
Iorgatdson vagyok a MA-
I FILM f6ti mriterrn6ben. A
1- vil6gitas rnegis olyalr €rz;6st
I-'k€it benrnem,,rnintha a Bu-
I dapest Sportcsarnok egyi,k
I koncentjen lennek. A mrite-
rem-szinpadtrr zen€szek armad,6-
ja: az Alphorsille-:tagokon kivtil
rorra fedezem fel ismert hazai
pop- 6s rockmuzsikusninkat. A
kiildnfdle stilusba,n dolgoz6h most
i6l megfdnn€k egym'6s mellett. Ki
6ppen akeidban, ki €1pn - mert
a kamera rmo$t ,,n€rn l6tja" .* pi-
henfben van. Hosszri 6rik 6ta fo-
lrrik a prfba, rn€g dern keriiilt
sefitrni szalagra, ,rn6gis mindenki
- Igy a gyiinfitrf vokalista lA.
nyok is - teljes er6vel dobja be'
mag6t fira 6c nijra. Ar egyiittes
rnerredzselr, Hcbw&eril Liittieke,
reg,i isned6o, 6 inrt itt a Km$t-
uer,ldcel. maid, a. Seatpiwtsszrl.
Most mqlehet6sen aggodhlmas az
a;rca. Gulg,&s Bttdo o,perat6r-nen-
dez6 oma ra6rzik: a gitSros Ridcy
Eoholztte vdletleartil,,beli{zott"
neki egyet a giit6rnyakkal. Ricky
nern gy6z sajndllrozrd. B. Marton
Frigyes operalt6r tezi a dol-
g6t: 6ppen az egyik szenepl6t 6llit-
ja be, tkiizben ,pl6j5tszik" egy ki-
csit, Szob6 G,f,bor h,annadiflr .ope-
ratSr fel-le ulta"gat a minrtqy 8-
10 rn€terre is emelked6 kr{nna.l,
minthe liftetrrc A play$adr, rljra
es tjra ugyanoncnan indul. Ange-
lus lodn, a koreogrdfuq szinte rd-
d6l a szenepl6kre, 6dy mutdtja, 6
hogyan'kepzeli . . .

Az abszolrlt lkiviil6ll6 azt moard-
hatnri: itd nern tnrteilift semmi.
Selzuni?... Csak, amit tlgy hi-
vunk, fikn. F.,illrr sp[iletik; egy tit-
perces clip, most fiknes taffierik-
kal.

Mih,6lg GgdrW producterrel a,
hargzavarfian' sdnte lciab6lva be-
sz6ltink. A aAlettennek, .\Ilitue a
menedr^s*tel killnlcuV bar6.txig:'
rwk :kiisz,iiilIwtt ex o bhet6#g -
rnondia- Szenintem azert ur6mi .be-
l6p6t jelentett a nernzetktizi,filmes

porondra a Queen-film lr'iilhoni si-
kere is - rnelynrek szinten 6 volt
a producere.

A zene dilbdrE$ harrgpei szolal
meg 6jra 6s tjra, az,,6lszinpadon"
minden jelen var4 ami a j6 han-
gulatlroz kell csak egy hi6nyzik,
a kiizd,nseg.

A forgaf,is utfnr, a szilloddban
is er6l k6rdezem a hdrum zetrglzt,
Belrrtharil Uogil zoryonstit - alri
icnkebh csak hsllgat Ricky
Ecfuolatte git6r'ost 6s ra szt6rdne-
kest, MafiamGoldot.

- Alapvet6en stridi6zen6sze{r
vagyunk - kezdi Riaky -1, helye.
sebben shldi6zerrehar az Alpha-
ville, 65 mivel megletret6sem j6l
adjuk el a lemezeinket - a tur-
nrh pedig 6ltal6ban vesztes€gesd<
; lnenil tartjulr fontosrnak az 616-
ben v:el6 fell6p6st.

- Egy,6ltabdn, felliptetek mdr
6Y.6hen?

- Nerr. Illehre 
.egJr'szer, 

tavaly
nyircr Nyuget-tserlfuSen, az An-
tinukle{ris Fesztivilon : vilaszol
Ricky.

- Nem gatriloiifutok, hogy a kii-
zii',n&gmek, a rcjottgikaak htn-
ngdztit,k? A lemezela.ilrt$ szimte
mhrden eglliftfcs iissmlcapcsatla a
turmiafr,sslal. Mit sz6l niird,ehhez a
lemez*lrsasdgoto,k?

- Oriiln€nek. ha turndznink.
de addig, amig ilyen !6 a lemezel-
adfsunk, nertn sz6lnlh. Egy6bk6nlt
mimket nem nagyqr ffekel, hogy
a lenne.zt6rsasdg mit akan Dotgo-
zunk veliik,,rnert sziiks6grink vain
a,l<iadisra, a haflgatdBihoz csak
igy jutha,tunk' el. De ha rn6dom
lenne lenreztdrsas6g n€lktil el6ruri
ugyanezt, soha a kiizeliikbe sem
msln€k.

- Ti yu6r az thi pop-, rhgy is
mandlutttirtr;k, u oid,eokulbtf;ta
guqnAlei tsaqgtolc. Solc rdgi roolc-
zniu, aki a klasszikus felflk&sbon,
kla*zikus himgsw"ekkel, haggo-
mdngos rockot jdtszik, vid.eoelXe-
rcs. Ogg 6rxik, a oideo,kicifr, a ze-
ne ell,en dolgozik.

- Ez szerintern nem teljesen
igaz - veszi 6t a sz6t Ricky. -
Mi hirrnac. :nilrt szerz6tr<, minden-
ben.qyet kell, ihogy eltsiin'k. A ze-
ne hdrrnunr;k agSrinak, lelk6nek,
fant{zi6j6nak sziildtte. Ezt kelil a
hangszenek nyel,vere lef orditani 6s
es .!2, a,mihez mi €rtiink. Shi-
dio,nkhan hesmdlunk session-ze-
n6szekqt is. Amikor a t6v6mtisort
vagy videofelvdteleket csiniilunk,
akkor - i&z - egyfajrta s:inj6t-
sz6srta van sziiks6g,. de m6gis a zr'r.i
zen6nket jitsszuk. Azt ,,radjuk el",
arni hozz6n[< tartozik. bel6liink
fatiad.

-.- RiclcU emll&ttp s rod. ailrd,
roll nii&sziiletisdt. Talta aern keil-
velitek ezt a sttlust?

- Nagyon is j6, hogy fel€tedt
ez a r.sne, m€g r6hk is hat. Ma in-
k6btb nrckos zenl6t csi,ndlunk mi is,
a kordbbi disz{<6s hang26s elamrlt,
ellaposodott, rrines b€n'rr semrni,
arni el6rsrrutat6.

- Egg o@htr& dalatokat ir-
nsriiik, a Foteoer Young-ot
(Oriikk| tia.talon). Az6ta viszont
elteV j6 mtLsfAl 6o.

- V€ig shldi6ba0 dolgozhxdr,
most jiin tki a negyedik lemezilnk.
IIa Budapestr6l visszamegyiidk
Nyugat-Bedinbe, rtigtiin [rozz6-
kezdiink a kiivethez6 lqnez felv6-
tetreihez. Szerrens6s rhelyzetben
vagyunk, mert vsr sajft sttdi6n[r,
ahol azt csindlu,nk, amit akarurrk,
?nlryi ideig, ameddig sziikseges.
Igy aztfn h6napokig is kesziilhet
egy leimee..., vagy dtair h6rom
6vig is.

* A mencd,zseretek hogyart bir-
lo ezt a temp6t?

- Mqszokta m6r. KorSbbm.a
Kraftwerkkel dolgoaott. Ott pedig
iit 6vig tkellett egy lernezre lrdnnia.
Erddlres, fi,rrcsa a zenesz helyzete.
Eladhat6, a mdihoz sz6l6 zen6t csi-
n*l; olya,t, afrni sliger is letret,
ugya,nakkor szene8re az ember
itr6k idfl<re szolot is alkotni.
evergrent. Kornolyan.

B. f.
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