že to zvládneme
ale nikdy nevyřčená slova 
nás tolik rozjitřila  
že zbylo tak málo, co jsme mohli dát

nutí mě pozorovat 
průzračnou a jasnou
přímo přede mnou 
oslnivě zářící 
spletitou krásu nesmírnou 

Pohlédni na mikrosvět
ve zvětšeném měřítku 
naše těla plují 
v dokonalé harmonii
 všeobjímající 
oslava
evoluce 
stvoření
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Vidím řeku 
a přitom chci oceány 
musíš mi dát všechno 
ale všechno není dost 

Mojí touhou je 
se ti odevzdat 
někdy

Snažím se někdy
ležím někdy, s tebou 
pláču někdy 
někdy umírám, je to tak 
někde nacházím 
něco laskavého

Opět jsem překročil hranici 
tu, co jsem nakreslil do písku 
stále mi dáváš všechno
ale všechno pořád není dost

Jsem připraven, ale ne ochoten 
se ti úplně odevzdat 
někdy

Snažím se někdy
ležím někdy, s tebou 
pláču někdy 
někdy umírám, je to tak 
někde nacházím 
něco laskavého

Pojď sem 
lehni si vedle mě 
a já se pokusím 
pojď sem
lehni si vedle mě
a já se pokusím
a já se pokusím

Chci to všechno

I Want It All
Chci to všechno

Nothing’s Impossible
Nic není nemožné

Tak mi dej důvod, dej mi znamení
jen zázrak mě spasí tentokrát 
slyšel jsem tě, vnímáme to stejně 
vnitřně cítím, že se musím změnit 

Dokonce i hvězdy dnes září jasněji 
nic není nemožné 
stále věřím v lásku na první pohled 
nic není nemožné

Jak jen jsme se mohli sobě tak moc odcizit? 
jak jen jsme se mohli sobě tak moc odcizit?
chci být s tebou, chci něco sdílet 
chci ti být nablízku… (nezřetelná slova) 

Dokonce i hvězdy dnes září jasněji 
nic není nemožné 

stále věřím v lásku na první pohled 
nic není nemožné
dokonce i hvězdy dnes září jasněji 
nic není nemožné
pokud uvěříš v lásku na první pohled 
potom není nic nemožné

Pořád věřím v lásku na první pohled 
nic není nemožné

Damaged People
Zranění

Jsme zranění
semknuti k sobě 
jemnými nuancemi, které nevnímáme 
rozbouřená nitra
navždy budeme dohrávat až do konce  
hry, které nám dřív připadaly
děsivé 

Když tě objímám 
všechno dává smysl 
přetvářka je pryč 
a ty pláčeš 
když jsi se mnou 
proti tomu není obrany 
přestávám cítit 
umírám 

Jsme zranění
modlíme se za něco 
co nevyvěrá z hlubin našich duší 
rozvrácená nitra 
věříme tomu jedinému 
tomu jedinému, co nám život neodepřel

Když cítím vřelost 
 tvého pravého nitra 
zapomínám, že jsem bezcitný 
a pláču 
když se tvé rty dotknou mých 
přestávám se ovládat 
zapomínám, že jsem starý  
a umírám

Lilian
Lilian

(Lilian je krycí jméno Martina Gorea pro jeho 
ex-manželku Suzanne)

Ach, Lilian 
pohleď na to, co jsi udělala
obnažila jsi mé srdce
rozervala ho na kusy 
jen pro svou zábavu 

Ach, Lilian
jsem jen syn chudého otce 
a žádné vzácné šperky 
nebyly ve školách
kterými jsem prošel 

 Bolest a trápení ti přijde vhod 
když víš, že co nemáš, nemůžeš ztratit 

Ach, Lilian
měl jsem utéci 
měl jsem to tušit 
všechny tvé šaty 
jsou nebezpečně svůdné 

Ach, Lilian

Ach, Lilian
potřebuji ochránit 
 slyším tvůj hlas
teď už nemám na výběr 
Ach, Lilian
když jsem už jednou začal 
nemohl jsem se zastavit 
dokud nebyla vyzpívána poslední krůpěj krve

Bolest a trápení ti přijde vhod 
když víš, že co nemáš, nemůžeš ztratit

Ach, Lilian 
pohleď na to, co jsi udělala
obnažila jsi mé srdce
rozervala ho na kusy 
jen pro svou zábavu

Ach, Lilian
ach, Lilian
ach, Lilian
ach, Lilian

Ach, ty sklíčená 
hrát si na anděla
není tak snadné tam, odkud pocházíš

Ach, ty, divoká 
ďáblova společnice 
nezůstaneš spokojená nadlouho 

Nechci, abys měnila  
nic z toho, co děláš

Nechci, abys byla 
pro mě někým jiným 

Ach, ty, temná 
věčně prohrávající 
polapena v pavoučích sítích které jsi sama upředla 

Ach, ty, slepá 
mírná a laskavá 
co vidí všude samá nebezpečí

Nechci, abys měnila  
nic z toho, co děláš

Nechci, abys byla 
pro mě někým jiným

The Darkest Star
Nejtemnější hvězda

Zůstaň taková, jaká jsi 
nejtemnější hvězdou

Která září pro mě
velkolepě 

Martyr 
Mučedník  

Byl jsem mučedník lásky
A budu umírat v plamenech
Když natáhnu poslední dech
Když se přibližuji smrti
Budu vyvolávat tvé jméno
Byl jsem mučedníkem lásky
Přibytým na kříži 
Zatím co ty se bavíš
Zničení se blíží
Já hodnotím náklady

Já vím co jsem nechal ze mě
Já vím že nemohu rovně zvítězit

Byl jsem mučedníkem lásky
Potřebuji být vedle tebe
Klečím u tvých nohou
Cítím tvou zákeřnost 
A nemohu odejít i když to zkouším

Byl jsem mučedníkem lásky
Mučený každou hodinu
Ode dne kdy jsem se narodil
Byl jsem manipulován jako pěšák
Obrovskou silou

Já vím ,že mám trpět zbytečně
Vědom si že nikdy neuniknu bolesti

Byl jsem mučedníkem lásky
Byl jsem mučedníkem lásky
Byl jsem mučedníkem lásky  
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