Pri príležitosti krstu nového albumu rozhovor s leaderom

Maxom!

skupiny,

Čítajte na strane 21.

So skupinou už máš čo to za sebou, aké boli vaše
začiatky?
Skupinu som založil s mojím starším bratom,
Lacom, asi pred 10 rokmi. Boli sme vtedy ešte
puberťáci. Obsadenie sa menilo. Po pár rokoch sa
k nám pridala Lucia na basgitaru a Lukáš na bicie.
Len pred dvoma rokmi sme pribrali aj Viktora na
klávesy. V začiatkoch sme hrali o dosť tvrdšiu hudbu, ale postupne sa všetci meníme a naša hudba sa
mení s nami.
Vo vašich začiatkoch vás sprevádzala na turné
známa fotografka. Dá sa povedať, že jej fotografie vás dostali na obálky časopisov a dlho sa
pretriasal jej románik s Lacom? Čo stálo za jej
odchodom, z médií sa úplne stratila?
Natália nás fotila niekoľko rokov. Pred troma rokmi ale dostala príležitosť dlhodobo fotiť akúsi vedeckú výpravu do Afriky a ona sa rozhodla, že je to
pre ňu lepšia príležitosť. Asi nebola, keďže sa o nej
nikde nepíše. (smiech) Ale Laca to dosť zlomilo, to
je pravda.
Si autorom hudby aj textov k piesňam. Kde
čerpáš inšpiráciu?
Všade okolo mňa, zo života. Všetko ma niečím
inšpiruje. Niekedy to ku mne prichádza len tak,
inokedy nad jedným textom strávim hodiny. Viete,
vždy som cítil, že mám čo povedať svetu, preto sú
moje texty tak úspešné!
Pravdepodobne mala na texty vplyv aj tvoja
priateľka, Sára. Dopočuli sme sa, že ste sa pred
nedávnom rozišli, hoci sa pred vami otvárala
nová kariéra - naspievali ste spolu pieseň.
Áno, rozišli sme sa. Mali sme odlišné názory na vzťah. Nad ďalšou spoluprácou s ňou, už
neuvažujem.
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Už o pár týždňov sa v obchodoch objaví váš nový album. Všetci sa už tešia na krst. Naskytá sa otázka,
čo ďalej. Zostanete pri svojej doterajšej hudobnej
spoločnosti, alebo plánujete zmenu?
Osobne si myslím, že nemáme dôvod niečo meniť.
Nové zmluvy síce ešte podpísané nie sú, ale čoskoro
sa tak stane. Naša manažérka sa o to určite postará.
V niektorých kruhoch sa začína hovoriť, že vás
spoločnosti tlačia k čoraz viac mainstreamovej hudbe. Niektorým členom skupiny sa to vraj nepáči. Čo
je na tom pravda? Hrozí rozpad skupiny?
Je pravda, že nahrávacie spoločnosti si kladú podmienky. Myslím si ale, že je to normálne. Chceme
si udržať priazeň. Rozpad určite nehrozí!
Ako sa staviate k tomu, že vaša hudba sa ilegálne
objavuje na internete? Nie je žiadnym tajomstvom,
že album, ktorý vyjde až o pár týždňov je už dnes
dostupný na stiahnutie.
Tieto veci má na starosti predovšetkým naša
manažérka. Napriek všetkému ale verím, že máme
dostatok verných fanušíkov, ktorí si náš album kúpia.
Povráva sa, že v ,,rockových“ kruhoch sa pohybujú
rôzne živly. Hovorí sa predovšetkým o známom
dealerovi, ktorý si necháva hovoriť Šalamún. Takisto sa dá dočítať o drogovej závislosti niektorých
členov skupiny.
Naozaj si myslíte, že vám na toto odpoviem?
(smiech)
Náš čas vypršal, ďakujem za rozhovor a veľa šťastia
v ďalšej produkcií.
Aj ja ďakujem.

