RAJONGÓK KÉRDEZIK (MOONPAPER, 1993)
Mondanál valamit az új albumról, a mögöttes tartalmáról, a zenéről?
Már majdnem befejeztük az új albumot, de nem mondanék róla semmit, mielőtt
megjelenne. Az albumnak önmagáért kell beszélnie, s emellett odalenne a
meglepetés.
Néhány hónappal ezelőtt, olyan előadók, mint Leonard Choen vagy Brain Ferry
új albummal jelentkeztek, és például Belgiumba is külön elutaztak, csak ezért,
hogy egy tv-show-ban szerepeljenek. Így lesz ez az új AV album esetében is?
Lesz reklám mindenhol, ahol meg fog jelenni az album, és válaszolni fogunk minden
kérdésre.
Mit gondolsz arról az ötletről, hogy kiadjatok egy olyan videógyűjteményt, mint
amilyen a First Harvest volt?
Jó ötletnek tartom. Szerencsétlenségünkre, sajnos nincs minden olyan dalhoz film,
amely szerepelt a First Harvest-en. A Songlines-ban egyébként már megmutattuk,
hogyan közeledünk ezek a dolgokhoz.
Miért nem jelent meg végül is a Universal Daddy a First Harvest-en?
Emlékezz csak vissza! Nem voltunk elégedettek a dal produkciójával. Ezért más dalra
cseréltük ki.
Mely írók, illetve filmek voltak rátok nagy hatással?
Marian: Írók – Homérosz, Ovid, a Biblia, Nostradamus, Dante, Cervantes,
Shakespeare, Lewis Caroll, Kafka, Hemingway, Douglas Adams, Robert Anton
Wilson, Blixa Bargeld. Filmek – minden Eddie Constantine film, minden James Bond
film Sean Connery-vel, minden Fellini film, Az utolsó tangó Párizsban Bertolucci-tól,
minden James Dean és Marilyn Monroe film, a Kayaanisquast Godfrey Reggio-tól, az
Atlantisz Luc Besson-tól és a Rocky Horror Picture Show.
Bernhard: Írók – Oscar Wilde: Dorian Gray portréja. Film: Rocky Horror Picture
Show
Ricky: Írók – Wilhelm Reich művei. Film – A Brazil, de sok van még Marx Brotherstöl és W.C. Fields-töl. Kedvenc rendezőim: Tarkowsky, Kurosawa, Fellini, Chaplin,
Tati
Mi rajongók mindig hosszú ideig várunk egy új albumra, s a dátumok is mindig
eltolódnak.
Több mint 3 év telt el a TBB óta. Miért? Féltek vagy tartotok valamitől? Nincs
ami inspiráljon benneteket, vagy ismét szervezési problémák adódtak?
Szeretünk addig dolgozni egy témán, amennyit az megkíván ahhoz, hogy megfeleljen
az elvárásainknak. Az előző lemeznél szervezési problémák adódtak, utána pedig
mindegyikünk saját munkán kezdett el dolgozni. Természetesen nem félünk és nem
érdekünk a sokára való megjelenés. Büszkék vagyunk a türelmünkre.
Marian, mi az álmod?
Építeni egy Zeppelint és a barátaimmal körülhajózni a Földet.
„I take the first train to the heart of flower” – ez a lótuszvirágra vonatkozik?
(felejtés, alvás, halál)
Igen,úgy gondolom. Mindig megértettem Janey szövegeit.
Milyen helyet foglal el az Utopia a gondolataidban?
A képzeletemben az Utopia egy napos vidék, valahol a világ peremén, közel a
Bolondok Dombjához.
Kivel énekelnél legszívesebben duettet?
Gene Kelly-vel.
Hisztek Istenben? Melyik valláshoz tartoztok?
Természetesen mindegyikünk hisz Istenben. A hit nagyon személyes és szubjektív

dolog. Egyébként egyikünk sem tartozik tradicionális vallási közösséghez.
Egyszer azt mondtátok: „azért zenélünk, hogy közöljünk dolgokat, nem pedig
azért, hogy feltételezzünk.” Úgy gondolom ez nagyszerű, de nem szeretnétek
sikeresebbek lenni?
A zene a közölnivalónk eszköze. A válasz erre a siker.
Mik a hobbijaitok?
A legnagyobb hobbink, ami egyben a foglalkozásunk is, a zene. Más ami érdekel
bennünket, a film és az általános művészetek, a gazdaságossági területek, pl. a
napenergia, valamint a vitorlázás és más sportok.
Hol vakációztatok az idén?
Bernd: Franciaország, az Atlanti-óceán partja
Ricky: Franciaország
Marian: Maldívia
Hány évesek Ricky és Bernhard gyereki?
Ricky fia, Kolja 2 és fél éves, lánya Chiara 2 hónapos. Bernhard fia, Aljoscha 1 éves.
Mondanátok valamit a szüleitekről, testvéreitekről? Mit csinálnak és hol élnek?
Bernhard szülei nyugdíjasok és Engerben élnek. Ricky szülei Padebornban, Mariané
Németországban é Ausztriában, és négy testvére van.
Az öböl-háborúról annak idején mindenki beszélt, nem így a jugoszláv
háborúról. Mi a véleményetek?
Háború? Ellene vagyunk minden háborúnak.
Hogy néz ki a jövő?
A mi jövőnk az, hogy hiszünk magunkban és folyamatosan pergő film a múlt. Forever
Young.

