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Larva: Nastal čas na globální revoluci
Vanson (http://eskanoizze.com/author/vanson/) 29.1.2012—Přidat komentář (http://eskanoizze.com/larva-nastal-cas-na-globalni-revoluci/#comments)
V mém dalším rozhovoru jsem si pokecal s Inquestem, centrálním mozkem Katalánského EBM projektu Larva, který sídlí přímo v
hlavním městě Katalánie, v Barceloně. Larva o sobě dali poprvé vědět v roce 2005 albem “Diogenes Syndrome” a mezi kapelami,
které hovoří jazyky vzešlými z Pyrenejského poloostrova patří k tomu nejlepšímu.
Vanson: Ahoj a díky za rozhovor. Má první otázka se týká vašeho posledního alba „Und sie aßen sich selbst“. Tak nám o něm
něco pověz. Proč je název v němčině?
Larva: Čau! Tak název je v němčině jednak proto, že se mi líbí jak němčina zní a za druhé protože se ve svém volném čase učím
německy. Myslím že obě věci zapadají do konceptu alba velice přesně. Tohle album se nahrálo před tím, než začala velká část
téhle světové krize. Je to jako předpověď, opravdu to vypadá že se “sami požereme”.
Vanson: Jaký je pro tebe osobně rozdíl mezi novým albem a předchozím?
Larva: Hmmm, pro mě je tohle aktuální album to nejlepší Larva album ( vím že tohle je otřepaná hláška ). Jsem velmi spokojený s produkcí a s konečným
výsledkem. Rozdíly…..produkce ( myslím, že teď je lepší ) a koncept a nějaké kompoziční postupy. Je to víc komplexnější než to předchozí a má to pro mě
mnohem hlubší význam. Před „Und sie aßen sich selbst“ byly skladby Larvy víc minimalistické. Teď má pro mě ta vícevrstevnatost čím dál tím větší význam.
Cítím se velmi spokojen když používám víc odstínů ve svojí hudbě. Texty se taky změnili. Myslím, že tohle album je víc introspektivní než ty předchozí.
Vanson: Co pro tebe hudba znamená? Přináší ti nějaké nové pocity nebo si v ní
vybíjíš svoje negativní emoce?
Larva: Život. Všechno. Bez hudby nic nejsem. Nedokážu si svůj život bez hudby
představit. Pro mě je to životní nutnost. Jako cesta do mého nejhlubšího nitra.
Hudba mi přinesla skvělé momenty, nejlepší chvíle mého života. A také ty
nejhorší (občas je to velmi bolestný proces psát songy ). Všechny tyto věci a můj
vlastní život se odráží v tvorbě Larvy.
Vanson: Co plánujete a jaká máte očekávání s kapelou do budoucnosti?
Larva: Pokračovat v tom co mě těší. Dělat si co chci. Hodně mě baví promotion
mojí práce. Koncerty, turné, poznávání zajímavých lidí, etc. Přestanu s tím
pouze v případě že tohle “kouzlo” zmizí.
Vanson: O čem jsou vaše texty? Kdo je píše?
Larva: Já píšu všechny texty. Je v nich kousek všeho. Jsou to osobní texty,
politické, sociální.. Občas se vzbudím uprostřed noci, vstanu s hlavou plnou textů, pak je zapíšu na papír a jdu zase spát. Třeba mě v psaní textů hodně ovlivňuje
můj život. Například první album “Diogenes Syndrome”. V té době jsem pracoval jako dobrovolník v organizaci, která pomáhala lidem, jež trpěli diogenovým
syndromem. To album tím bylo velmi ovlivněné, ten kontakt s tou nemocí a to prostředí… Na současném albu „Und sie aßen sich selbst“ jsou texty ovlivněny
životem samotným, týkají se taky ekonomiky, ztráty blízkých přátel a tak…
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Vanson: Jakou roli hraje kapela v tvém životě?
Larva: Dnes je to můj jediný projekt. Zabírá veškerý můj čas. Zcela mě naplňuje. Můj život se točí kolem toho. Je to moje neoddělitelná součást.
Vanson: Co si myslíš o Evropské unii a takzvané ekonomické krizi?
Larva: , vidím tu celosvětovou situaci velmi kriticky. Myslím že nastal čas na globální revoluci, která změní systém. Tento systém ukázal že nefunguje. Není to
otázka pouze jedné země nebo jednoho území, je to celosvětový fenomén. Aby pár lidí mohlo žít, tak většina musí přežívat. Tohle je rakovina systému. Systém
se sám požírá. V globalizovaném světě lidé z jedné části planety vidí, co mají lidé z druhé části planety a je pochopitelné, že to chtějí mít taky. Ale nerostných
zdrojů je omezené množství a to dochází. Tenhle systém musíme změnit.
Vanson: A co říkáš na stav současné společnosti? Osoboně si myslím že tahle společnost, která stojí na pilířích z peněz, majetku, egoismu, manipulace, etc. je
ztracená…
Larva: Jasně. Ztratili jsme smysl všeho už dávno. Tyhle pilíře jsou prohnilé až do základů. Musíme změnit myšlení, obnovit naše spojení s přírodou…. Problém
ale je, že si nejsem jist jestli to dokážeme. Lidstvo bylo vždycky takové. Kdybychom se mohli vrátit v čase na začátek civilizace a začít znova, tak myslím, že by
to bohužel dopadlo stejně.

Vanson: Jak reaguješ na pozitivní nebo negativní recenze?
Larva: Mám dvě těžké obsese.
- Snažím se nikdy nečíst žádnou recenzi. To proto, že chci pokračovat dál zcela netknutý názorem zvenčí. A když si recenzi přečtu ( dobrou nebo špatnou ), tak
mě to ovlivní v každém případě. Možná to změní cokoliv v mojí další tvorbě, takže se snažím držet od různých recenzí dál.
- Snažím se nikdy si nepouštět žádné svoje album potom, co je zcela dokončeno. Jsem posedlý produkčním procesem a touhou po dokonalosti. Když si to album
pouštíme, tak chci samozřejmě všechno změnit.
Vím že to může vypadat jako že jsem idiot, ale je to prostě tak.
Vanson: Jaká byla tvoje oblíbená pohádka když si byl dítě?
Larva: Žádnou pohádku z dětství si nepamatuji. Moje rodiče je neměli rádi.. Moje jediná vzpomínka je na Malého prince od Saint Exupéryho.
Vanson: Díky moc za rozhovor. Nějaká slova závěrem?
Larva: Taky díky! Za tenhle rozhovor a za podporu. Za dva nebo tři měsíce si budeš moct vychutnat naše nové album “Broken hopes of a wasted youth”, takže
“stay tuned”!
Info:
www.larvas.net (http://larvas.net/)
www.enciclopedia.cat (http://www.enciclopedia.cat/)
www.lifeincatalonia.com (http://www.lifeincatalonia.com/)
www.en.wikipedia.org/wiki/Catalonia
(http://www.en.wikipedia.org/wiki/Catalonia)
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Přidat komentář...

Zveřejňujete jako Larva Inquest (Změnit)

Přidat komentář

Zveřejnit na Facebooku
Plugin pro sociální síť Facebook

Odeslat komentář
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• Line up - 10 let Inspiralu (http://eskanoizze.com/line-up-10-let-inspiralu/)
• Program Buena Vista Clubu 12/2011 (http://eskanoizze.com/program-buena-vista-clubu-122011/)
• Program klubu Neutral na prosinec (http://eskanoizze.com/program-klubu-neutral-na-prosinec/)
(http://eskanoizze.com/rubrika/rychlovky-tiskovky/)

Nejnovější galerie
(http://eskanoizze.com/wp-content/gallery/20111127-burial-hex-vladimir-hirsch/index.htm) (http://www.eskanoizze.com/wpcontent/gallery/20111125-dnb-rodeo/index.htm)
(http://www.eskanoizze.com/wp-content/gallery/20111105-pigfest-aggy/index.htm) (http://www.eskanoizze.com/wpcontent/gallery/20111105-pigfest-reeve/)

Facebook

eskanoiZZe.com na Facebooku
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Poslední novinky
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Larva: Nastal čas na globální revoluci (http://eskanoizze.com/larva-nastal-cas-na-globalni-revoluci/)
Plzeňský klub Neutral končí (http://eskanoizze.com/plzensky-klub-neutral-konci/)
Imagination Festival: První vlna vstupenek vyprodána! (http://eskanoizze.com/imagination-festival-prvni-vlna-vyprodana/)
Apollo 440 vydají své páté studiové album (http://eskanoizze.com/apollo-440-vydaji-sve-pate-studiove-album/)
Video: Welle:Erdball – Deutsche Liebe (C=64) (http://eskanoizze.com/video-welleerdball-deutsche-liebe-c64/)

• Fatal Casualties připravují nové EP (http://eskanoizze.com/fatal-casualities-pripravuji-nove-ep/)
• Pilsen Ragga představuje party Topspin (http://eskanoizze.com/pilsen-ragga-predstavuje-party-topspin/)

Poslední komentáře
• Reeve u Plzeňský klub Neutral končí (http://eskanoizze.com/plzensky-klub-neutral-konci/comment-page-1/#comment-5332)
• Terezka Mc Cain u Plzeňský klub Neutral končí (http://eskanoizze.com/plzensky-klub-neutral-konci/comment-page-1/#comment-5331)
• k009 (http://www.eskanoizze.com) u Sodoma Gomora: Horrorcore v Neutralu! (http://eskanoizze.com/sodoma-gomora-horrorcore-v-neutralu/commentpage-1/#comment-5323)

• k009 (http://www.eskanoizze.com) u Sodoma Gomora: Horrorcore v Neutralu! (http://eskanoizze.com/sodoma-gomora-horrorcore-v-neutralu/commentpage-1/#comment-5322)

• jakub u Sodoma Gomora: Horrorcore v Neutralu! (http://eskanoizze.com/sodoma-gomora-horrorcore-v-neutralu/comment-page-1/#comment-5321)
• Deklar u Tranzy The Universe – In Space (http://eskanoizze.com/tranzy-the-universe-in-space/comment-page-1/#comment-5309)
• Deklar u Tak jsem včera byl na Avataru… (http://eskanoizze.com/tak-jsem-vcera-byl-na-avataru/comment-page-1/#comment-5308)

Eska TV

eskanoiZZe kanály
(http://www.youtube.com/user/eskanoiZZe) (http://soundcloud.com/eskanoizze) (http://www.last.fm/user/k009)
(http://www.discogs.com/label/eskanoiZZe)
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Rubriky
•

Alba & Singly (http://eskanoizze.com/rubrika/alba-singly/) (128)

•
•

Galerie (http://eskanoizze.com/rubrika/reporty/) (29)
Hudba (http://eskanoizze.com/rubrika/hudba/) (329)
◦ Events (http://eskanoizze.com/rubrika/hudba/events/) (137)
◦ Free MP3 (http://eskanoizze.com/rubrika/hudba/free-mp3/) (84)
◦ Podcast (http://eskanoizze.com/rubrika/hudba/podcast/) (2)
◦ Recenze (http://eskanoizze.com/rubrika/hudba/recenze/) (27)

◦ Reporty (http://eskanoizze.com/rubrika/hudba/reporty-2/) (10)
• Knihy a Film (http://eskanoizze.com/rubrika/knihy-a-film/) (9)
• Retro (http://eskanoizze.com/rubrika/retro/) (13)
• Rozhovory (http://eskanoizze.com/rubrika/rozhovory/) (27)
•
•
•
•

Rychlovky & Tiskovky (http://eskanoizze.com/rubrika/rychlovky-tiskovky/) (59)
Svět (http://eskanoizze.com/rubrika/svet/) (9)
Video (http://eskanoizze.com/rubrika/video/) (87)
Zajímavosti (http://eskanoizze.com/rubrika/zajimavosti/) (15)

Archiv
• 2012 (http://eskanoizze.com/2012/)
• 2011 (http://eskanoizze.com/2011/)
• 2010 (http://eskanoizze.com/2010/)
• 2009 (http://eskanoizze.com/2009/)

Překladač (http://www.asiatranslate.net/website-translation.html)
(javascript:doGTranslate('cs|cs')) (javascript:doGTranslate('cs|en')) (javascript:doGTranslate('cs|fr'))
(javascript:doGTranslate('cs|de')) (javascript:doGTranslate('cs|it')) (javascript:doGTranslate('cs|pt'))
(javascript:doGTranslate('cs|ru')) (javascript:doGTranslate('cs|es'))

Sdělení
reklama ETARGET

Head & Shoulders šampony
Profesionální rady pro účinný
boj proti lupům.
www.headandshoulders.cz

Přidat inzerát

Doporučujeme
(http://mortemzine.net/)
(http://traumatized.cz/)

Historie freescény
1. díl – Vznik (http://eskanoizze.com/historie-freesceny-1-dil-vznik/)
2. díl – Tajemství čísla 23 (http://eskanoizze.com/historie-freesceny-2-dil-tajemnstvi-cisla23/)

3. díl – Czechtek 1994 – 2006 (http://eskanoizze.com/historie-freesceny-3-dil-czechtek-1994
-2006/)
(http://www.toplist.cz/)

Partneři
bezpecnyklub.cz (http://www.bezpecnyklub.cz/)
hardstyles.cz (http://hardstyles.cz/)
narcoleptic.cz (http://www.narcoleptic.cz)
pigsproduction.net (http://www.pigsproduction.net/)
technokracie.org (http://technokracie.org/)

Přátelé
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communalwaste.org (http://www.communalwaste.org/)
mortemzine.net (http://mortemzine.net/)
kytaryservis.cz (http://kytaryservis.cz/)

Může se hodit
loga eskanoiZZe.com (http://www.eskanoizze.com/wp-content/uploads/loga/eskanoizze.com_loga.rar)
reklama (http://eskanoizze.com/o-nas/reklama/)
shop (http://eskanoizze.com/eskashop/)
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