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2) Úvod, metodologie a rozvržení témat 

"Industriální kultura? Tak to je fenomén; ale nevím, zda natolik silný, aby 

byl svébytnou kulturou. Ale domnívám se, že to, co jsme provedli, mělo 

veliký ohlas po celém světě ... " 

Genesis P. Orridge (skupina Throbbing Gristle), 1983 

V předkládané diplomové práci (dále jen DP), jež je notně rozšířenou 

prací postupovou (2004), j sem se na katedře teorie kultury FF UK rozhodl 

zmapovat opomíjenou odnož hudby, která se od osmdesátých let minulého 

století konstituovala v temnější a tvrdší variantu elektronické hudební 

avantgardy. Jedná se o hudební směr tzv. Electronic Body Music (EBM), 

taneční "klubový" styl, jež bývá v zámoří zařazován pod široký pojem 

industriální hudby. 1 Následující text s multimediální přílohou si klade za 

cíl, přinést základní informace o vzniku elektronické hudby obecně, při

blížení vývoje a definování "industriálu", odlišení jednotlivých subžánrů a 

představení jedné typické skupiny (Front 242), vlastně případové studie. 

Pro industriální hudbu je charakteristické hutné užívání samplů, mizivé 

užití živých nástrojů, těžký, monotónní rytmus, většinou mužské vokály a 

temná až pesimistická atmosféra - tolik odlišná od populární muziky. 

o industriálu či EBM se v hudebním tisku objevuje velice málo in

formací, výjimkou není ani odborná (akademická) muzikologická sféra zá

jmu. Většinou se vyskytují články, jež EBM zahrnují pod" alternativní 

hudební styl ", který navíc stojí na samém okraji tzv. nezávislé scény. Už 

tak problematické vymezení nezávislé hudby - i ty nejavantgardnější pro

jekty touží po posluchačském ohlasu - je tak doplněno o jakousi úplně 

I Úvodem této DP je nutno připomenout, že v textu často užívaný název industriální hudba není zdaleka 
všemi zainteresovanými posluchači, interprety či kritiky jednoznačně sdílen. V USA a Kanadě je již tra
dičním (shrnujícím) pojmenováním tvrdé elektronické hudby, ale kontinentální Evropa (zvláště pak ně
mecká jazyková oblast) velmi odlišuje jednotlivé subžánry. lndustriál je rovněž možno rozlišit na: 

a) elektro-akustický li živé nástroje, nářadí, plechy atd.! b) čistě elektronický Ijen syntezátory, samplery/. 
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okrajovou, téměř neposlouchatelnou kategorii. Přesto (nebo právě proto) se 

domnívám, že by ani taková "zvláštní hudba" neměla uniknout zájmu 

kulturologie, resp. dějin a teorie kultury. 2 Byť se prodejnost desek EBM 

skutečně nemůže měřit s hitmakery současné popkultury, nejedná se o 

žádný zanedbatelný, marginální kulturní jev. 

Spíše jde o svébytnou celosvětovou variantu taneční klubové hudby, 

neboť výjimkou nejsou ani země jako Mexiko (Hocieo), Brazílie (Morgue 

Meehanism), Kanada (Skinny Puppy, FLA, Deeoded Feedbaek), Velká 

Británie (VNV Nation, Cloek DVA, Bio-Tee), USA (Ministry, VAC, 

Mentallo & The Fixer), Belgie (Front 242, Dive, Suieide Commando), 

Dánsko (Leaether Strip), Švédsko (Covenant), Německo (Projeet 

Pitehfork, :wumpseut:, XMTP) , Švýcarsko (The Young Gods), Slovin

sko (Laibaeh, Borghesia), Česká republika (Vanessa, Immunology) či 

Slovensko (K1FOTH), abychom jmenovali alespoň ty nejznámější kapely. 

Není tedy jistě možné přehlédnout plejády skupin a interpretů a 

vyřadit je z hledáčku kulturního dění. Domnívám se, že je třeba 

zdokumentovat i tento trend - nezaměřovat se pouze na obecně známé a již 

objevené hudební kvality, tím spíše, že industriální hudba je zajímavá i 

svým osobitým společensko-kritickým nábojem a rovněž posluchači, kteří 

tvoří sociokulturní skupinu suž generžs s vlastním stylem odívání, prefe

rovaných hodnot atd. 3 Pro tuto DP jsem zvolil monografickou metodu, jež 

"se plně koncentruje na sociální objekt (jev), jeden fenomén, který nahlíží a 

zpracovává ze všech relevantních aspektů" (Petrusek, Vodáková 

1996/1: 143). 4 

2 K problematice "nové" sociologie umění, extrémů a kýče obsáhle in Petrusek 2004: 11-35. 
3 V životě jednotlivce je hudba důležitým doplňkem jeho osobnosti: "Hudební působení má rozhodující 
podíl na utváření kýžené rovnováhy základních složek psychiky - rozumu, citu a vůle. V technickém světě 
hraje hudba jako umění ve svých pozitivních hodnotách jednu z nejstálejších jistot v osvojování, výkladu a 
chápání světa. Proto je v harmonii osobnosti podmiňujícím faktorem "(Schnierer 1995:22). 
4 V této DP není významněji diskutována muzikologická metodologie, jež ale byla nucena přizpůsobit své 
nástroje hudbě 21. století: "Potřeby konstrukce nástojů a později moderní zvukové techniky (včetně 

syntezátorů) posouvaly kupředu metodiku výzkumu akustických apod. zákonitostí. Pronikavé změny 
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Stěžejním úkolem mé práce je samotné vymezení pojmu industriální 

hudby (respektive EBM), stručný nástin dějin žánru: od začínajících 

Throbbing Gristle, Kraftwerku přes Laibach, Front Line Assembly až 

po současnost). Následuje analýza hudebního i textového obsahu. Dů

ležitou komponentou DP je krátká sociologie posluchačské základny, v níž 

jsem se na základě dotazníkového šetření a vlastních zkušeností pokusil 

přiblížit, jací lidé, a proč se poslechu tohoto "hluku" věnují. Další částí je 

přiblížení komunikačních kanálů nezávislého a okrajového žánru, tedy o to, 

jak se informace o EBM mezi posluchače šíří. 

Samostatnou kapitolou je posléze étos a svébytná estetika kapel s ob

jasněním i někdejších nařčení z extremismu, fašismu apod. Tyto materiály 

jsou doplněny o přehled deseti možná nejprůlomovějších alb historie. Na 

uvedené pasáže plynule navazuje profillegendárních Front 242, kteří jsou 

označováni za otce, kmotry či pionýry tohoto hudebního směru a autory 

samotného termínu Electronic Body Music. Neodmyslitelnou součástí DP 

je závěrečné zhodnocení, soupis všech pramenů, hudebních nosičů a 

použité literatury, stejně jako obrazová příloha, přibližující vizualitu 

industriální hudby. Na přiloženém CD je rovněž reprezentativní množství 

ukázek ve formátu MP3, na něžje v textu odkazováno hvězdičkou /*/. 

Tato písemná práce není dílem muzikologa nýbrž aspiranta kulturo

logie. Vědomě se tedy vyhýbám hodnocení z pozic hudební vědy a kladu 

důraz na historii, představitele a sociálně-kulturní kontexty industriální 

hudby, jež má svůj kvalitativní zenit za sebou. 5 I proto může být s jistým 

v hudebním životě (masová výroba a masové šíření hudby, nástup multimediality atp.) si vynutily rozvoj 
aplikovaných metod sociologických výzkumů (viz např. různá šetření, v nichž se uplatňují statistické 
metody). Objevy kybernetiky, teorie komunikace i nová výpočetní technika umožnily uplatnění 

matematických metod analýzy hudby atp. " (Poledňák, Fukač 2001 :47) 
5 Již v roce 1996 to poměrně přesně vyjádřil Sevren Ni-Arb, respektovaný autor skupiny XMTP, jemuž 
byl fandy vyčítán odklon od klasického industriálu: "Posluchači elektroniky musí přijmout skutečnost, že 
80. léta jsou za námi a něco jiného, něco nového musí udržet scénu naživu! A podle mě většina z věcí, 
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odstupem zkoumána. " Vliv techniky na šiřeni hudby je nesporný a v druhé 

polovině 20. stoleti bezpodminečný a prioritní. Markantni je tento vývoj na 

poli soudobé nonartificiálni hudby, která sama o sobě podněcuje elektro

nický výzkum a průmysl k následnému vývoji. Do popředi se dostala pří

strojová technika, jeji objevy, výzkum, výroba, užiti ... Tato obecně známá 

fakta narostla do celospolečenské estetické otázky za poslednich 20 - 25 

let, kdy došlo k nebývalému rozšiřeni jak nonartificiálni hudby, tak zminěné 

elektroniky, " píší odborní muzikologové (Schnierer 1995:47). 

"Přestože industriálni hudba zůstává jako žánr v relativnim stinu, 

tak je jeji estetika nenápadně absorbována mainstreamem a odráži se ve 

filmech i reklamách" (Collinsová 2002:432). Tento "temný stín" by má DP 

měla přiblížit. Osobně se poslechu tohoto elektronického hudebního žánru 

věnuji plných patnáct let a myslím si, že mohu písemně fixovat řadu poz

natků, které jsem během té doby nabyl, ale přitom si rovněž zachovat ob

jektivitu. Chtěl bych též na úvod poděkovat PhDr. Vladimíru Czumalovi, 

CSc. za čas i odvahu ujmout se této poněkud nestandardní diplomové práce 

na katedře kulturologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. 

vydaná v posledních měsících, byla prostě nudná ... Kopie předešlých prací. Zlatý věk EBM skončil ... 
Mnoho klubů zkrachovalo. Je čas pro nové experimenty a zkušenosti" (in SideLine 3/1996, str. 12). 
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3) Pramenná základna a zhodnocení dostupné literatury 

Patří k častým akademickým klišé, že je nějaké téma nedostatečně 

zpracováno, a proto je mu třeba věnovat jistou, nejlépe "novátorskou" po

zornost. Ač se takovému prohlášení ohledně industriální hudby vzpírám, 

vypadá to, že je tomu skutečně tak. Zcela jistě nejlepší odbornou prací, 

která kdy o industriálu vznikla, je doktorská PhD. dizertace Karen E. 

Collinsové z liverpoolské univerzity. Kanaďanka, která nyní přednáší ve 

své vlasti muzikologii, pojednala v textu The Future is Happening Already 

-lndustrial Music, Dystopia and Aesthetic of the Machine (2002), čítajícím 

450 stran, o této odnoži elektronické hudby s nebývalým rozhledem 6 a 

pokusila se zasadit tuto alternativní muziku do obsažnějšího rámce cyber

punkové kultury, moderních médií, antiutopií a vizí budoucnosti. 

K dostupné literatuře v úvodu uvádí: "Novináři sice připravili něko

lik knih o industriálu, jež obsahují rozhovory, diskografie a biografická 

data, ale nenabídli žádnou analýzu nebo vysvětlení zahrnuté hudby, nebo 

jejích fanoušků. Krátký úvod Jona Savage k jedné z nich, k lndustrial 

Culture Handbook (1983), ovlivnil pár akademických studii, hlavně tím, že 

je jedním z mála relevantních článků, který nemá formu recenze nahrávky 

nebo interview s autory" (Collinsová 2002:6). Pečlivou, faktograficky 

bohatou i inspirativní práci autorky není možné hodnotit jinak než kladně, 

zvláště v kontextu zcela ojedinělého počinu, který vznikal na půdě klasické 

katedry hudební vědy - dosti konzervativního humanitního oboru. V citaci 

zmiňovaná práce (Savage 1983) je patrně vůbec prvním textem, který se 

teoreticky a analyticky zaobíral tématem industriální hudby. Dosud 

6 Karen E. CoIlinsová, s níž jsem některé aspekty její práce konzultoval prostřednictvím emailu, je dlou
holetou posluchačkou EBM, byla recenzentkou a kritičkou, pracovala v industriálním vydavatelství jako 
grafička, marketingová vedoucí či promotérka, pokoušela se i sama skládat temnou elektronickou hudbu a 
jejím přítelem je člen jedné úspěšné švédské hudební formace. O své vášni píše: " V jedné pasáži novely 
Generation X od Douglase Couplanda se japonský tiskový magnát táže hlavního hrdiny Andrewa, jaká je 
nejcennější věc, kterou vlastní. Andrew tajně informuje čtenáře, že tím klenotem je kolekce německých 
industriálně-tanečních ípíček (EP desek). S Andrewem jsem cítila velikou přízeň, protože já jsem rovněž 
dospěla k názoru, že má sbírka je dražší než můj Volkswagen ... " (Collinsová 2002:iii). 
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podnětnou pasáží je pisatelovo upozornění na jistou "anti-hudebnost" či 

"ne-muzikálnost" industriálu a pět základních znaků této hudby. 7 

Dalším důležitým materiálem pro bádání v teorii a dějinách této 

muziky je příznačně pojmenovaný esej Briana Duguida Prehistory or 

lndustrial Music z roku 1995. " Vždy jsem si říkal, že by někdo měl opravdu 

napsat historii industriální hudby. Koneckonců, existují dějiny reggae, rapu 

a bezpočet těch rockových, jazzových, folkových a klasických. Naneštěstí, ty 

nejlepší publikace o industriální muzice (lndustrial Culture Handbook 

nakladatelství Re/Search a Tape Delay od Charlese Neala) byly shodně 

napsány, když byl žánr ještě svěží, stále v rozpuku, ale nesdělují nám, 

odkud se vlastně vzal, " píše autor na úvod (Duguid 1995:I). V textu rozvíjí 

pět Savageových premis, resp. znaků ranné industriální hudby, a dokládá je 

historickými skutečnostmi ze 70. a 80. let minulého věku. Duguid nachází 

souvislosti i v umělecké avantgardě 20. století, zvláště pak v dadaismu, 

futurismu, experimentální vážné hudbě a výtvarném umění. Bohužel se 

tématu nevěnuje do pozdější doby, kdy se industriál etabloval na scéně jako 

samostatný, živoucí a velmi různorodý hudební žánr. 

Dost odlišné jsou dvě další práce. Spíše obrazová publikace Davea 

Thompsona, nazvaná trochu pateticky lndustrial Revolution, vyšla roku 

1997 v hudebním vydavatelství Cleopatra, 8 které se na americkém konti

nentě specializuje na žánry gothic, trance, ambient, EBM a industriál. 

Kniha samá trpí přílišným "amerikocentrismem", a podobně jako stejno

jmenná videokazeta téhož vydavatele akcentuje tzv. industriální rock. 

Poměrně známá na internetu je práce studenta Joshe Gunna lndustrial 

Music fOr lndustrial People z University of Minnesota, který zpopula

rizoval svou bakalářskou práci o elektronické hudbě (Gunn 1994). Dlou

holetý fanoušek této hudby přichází s vlastní definicí stylu, nastiňuje 

7 Podrobně uvedeno v kapitole věnované charakteristice a definici industriální elektronické hudby. 
8 Cleopatra má velkou zásluhu na US importu evropských electro skupin hlavně z labelu Zoth Ommog. 
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stručné dějiny žánru a také představuje výběr třinácti "esenciálních", 

nezbytných desek. Podobný výběr deseti výjimečných EBM alb, založený 

na mnohých anketách, ohlasech posluchačů i mém dotazníkovém šetření, je 

představen v sedmé kapitole této DP. 

Jednou z mála knižních prací v češtině, v nichž se objevuje definice 

industriálu, je alt. cult. Encyklopedie kulturních trendů devadesátých let 

(1999). Zde čteme, že se jedná o "hudební žánr, který vznikl v Londýně 

v roce 1976 poté, co konfrontační výrobci hluku Throbbing Gristle založili 

značku lndustrial Records. Zklamány skutečnosti, že punk splynul s tradici 

rokenrolu, místo aby ji zničil, spojily se britské a americké skupiny Leather 

Nun, Monte Cazzazza a Cabaret Voltaire se značkou a vytvořily prostor 

pro experimenty (většinou rytmické) s hlukovými kolážemi, neobvyklými 

zvuky a extrémní textovou tematikou" (Daly, Wice 1999:157-158). Nedáv

no vyšel v časopise His Voice obsažný profil zakládajících Throbbing 

Gristle (Ferenc 2006:17-19) a stejný magazín přinesl v čísle 2/2001 i 

"Pokus o zprávu o českém a slovenském industrialu ". 

Odhlédneme-li od obecných muzikologických prací, které jsem 

pečlivě prostudoval a jejichž seznam je uveden v závěru předkládaného 

textu, není specializovaných písemných (přesněji řečeno na papíru tiště

ných) pramenů o mnoho víc, pokud nebudeme sledovat fanziny a žánrová 

periodika. 9 V příkrém rozporu s absencí akademických textů je právě ne

konečný svět internetu, na němž se fandové předhánějí v detailnějších 

diskografiích a profilech jednotlivých hudebních formací, živě debatují o 

nových deskách, v dražbách shánějí ty staré; píší vlastní recenze a vlastně 

tak napodobují i trend, který elektronická hudba přinesla - prakticky každý 

9 Po světě vychází ve variabilních nákladech řada specializovaných časopisů: lndustria/ Nation, D-Side, 
SideLine atd. Zmínky o nejúspěšnějších interpretech (NIN, Ministry, FLA, Front 242 atd.) občas přesá
hnou i do mainstreamových hudebních časopisů jako je Melody Maker či Rolling Stone. 
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může být v dnešní době autorem, \0 ať hudby, tak i (masově čtených) textů, 

a to mnohdy i bez náležitého nadání k tomu ... Výběr některých význam

ných internetových adres, které obsahují důležité informace k tématu, je 

uveden v závěrečné bibliografii. 

V českém prostředí je ml znám pouze jeden text z univerzitního 

prostředí, jenž se okrajově zabývá industriální hudbou. \\ Poměrně často se 

EBM a příbuzným žánrům věnovaly v 90. letech domácí hudební časopisy 

Rock & Pop (RP) nebo /Big/ Beng! (BB). Můj "výstřižkový archiv" kon

krétně zahrnuje tyto nejznámější skupiny (řazené abecedně): 

Bauhaus (RP 1993/17:18, RP 1994/3:7, RP 1998/10:17), Borghesia 

(RP 1996/7:88), Cabaret Voltaire (RP 1993/9:20), Cloek DVA (RP 1992/ 

14:25, BB 1993/7:6, RP 1999/2:44), D.A.F. (RP 1994/10:7), Die Krupps 

(RP 1994/12:4, BB 1994/23:20, BB 1995/18:32), Einstiirzende Neubau

ten (RP 1993/13:20, BB 1993/5:19, RP 1994/25:21, RP 1996/11 :34, BB 

1997/12:23 atd.), Fear Faetory (BB 1995/1 o: 12, BB 1995/11:33, RP 1996/ 

8:62, BB 1997/21:4, RP 1997/6:43 atd.), Front 242 (RP 1990/11:20, BB 

1993/4:18, BB 1993/8:18, BB 1997/45:8 atd.), Front Line Assembly (RP 

1992/21:27, RP 1994/39:41, RP 1995/20:9, BB 1995/21:41), Killing Joke 

(BB 1994/9:4, BB 1994/10:16, BB 1996/1:6), Kraftwerk (RP 1992/2:19, 

RP 1993/10:8), Laibaeh (RP 1990/17:22, BB 1994/30:6, RP 1994/23:12, 

BB 1996/27:4, RP 1996/12:29, BB 1996/23:16 atd.), Ministry (RP 1993/ 

7:14, BB 1993/15:36, RP 1994/7:11, BB 1995/9:38, BB 1995/23:6, BB 

1996/2:27, RP 1996/2:60, RP 1996/3:85 atd.), Nine Ineh Nails (RP 1994/ 

11:24, BB 1994/21:14, BB 1994/28:42, BB 1995/24:35, BB 1997/37:20 

atd.), Nitzer Ebb (RP 1990/9:20, RP 1995/8:18, BB 1995/9:44, BB 1995/ 

10 K tomu řekl v roce 1993 Al Jourgensen z kapely Ministry, proslulé drogovými excesy a koncertními 
výpadky: "Celý je to nesmysl. Ve 12. století by muzikanti, kteří by před králem nezahráli správně, byli 
popraveni. Bývali bychom minstrely a blázny. A dnes jsme ikonami a kultem a polobohy" (Gunn 1994). 
I I Před několika lety byl na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhajován text o sku
pině Laibach, který však spíše zdůrazňoval jej í ideologicko-umělecké aktivity v podobě tzv. N eue Slowe
nische Kunst (NSK) a také politologicko-filozofické aspekty totalitních systémů. 
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11 :39, RP 1995/11 :13), Pigface (BB 1994/21 :24), Project Pitchfork (RP 

1993/8:26, RP 1993/12:39, RP 1994/6:5, BB 1994/12:15 atd.), Revolting 

Cocks (BB 1993/5:18, BB 1995/16:45), Schulze, Klaus (RP 1995120:6), 

Skinny Puppy (BB 1994/28:36, RP 1995/18:5, RP 1996/4:62), Swamp 

Terrorists (RP 1993/16:27, BB 1994/15:24), RP 1994/16:25, BB 1996/ 

8:19, RP 199617:39), Test Department (RP 1993/4:27), Throbbing Gri

stle (RP 1993/9:21), Treponem Pal (BB 1997/37:23, BB 1997/38:17), The 

Young Gods (RP 1990/6:24, RP 1990/11:20, RP 1992/18:22, RP 1992/ 

20:31, BB 1995/12:34, RP 1995/12:24, BB 1995/14:29, BB 1996/10:19 

atd.). Po uvedení do nepříliš bohaté pramenné základny "industriálu" je 

nezbytně nutné si pro pracovní účely tuto hudbu definovat. 
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4) Definování žánru (aneb co je industriální hudba?) 

Pojem" industrial music" se patrně poprvé objevuje v práci Ballila 

Pratella Musica Futurista (1912), kde tak popisuje zvuk" v době vlády 

strojů a vítězného tažení elektřiny " (cit. dle Sachs 1953 :363). Slovem indu

striální je však myšlena spíše "průmyslová hudba" než nějaký zvláštní 

hudební žánr. Přízviska industriální, konkrétně industrielle Volksmus ik, se 

dostalo i ranným pokusům skupin Devo či Kraftwerk v polovině 70. let 

20. století, které místy evokovaly strojový zvuk. Za původce žánrového 

označenÍ, tak jak je vnímáno dnes, je označován hudebník Monte Cazazza, 

jenž spolu se spřízněnými skupinami publikoval koncem 70. let své práce 

na značce lndustrial Records (Duguid 1995 :I) s reklamním sloganem: 

"lndustrial music for industrial people ". 12 

Zde nahrával i soubor Throbbing Gristle, jež je tradičně považován 

za první opravdovou industriální skupinu: "Svým osvobozením hluku 

navždy změnili tvář elektronické hudby a šokovali Británii ještě před 

vypuknutím punkového hnutí. Na rozdíl od rockového křiku dělnické 

mládeže se však nestali módním hitem, ale skupinou, která svým divokým 

zvukem a šokující koncepcí útočila proti popovým mechanismům a zároveň 

s předstihem naznačila mnoho hudebních trendů" (Ferenc 2006: 17). Pojem 

industrial zaštiťoval zpočátku velmi různorodou kategorii "antihudebních" 

projektů té doby: Cabaret Voltaire, Clock DVA /*/, Thomas Leer, zmí

něný Monte Cazazza, S.P.K., i experimentální jazzový (sic!) Icebreaker, 

12 "Název vydavatelství lndustrial Music má na svědomí přítel skupiny [Throbbing Gristle], hudebník a 
performer Monte Cazazza. Původně se značka měla jmenovat Death Factory, odtud pramení obliba 
užívání fotografií z Osvětimi a ,elektrického' loga skupiny, pak skupina dospěla k názoru, že továrna je 
pouze skořápka, v níž se teprve skrývá obsah, který chce pojmenovávat. Slogan ,lndustrial music for 
industrial people 'společně s P-Orridgovým komentářem ukazuje, že TG nebyli příznivci ultrapravicových 
konečných řešení, ale že svou šokující image zkoumali a naznačovali míru, do níž je člověk manipulován 
pop kulturou ... "(Ferenc 2006:18). 
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k nimž se časem přidaly i kapely působící mimo label např. Einstiirzende 

Neubauten, Whitehouse či Test Dept (ibidem). 13 

Do škatulky industriální hudby se časem přidávali podobně, nově 

znějící hudebníci, až se i díky přičiněním skupin Front 242 /* /, Skinny 

Puppy /*/ či Laibach /*/ pojmenování ustálilo pro projekty pracující 

vesměs s elektronikou, užívající samply a zvuky z každodenního prostředí 

a pracující mimo hudební mainstream. V roce 1983, v samém rozpuku 

industriálního hnutí, se Jon Savage pokusil identifikovat pět jednotících 

znaků (Savage 1983): 

1) přístup k informacím - šíření politických, ekologických atp. názorů; 

2) šokující taktika - razantní, překvapivé hudební postupy; 

3) organizační autonomie - síť nezávislých vydavatelství; 

4) mimohudební elementy a zvuky - samply z filmů, médií, stroj e atd.; 

5) užití syntezátorů a "nehudebnost" - vše v opozici k populární hudbě. 

Ještě než uvedu vlastní definici industriální hudby, z níž bude vychá

zet tato DP, zmíním několik vymezení od jiných autorů a pak též hlavní 

znaky takové hudby. Například novinář Michael Mahan, jehož definice je 

v těch nemnoha existujících akademických pracech hojně citována, se 

pokusil industriál definovat jako" umělecké ztvárnění dehumanizace lidstva 

a nezvratného znečišťování naší planety průmyslově orientovaným socio

ekonomickým státem" (Mahan 1994). Možná i tomu tak je, ale autor zcela 

opomíjí hudební složku a také přehlíží fakt, že pro řadu (i skládajících) lidí 

není tato muzika uměním, ale "jen" kvalitní zábavou. 

Odlišnou definici nabízí Josh Gunn: "Industriální hudba je druhem 

populární hudby, jíž charakterizují těžké perkuse, syntetické a elektronické 

melodie, rozostřené nebo upravované vokály a skládačkovitá skladba. 

i3 Test Department je" významná post-industriální kapela založená v roce 1981 v Londýně. Jejich hudba 
vychází z výrazného Iytlnu vznikajícího použitím palic, kladiva různého kovového odpadu. Navíc skupina 
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Často se jedná o produkt" naštvaných bílých mladých mužů" zacházejících 

s tématy odcizení, vzteku, bolesti, nátlaku a kontroly. Taneční industriální 

hudba má opakující se rytmus a refrény, běžně uskupených ve variacích na 

tradiční písňovou AABA strukturu." Autor ještě dodává, že neodmy

slitelnou součástí většiny takových "tracků" jsou vkomponované samply 

(Gunn 1994). Muzikologicky přesnější vymezení nabídla Karen E. 

Collinsová ve své dizertaci: "Industriální hudba, původně užívající mecha

nická a elektrická zařízení, postupně nahrazená pokročilejšími syntezátory, 

samplery a elektronickými perkusemi, je vystavěna okolo "nehudebních ", 

často zkreslených, opakovaných, perkusivních zvuků mechanických, elektri

ckých a průmyslových zařízení, jež často odrážejí pocity odcizení a dehu

manizace jako jisté formy společenské kritiky" (Collinsová 2002: 13). 

Pakliže zde byla uvedena definice, charakterizující předně zdroj 

samotné hudby, je ještě nezbytné přiblížit hlavní doplňující znaky takové 

muziky. Typickými prvky industriální hudby (a zvláště subžánru EBM) 

jsou specifické obsahy slov písní, užívání samplovaných zvuků a většinou 

prezence mužských, proklamativních vokálů. Běžným kritériem klasických 

elektronických skladeb je absence "žiyých" tedy nesamplovaných kytar a 

dalších akustických nástrojů. Tempo EBM písní se pohybuje průměrně 

mezi 120 až 140 údery za minutu (BPM), ale zvláštní výjimkou nejsou ani 

rychlejší, ani pomalejší opusy. 14 O hudební struktuře písní, které mají !YPi: 
ckou délku čtyř až šesti minut, velmi detailně op. cit. (70 a průběžně). 

Texty písní zahrnují nejčastěji témata futurismu, sci-fi, ekologických 

katastrof, nových technologií, robotizace, totální kontroly, odlidštění 

jedince, technokracie, válek, násilí, hororu, apokalypsy, oblasti zájmu 

pracuje i s přednatočenými pásky. Důraz kladen na performanční představení" (Wich 19991II:408). 
14 Pro zajímavost zde uvádím rychlost v BPM u některých známých a rychlejších skladeb: Ministry -
Burning Inside 153/*/, FLA - Plasticity 150/*/, Front 242 - Religion (mix) 148, Leaether Strip - How 
Do I Know 147, Cubanate - Kil! or Cure 140, Numb - Desire 137, Cubanate - Oxyacetylene 136/*/, 
Project Pitchfork - Steelrose (mix) 136, Front 242 - Tragedy > For You < 130/*/ atd. Extrému o výši 
195 BPM dosáhli nezařaditelní LARD, v nichž se setkali členové Ministry a JeHo Biafra (ex Dead 
Kennedys) ... 
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sociologie i filozofie aj. 15 U mnoha skupin je výrazný antikapitalistický, 

antikorporativní a protivládní nádech, podobný někdejšímu vzteku punk

ového hnutí. Dá se říci, že valná většina nebo přinejmenším značná část 

industriální produkce je velmi kritická, protestní (instituce, média, cenzura, 

ideologie, náboženství). Pravdou je, že texty některých skupin jsou spíše "o 

ničem", a sami posluchači se dělí na ty, jež zajímá jen zábavná hudba, 16 a 

ty, kteří vnímají i slova v cizích jazycích (hlavně angličtina a němčina). 

Samostatnou kapitolou je užití samplů neboli zachycených částí řeči, 

zvuků z médií či filmů, jehož poměr je v industriální elektronické hudbě 

vskutku unikátní. 17 Sampling, v menší míře zastoupený i v jiných žánrech 

populární hudby, se dokonce stal jedním z hlavních znaků EBM. Dobře 

zvolená věta dokáže vdechnout požadovanou atmosféru celé písni a rychle 

směřuje posluchače k náladám a pocitům specifické doby či místa. 18 Sam

ply vlastně dotvářejí svébytnou postmodemí skládačku - dotvářejí celek 

spolu s texty, hudbou a přímo přinášejí vizuální představy asociované 

s konkrétními filmy, politickými projevy apd. 

Pro mnoho EBM skupin je používání samplů dalším hudebním 

nástrojem, jehož prostřednictvím a opakováním lze docílit zvukových 

efektů jinak nedosažitelných. Často zvolenými prvky jsou hlasy ze sci-fi, 

fantasy, akčních, hororových, válečných, historických, porno a drama

tických filmů, projevů státníků, náboženských fanatiků či kněží, televizních 

15 Někteří interpreti - například kanadští Skinny Puppy však byli pověstní tím, že improvizovali 
písňové texty přímo v nahrávacím studiu, nezřídka pod vlivem drogových opojení. 
16 "Jedna z nejrozšířenějších funkcí hudby je její úloha zábavná. Řekněme, že hned za estetickou funkcí 
hudby je nejdůležitější ze sociologického hlediska. Tato funkce vystupuje v aktivní i pasivní formě" 
(Schnierer 1995: 122). 
17 Obsáhlá databáze na http://www.sloth.org/samples (nyní dočasně nedostupná) 
18 Například projekt Kode IV najednom svém raném singlu vytvořil téměř pekelnou atmosféru repeti
tivním užíváním samplů ďáblem posedlé dívky z filmu Exorcista. 
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dokumentů, zpráv, reklam, počítačových her a rozhlasových relací. 19 Na 

repetitivnosti samplů nebo slov je celá píseň mnohdy i založena. 20 

Dalšími velmi často užívanými složkami v industriálních skladbách 

JSou zakomponované zvuky. K těm nejčastějším patří ruchy laboratoří, 

ulice, zvuky nářadí (brusky, vrtačky, kladiva, motorové pily), skřípání 

zavíraných dvěří, smích, pláč, křik, vichr, tlukot srdce, bouře, déšť, výkřiky 

bolesti, šepot, praskání ohně, našlapování nohou, modlitby, starty 

kosmických lodí a jejich odpočítávání, hlasy zvířat, z filmů pak i hlasy 

mimozemských bytostí a vetřelců, jejich zbraní a zařízení, satelitů, aut, 

kamiónů, střelby, explozí, dunění projíždějícího vlaku, sirény sanitek, 

policejních výzev megafony, vzlety vrtulníků či stíhaček, televizní znělky, 

telefonů, hodin, budíků, pokladen atd. atd.). 21 

Pro industriální hudbu je rovněž typické většinové prosazení 

mužských vokalistů. 22 V elektronické hudbě není kvalita hlasu až tak roz

hodující, takže pěvecký rozsah mnohých interpertů je velmi omezený. 23 

Zpěv je obvykle monotónní, blízký mluvené nebo deklamované řeči, která 

mnohdy přechází v křik nebo naopak šeptání. Pokud se ve skupině 

vyskytují dva zpěváci, druhý spíše opakuje a posiluje fráze prvého (např. u 

Front 242 /*/ hlavní zpěvák Jean-Luc De Meyer a doplňující Richard 

23). Jak již bylo uvedeno, hlasová kvalita nebývá tak důležitá, protože je 

pravidlem, že hlas je běžně dotvářen vokodéry a dalšími speciálními efek-

19 Velký vliv na industriální hudbu měl svého času osobní přítel hudebníka Genesise P. Orridge básník 
velkého jména William S. Burroughs (více Vale 1982:65), jehož samplovaný hlas se dokonce obsáhle 
objevuje v písni Quick Fix od amerických Ministry. 
20 Například ve skladbě britských Sheep on Drugs se deklamované, nikoliv však samplované, "Flaming 
Church oj Baby Jesus u opakuje snad 150x, což lze vysvětlit jako legraci zvláštních hudebníků. 
21 "Už Russolovy ,intronarumori' - hřmotiče, které konstruoval s Piattim, patřily k šokujícím novotám, ne 
náhodou používaných v dadaistickém Kabaretu Voltaire. 50. léta oživila elektronickou hudbu a hudbou 
konkrétní otázku zvukové kultury: přírodní zvuky, lidské hlasy, technické nástroje a nástrojové hluky, 
makrozvuky (start kosmické rakety), mikrozvuky (smyky pera po papíru) se dostaly do popředí zájmu v té 
míře, že avantgardní estetici začali uvažovat o ,znečišťování zvuku hudbou' u (Doubravová 1982: 15). 
22 Doba se ale mění, a čím dál častěji se objevují industriální skupiny se zpěvačkami. Vycházejí dokonce i 
samplery výhradně ženských EBM projektů: například Diva X Machina. 
23 "Industriální hudbu dělám proto, že neumím zpívat ... , u uvedl například lídr a zpěvák (sic!) skupiny 
Sister Machine Gun (dle Gunn 1994). 
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ty, čehož výsledkem je na desce i několik hlasových linek přes sebe. 

K hlasovým efektům patří morphing, modulace, reverzibilita, fázování, 

zkreslení, ozvěny atd. " Od té doby, co užíváme na všechny hlasy vokodér, 

je to pro nás vlastně nový hudební instrument, " řekl například frontman 

skupiny Implant (časopis SideLine #33:30). 

Závěrem tedy shrnu základní znaky industriální a EBM hudby 

v pracovní definici této kulturologické DP: Industriální hudba, vytvářená 

převážně na neakustických, elektronických hudebních nástrojích, se 

vyznačuje tíhnutím k moderním technologiím i futurismu a svým společen

sko-kritickým tónem, k jehož posilnění užívá autentických, samplovaných 

Ci mimohudebních) zvuků lidských společenství, převážně zkreslených 

mužských vokálů a nezřídka pesimistických textů písní, se pokouší 

interpretovat současný a zvláště pak budoucí stav světa. Následující pasáž 

je věnována rozlišení jednotlivých subžánrů tzv. industriální hudby, 

přičemž si všímá i známých a charakteristických projektů. 
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5) Jednotlivé styly - charakteristika a hlavní představitelé 

Základní rozdělení hudebních stylů industriální hudby je pochopitel

ně obtížné Gako každé "škatulkování" v kategoriích kultury), neboť některé 

skupiny či projekty zahrnují ve svých dílech vícero rozlišujících prvků a 

samozřejmě rovněž procházely individuálním vývojem. Pro záměry této 

DP postačí třídění na čtyři snadno odlišitelné typy: na klasický industriál, 

tzv. "industrial metal", taneční Electronic Body Music (EBM) a ostatní, 

velmi různorodé styly (industrial rap, noise, neofolk etc). 

a) Klasický industriál 

Tímto termínem lze označit původní hudební produkci, orientačně 

zlet 1975 až 1985 i déle, jejíž dominantou jsou experimenty snovým 

zvukem, netradičními nástroji (bruska, trubky, plastové nádoby, svářečská 

souprava ... ), extrémním hlukem a postupy, jež mnohdy postrádají kla

sickou písňovou strukturu. Nejvýznamnějším představitelem jsou jistě 

Throbbing Gristle i další kapely zastoupené na labelu lndustrial Records 

jako S.P.K., ranní Cabaret Voltaire či Clock DVA /*/. Hudební legendou, 

která od industriálních pokusů dospěla k vlastní verzi rocku, jsou němečtí 

Einstiirzende Neubauten. 24 

Za klasický industriál můžeme považovat i ruchové exhibice 

začínajících Skinny Puppy /* /, nahrávky Test Dept. či slovinského Laiba

chu /* /, ač se všechny tři projekty ve svých následných letech přimkly 

k rytmičtějším verzím elektronické hudby. lndustriálem v ryzím smyslu 

slova je i hlučný projekt NON, se svým klubovým hitem Total War, 

založeným na kontinuálním zvuku sirén a opakovaným, strojově dekla-

24 V roce 2004 odpověděli členové Einsttirzende Neubauten v časopise His Voice na otázku, zda pro ně 
ještě něco znamená industriální hudba. "Před dvaceti lety jsme k němu asi měli blíže než dnes, ale ani 
tehdy jsme neměli pocit, že patříme k nějaké industriální scéně. To byli třeba Throbbing Gristle, my jsme 
snad měli blízko k punku. V průběhu let jsme začali být spojováni s industriální scénou, ale to je spíše věc 
novinářů. Teď se jako industriální označuje spousta naprosto odlišné hudby ... " (Kratochvíl 2004) 
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movaným (i křičeným sloganem) v délce šesti minut. Modernější obdobou 

takového stylu jsou třeba zvláštní Die Warzau, Putrefy Factor 7, belgičtí 

Dive nebo "šílený" Američan J. G. Thirlwell známý jako Foetus. 

b) Industriální metal/rock 

Nepěkný název industriální metal se vžil pro velmi tvrdou verZI 

elektronické hudby, jež využívá kytarových riffů, některých dalších 

rockových či metalových postupů a také "chrčených", neupravovaných 

vokálů. Tato hudba je spíše americkou záležitostí, kterou reprezentují 

hlavně kapely Hate Dept., 16 Volt, Clay People, Gravity Kills, Pigface, 

Sister Machine Gun a další. Evropskými zástupci jsou švýcarští Tre

ponem Pal, Swamp Terrorists, Oomph, němečtí Schnitt Acht či 

extrémně vyhrocený Klute, samostatný vedlejší projekt Dána Clause 

Larsena, samojediného šéfa úspěšných Leaether Strip /* /. 

Do této kategorie lze zahrnout i velmi známé skupiny, které prorazily 

"ghetto" industriální hudby a dostaly se i do obecného povědomí. Věhlas si 

především díky výjimečné tvrdosti, ale i melodičnosti získaly KMFDM, 

Rammstein 1* I, Die Krupps 1*1 a také v půli 90. let megapopulární Mini

stry 1*1 25 vedení excentrikem Alem Jourgensenem, jejichž deska Psalm 

69 je jednou z vůbec nejzdařilejších nahrávek moderní industriální hudby. 

Od skutečného metal u k "elektrifikované verzi" přešly díky producentu 

Rhys Fulberovi (ex FLA) i komerčně úspěšní Fear Factory. 

25 "Jejich styl bývá označován jako industria! hardcore. Na pověstných divokých koncertech obvykle 
vystupují s řadou příležitostných hostů, vesměs známých a ostřílených muzikantů ... Jourgensen se podílel 
na projektu Revolting Cocks a později na dalších: Lani, Pailhead, 1000 Homo DJs, Welt, Acid Horse 
Minor Threat atd. "(Wich 19991II:66). 
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c) Electronic Body Music (EBM) 

Taneční klubová Electronic Body Music (EBM), někdy nazývaná též 

brutal disco, new beat nebo hard beat, je určitě nejpřístupnější a nejchytla

vější variantou idustriálu. Přístupnost je dána rytmikou (4/4), ale i podobou 

s velice oblíbeným synthpopem (Depeche Mode, Camouflage, Oceán), 

jehož temnější a "nezávislejší" obdobou vlastně je. Charakteristické pro 

EBM je tempo 120 až 140 úderů za minutu, zkreslené vokály a lTIohutné 

užití samplovaných zvuků z filmů, televize a dalších médií. 

Někteří fanoušci odlišují v EBM tzv. ald School styl, tedy věci, které 

vznikaly přibližně koncem 80. let 20. století (např. Nitzer Ebb 1*1, 

Leaether Strip 1*1, X-Marks The Pedwalk 1*1, Plastic Noise Experience, 

A Split Second, Vomito Negro, Klinik atd.), a pak aktuálnější New 

School, přimykající se více k technu, vyšší rychlosti nebo melodičnosti 

(Flesh Field, Evils Toy, Funker Vogt 1*/). Jedna z dnes vůbec nejpo

pulárnějších kapel, britští VNV Nation 1*1, razí pro svou produkci název 

futurepop, k čemuž se přidala Apoptygma Berzerk i švédský Covenant 

1*1, který ale získal slávu právě oním nejortodoxnějším stylem EBM. 

Za nejslavnější éru EBM, která se stala skutečnou kultovní 

záležitostí, bývá označován zlom 80. a 90. let minulého století, kdy vyšla 

přelomová alba význačných skupin. Front 242 přišli s patrně nepřeko

naným démantem žánru, s deskou Front by Front (1988). Skinny Puppy, 

jejichž stylu se dostalo mj. přízviska" demoliční hardcore ", zase lačným 

fadům nabídli v roce 1988 respektovanou VIVIsectVI. Kanadští Front Line 

Assembly 1*1 26 vydali tolik odlišná, přesto vynikající alba Caustic Grip 

(1990) a Tactical Neural Implant (1992). A k tomu ještě intelektuální 

Clock DVA šokovali svět precizní deskou Buried Dreams (1989). 

26 "Stylově označováni jako electronic body music (EEM) nebo electro core či dokonce electro thrash ... " 
(Wich 1999/1:369). 
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I přes další vývoj tohoto subžánru je nutno objektivně uznat, že 

hudebně již EBM nemá příliš co nabídnout a většina kapel ustrnula na 

osvědčených, a konzervativními posluchači milovaných, hudebních 

prostředcích. Současnou špičkou stylu je Suicide Commando /* /, lnexické 

Hocico /*/, americký Velvet Acid Christ /*/, velice nápaditě pracující se 

samplingem, 27 nebo jednočlenný projekt z Německa :wumpscut: /* /, který 

se proslavil svérázným image a drsnou estetikou přebalů svých desek. 

d) Ostatní varianty 

Objevovat nové možnosti se nebojí představitelé dalších elektronicko 

industriálních stylů. Příkladem může být třeba málo rozšířený industrial 

rap, který pracuje s prvky hip-hopu, rapovanými texty a breakbeaty. 

Prakticky jediným známějším (a politicky velmi angažovaným) představi

telem jsou Consolidated z USA, kteří svého času bodovali i u nás s velmi 

sprostou skladbou You Suck. Další zvláštností je neofolk (Death in June, 

Attrition), jež kombinuje orchestrální, akustickou hudbu s industriálními 

elementy. Noise, asi nejexperimentálnější elektronický temný styl, je 

založen na velmi nesourodých, "rozbitých" zvucích a bývá k němu někdy 

řazen již zmiňovaný NON, dále Converter anebo ambientní noise skupiny 

Zoviet Trance. Relativní proslulosti se dostalo i kapelám ze skandináv

ského labelu Cold Meat lndustry. 

Posluchači industriální hudby do svého zájmu zahrnují i mnoho 

kapel s vazbami na své oblíbené skupiny. Například nizozemští psychede

lici The Legendary Pin k Dots 28 jsou v jejich hledáčku pro spolupráci 

27 Exemplární ukázkou užití filmových samplů jsou dvě V AC skladby z desky Calling ov the Dead 
(MET/OffBeat 1998). Titulní Phucking Phreak je doslova "prošpikována" dialogy a zvuky z filmu Sedm, 
zatímco skladba bsat2 je zase uvozeno ukázkami z Terry Gilliamova sci-fi snímku 12 opic. 
28 Tento soubor často koncertuje v ČR, zvláště Prahu si zamiloval. "Do Prahy jsem prvně přijel koncem 
sedmdesátých let - byl jsem ovlivněn undergroundovou kulturou, znal jsem desky Plastic People a 
DG307, a přestože jsem nerozuměl slovům, vytvořilo to ve mně představu pražské atmosféry. Vždycky to 
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magického frontmana Edwarda Ka-Spela s legendárním Cevinem Keyem 

ze Skinny Puppy ve společném vedlejším projektu The Tear Garden. 

Skupiny, jež velmi změnily svůj původní styl, např. Haujobb /* / či X

Marks The Pedwalk, kteří shodně vyměnili monotónní hutné rytmy EBM 

za lehčí, experimentálnější verzi elektroniky, stále nosí nálepku "indus

triální", čímž dopomáhají k rozšíření samotného termínu širšímu publiku. 

Stejně tak kapely, které hrají dosti odlišnou hudbu, ale v jejich středu jsou 

význační bývalí členové "industriálního dění", bývají zahrnuty do totožné 

kategorie (např. Psychic TV a osobnost Genesis P-Orridge). Podobná 

základna fanoušků může být sbližujícím článkem i s příbuznými hudebními 

styly (syn th-pop , gothic, new wave, techno atd.), které vyrostly z podob

ných základů, o nichž se píše v další části této práce. 

bylo město, ve kterém jsem chtěl hrát, což bylo tehdy nemožné. Pak se vše změnilo ... , /I vysvětloval před 
pár lety samozvaný "Prorok" Qa'Spel či D'Archangel (Rock & Pop, 7/2001, str. 39). 
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6) Kořeny a stručné dějiny elektronické hudby 

Tuto kapitolu, v krátkosti shrnující dějiny a vývoj neakustické 

hudby, jsem rozdělil na dvě na sebe navazující části. Prvá je spíše zamě

řena na "prehistorické" technické vynálezy, které umožnily v průběhu 70. a 

80. let rychlý rozvoj tzv. hudby industriální, jíž se - zejména s důrazem na 

přínos jednotlivých autorů, projektů či kapel- věnuje oddíl druhý. 

a) Prehistorie elektronické hudby 

Původ elektronické hudby, tedy hudby, jíž chybí přímá, původní rea

lizace koncertním umělcem, lze dosledovat až do roku 1860, kdy německý 

fyzik, matematik a filozof Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz 

(1821-1894) 29 publikoval studii "Výlučnost tónů: psychologické základy 

pro teorii hudby". Helmholtz sestrojil elektronický přístroj, který díky ele

ktromagneticky vibrujícím kovovým plátkům vyluzoval tóny. Geniálního 

vědce však zajímala pouze fyzikální analýza zvuku, takže se elektronické 

hudební produkci nikterak více nevěnoval. 

V roce 1876 představil Elisha Gray, jemuž unikl patent na telefonní 

aparát o pouhou hodinu, svůj "hudební telegraf', který byl schopen zahrát 

dvě oktávy. Roku 1899 sice experimentoval v Londýně fyzik William 

Duddell s obloukovou lampu, k níž pouštěl různé stupně napětí, aby získal 

zvláštní zvukové efekty (Crab 2004), ale již dvě léta předtím se zrodil 

patrně první opravdový elektronický nástroj. Jeho autorem byl Američan 

Thaddeus Cahill, jenž si pod patentním číslem US 580035 nechal 

zaregistrovat "Telharmonium" nebo také "Dynamophone". Definitivní verzi 

představil Cahill až v roce 1906, kdy byl masivní instrument, sestrojený ze 

145 modifikovaných dynam, schopen zahrát sedm oktáv, zvukové 

29 o renesanční osobnosti Hermann Helmholtze blíže viz. monografie TOMÁŠ, Milan: Filozofický obraz 
světa Hermanna Helmholtze, Praha - Academia 1996, 158 s. 
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frekvence od 40 do 4000 Hz a dokázal reprodukovat skladby respekto

vaných skladatelů jako Bacha, Chopina či Rossinniho. Cena za vizionářský 

projekt nebyla malá: telharmonium stálo 200.000 dolarů, vážilo 200 tun a 

zabralo celé jedno patro na 36. ulici newyorské Broadwaye (Weidenaar 

1995). Ač spíše neúspěšný, inspiroval tento nástroj italského intelektuála 

Ferruccia Busoniho k napsání eseje" Sketch of a New Aesthetic oj Music" 

(1907), jež dalece a hluboce ovlivnil skladatele jako Edgarda Varéseho či 

futuristu Luigi Russola: "Přihlédneme-li kfaktu, že Luigi Russolo studoval 

původně hudbu, zatímco v malířství byl autodidaktem, že v roce 1913 

uveřejnil svůj manifest, Umění hluku', že v témže roce zkonstruoval s Ugo 

Piattim nástroje ,intronarumori' a komponoval hudbu, označovanou za 

,bruitistickou', mohou se nám jevit vztahy futurismu k hudbě jako zjevné. 

Přesto přese všechno však větší význam než futuristické proklamace měly 

realizace, ovšem nikoli pro samo výtvarné umění, ale později pro konkrétní 

a elektronickou hudbu" (Doubravová 1982 :28). 

Daleko menší než Cahillovo monstrum bylo "Choralcello" Američa

na Melvina Severyho (1909). Převrat do syntetické výroby zvuku ale vnesl 

Lee De Forest, americký inženýr, který sám sebe tituloval "Otec rádia". V 

roce 1906 představil elektronku a zkoušel ji využít ke zvukovým experi

mentům, díky nimž v roce 1915 vytvořil "Zvukové piano". 30 Na podobném 

principu fungovaly i aparatury Lva Sergejeviče Těrmena "Theremin" 31 

(1917) a "Rhytmicon" (1930), Maurice Martenotův "Ondes-Martenot" 

(1928), René Bertrandův "Dynaphone" (1927), "Staccatone" Huga 

Gernsbaka (1923) nebo Jorg Magerův "Sphdraphon" (1921). 

Hudební "industriální" revoluce se ještě nekonala, ale novinky v 

aparatuře přibývaly značnou rychlostí. Ve 30. a 40. letech minulého století 

experimentovalo s možností tvořit unikátní zvuk mnoho vědců a hudebníků 

30 De Forest stál mimojiné i za prvním promítáním filmu se zvukem, tzv.fonofilmu, v roce 1923. 
31 Theremin se přímo jmenuje i jedna ze skladeb švédského Covenantu /*/ z roku 1998. 
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(Trautwein, Kovalski, Hammond, Rimskyj-Korsakov, Hellberger, Bode, Le 

Cain, Hanert, Cross a další). V roce 1940 představil Homer W. Dudley, 

vynálezce z Bellových laboratoří, "vocoder" (ze sousloví Voice Operated 

reCorDER), zařízení, jež dokázalo analyzovat a zkresleně reprodukovat 

lidský hlas. Tato výzkumná pomůcka - a prakticky pouhá hračka - se stala 

v budoucnu velmi oblíbeným nástrojem elektronických hudebníků, kteří 

"bořili" a různě reinterpretovali zpěv či samplovaný materiál. Tohoto 

eventuálního využití si již v roce 1948 povšiml Werner Meyer-Eppler, šéf 

fonetického ústavu na Berlínské univerzitě (Crab 2004). 

Seriózní a původní elektronické skladby začínají vznikat po roce 

1951, kdy bylo v Kolíně nad Rýnem vytvořeno hudebníkem a teoretikem 

Herbertem Eimertem (1897-1972) speciální studio pro umělou hudbu 

(Jurík 1969:148). "Původním cílem studia bylo vytvořit hudbu ryze elektro

nickými prostředky bez spolupráce interpreta. Později skladby používají 

syntetičtějších postupů (s elektronickými zvuky jsou mixovány např. lidské 

hlasy a tóny hudebních nástrojů). Elektronické tóny a zvuky jsou vyrobeny 

umělou cestou v generátorech a složitými postupy jsou dále elektro

akusticky upravovány. Zvukové možnosti jsou opravdu značné - od jedno

duchých sinusových tónů až po složité bloky a jejich vícevrstevné kombi

nace ... " (Smolka 2001 :557). Eimert původně toužil objevit zcela nový, 

hudební jazyk, ale i dosavadní rozšíření kompozičního prostoru bylo 

úspěchem, což dokumentovala i slavná Poéme elektronique Edgarda 

Varéseho či dílo skladatele Karlheinze Stockhausena, významného 

představitele Nové hudby a autora Elektronická studie I a II (ibidem 565). 

V roce 1955 představili Harry Olson a Herbert Belar, inženýři z 

princetonských laboratoří Radio Corporation of America (RCA), první 

elektronický zvukový syntezátor, nástroj úžasných možností, jež Je ve 

spojení s počítačem, modulátory, rezonátory a filtry schopen modifikovat 

zvuk daleko za rozsahem všech akustických hudebních instrumentů 
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(Britannica 1991: vnI/ 444). Přestože sami autoři prvého syntezátoru čekali 

od svého dítka víc, v roce 1957 dostala Columbia University grant Rocke

fellerovy nadace, pronajala si RCA Synthesiser MIdI a dala vzniknout 

pověstnému Columbia-Princeton Electronic Music Centre (Crab 2004). 

Zde působili inovativní elektroničtí umělci jako Otto Luening, Milton 

Babbit či Vladimir Ussachevsky, představitel tzv. americké" music for 

tape" (Smolka 2001:558). Kolumbijské CPEMC se stalo koncem 50. let 

důležitým střediskem mladé elektronické hudby. 

Právě syntezátory, jejichž nové a výkonnější verze představili v roce 

1963 například slavní Robert Moog a Donald Buchla, jehož k vývoji 

přímo vyzval avantgardní skladatel Morton Subotnik, či budoucí králové 

trhu Roland Co. (1972), Korg Synthesizers (1975), Yamaha Co. (1976), 

Kawai Co. nebo Casio Ltd. (oba 1981), daly obrovský impuls vznikající 

industriální hudbě, především díky lepší dostupnosti těchto instrumentů. O 

počátcích této ne-vážné (neklasické) elektronické hudby pojednává další 

pasáž DP (bližší inormace o dalším vývoji techniky např. Crab 2004). 

b) Počátky a vývoj industriální hudby 

Během 70. let vystupovala ve Velké Británii skupina performerů, 

která si říkala Coum Transmissions. Ve své tvorbě užívala extrémních, i 

násilných prostředků a velmi hlasité hudby. Postupem času se hudební 

složka stávala v jejich vystoupeních stále důležitější a slavný DJ z BBC 

John Peel je dokonce doporučil jako předkapelu skupiny Velvet Under

ground (Collinsová 2002:120). Takže nebylo divu, když byla CT v roce 

1976 rozpuštěna, aby se následně vynořila jako nová, ryze hudební 

skupina. Tak vznikli kolem lídra Genesis P. Orridge (původním jménem 

Neila Megsona) slavní Throbbing Gristle - běžně označování za první 

industriální projekt, který se chtěl separovat od kulturního mainstreamu. 
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" Všichni čtyři členové Throbbing Gristle (Genesis P-Orridge, Peter 

"Sleazy" Christopherson, Cosey Fanni Tutti a Chris Carter) patřili k vý

tvarně-konceptualistické skupině COUM Transmissions. Ta svou činnost 

ukončila výstavou Prostitution v londýnské galerii ICA. Při vernisáži 18. 

října 1976 hrála skupina LSD (později se proměnila ve slavný punkový 

band Generation Aj, a striptérka Cherry tančila v umělé krvi, která na 

podlaze zůstala po Throbbing Gristle - nové inkarnaci COUM, jejíž teprve 

třetí koncert celou akci zahajoval. Skandál byl na světě - média chrlila 

zprávy o vystavených objektech, jako byly Coseyiny koláže z porno

magazínů, v nichž účinkovala, o ,případu' se hovořilo i v parlamentu, kde 

byli členové skupiny nazváni ,odpadky společnosti'. Toto zděšení o pár 

týdnů předběhlo šok, který vyvolali Sex Pistols ... " (Ferenc 2006: 17). 

Produkce TG byla šokující, nihilistická i sarkastická zároveň a 

zahrnovala třeba i začlenění posluchačů do koncertu apd. Původně nechtěli 

Throbbing Gristle ani moc zasahovat do hudebního byznysu a pokračovat 

spíše v zvukových performancích. To bylo pro raný industriál typické: 

spíše šlo o myšlenky než zábavnou muziku. Orridge zpočátku odkazoval na 

knihy Williama Burroughse, markýze de Sade, Tristana Tzary, ale i 

Philipa K. Dicka, Aleistera Crowleyho nebo Adolfa Hitlera. A například 

intelektuálnější Graeme Revell z australské skupiny S.P.K pracoval s díly 

filozofa Michela Foucaulta 32 dramatika Samuela Becketta, Jacquese 

Attaliho či Pierra Proudhona (Duguid 1995 :II). 

Kolem skupin Throbbing Gristle, Clock DVA či Cabaret Voltaire, 

jež začaly uplatňovat i elektroniku ve svých pracech, vznikllabel Industrial 

Records, který dal vlastně celému hnutí i nový název. Základní ideály vy

stupovaly proti vládnímu thatcherismu, což nějakou dobu spojovalo indu-

32 Není divu, že Revellovi, někdejšímu pracovníkovi psychiatrické léčebny díla Michela Foucaulta 
učarovala. Jeho práce o Dějinách šílenství (1961), o dějinách mocí umlčených, nepatřičných a vyká
zaných individuí, nebo Dohlížet a trestat (1975), příběh proměny tělesného trestání ke kontrole duše, se 
zabývala stinnými stránkami lidské společnosti a ukázala nevědomé procesy, které formují epistémé. 
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striál s punkem. Nezávislé vydavatelství dovolovalo skupinám vydávat 

desky bez kompromisů, narozdíl od dalších dobových experimentátorů se 

syntezátory, jakými byli Brian Eno či Kraftwerk, kteří přeci jen (i přes 

veškerou jejich invenčnost a vliv na scénu) museli myslet i na komerční 

r v h bl·k 33 uspec u pu 1 a. 

Industriální hudba už překračovala hranice. V Německu již dříve 

vznikli experimentální Can nebo pak Einstiirzende Neubauten, kteří ke 

své hudbě využívali prakticky všeho dostupného ze svého okolí (popelnice, 

brusky, hrnce, vodojem atd.): "Berlínští Einsturzende Neubauten se vyba

veni sbfječkami a kladivy rozhodli prokopat k základům svého uhrančivého 

města - někdy i doslovně, skrz podlahu pódia. Jejich hudba evokovala 

hektický stavební ruch a estetiku permanentní konstrukce a destrukce" 

(Ferenc 2006:18). 

Nástup nové hudby zasáhl i americký kontinent. Vznikla zde 

dokonce síť hudebníků CLEM (Canadian List oj Electronic Musicians), 

kteří si vyměňovali pásky se svou hudbou. Někdej ší synthpopová skupina 

Images in Vogue se například rozpadla v několik zásadních projektů 

industriálu: Don Gordon založil Numb, Kevin Crompton dal vzniknout 

Skinny Puppy /*/ aRie Arboit se stal šéfem labelu Nettwerk Records, 

který výrazně pomohl prosadit tuto hudbu v Kanadě. V USA vzniklo 

legendární chicagské vydavatelství Wax Trax!, jež na trh uvedlo Ministry, 

Meat Beat Manifesto nebo Controlled Bleeding (Collinsová 2002: 125). 

Nicméně hlavním domovem elektronických projektů zůstal Starý 

kontinent. V Belgii začali excelovat Front 242 /* /, kteří spolu s britskými 

Nitzer Ebb /*/ přinesli díky tanečnosti a rytmu podobnou hudbu širším 

33 "Mechanický svět Kraftwerku byl kopírován a naklonován v Detroitu, Bruselu i Manchesteru a 
psychedelizován v house music. Můžete to nazývat, jak chcete: sci-fi hudba, techno, cyber-rock. My 
preferujeme pojem robotpop. Přesně vystihuje náš cíl vybudovat dokonalou píseň pro dnešní globální 
vesnici, "řekli Kraftwerk o své poezii robotů, zapsané do hudební historie (Rychlík 2004). 
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zástupům fanoušků (Duguid 1995 :1). Popularitu získávala hlavně klubová 

EBM, jejímuž skládání se věnovali A Split Second, Vomito Negro /*/, 

Click Click, Klinik, The Cassandra Complex /* /, Project Pitchfork /* /, 

The Fair Sex, Placebo Effect, X-Marks The Pedwalk, Leaether Strip, 

Plastic Noise Experience a stovky dalších, zejména v SRN vznikajících 

aktů. "Kyberpunková éra na přelomu 80. a 90. let pak znamenala možnost 

přenosu nahrávacích zařízení do domácích podmínek a přinesla s sebou 

oživení futuristických myšlenek - zatímco v začátcích sci-ji se stroje připo

dobňovaly lidem, teď lidé tíhnou k tomu, aby se připodobňovaly strojům (v 

hudbě strojové rytmy, trhané taneční pohyby ... " (Neff, Olša 1995 :454). 

Industriální hudba se postupem času rozštěpila do mnoha směrů. 

Největší komerční úspěch se svými Nine Inch Nails zaznamenal Američan 

Trent Reznor, jemuž však někteří skalní posluchači nemohou přijít na 

jméno pro opuštění nezávislého "teritoria". "Počátkem 90. let už industrial 

konkuroval metalu jako hudba pro předměstské vyděděnce a přechod do 

hlavního proudu byl otázkou času - došlo k němu, když skupiny NIN a 

Ministry triumfovaly na několika festivalech Lollapallooza. U obou zároveň 

došlo ke stylovému posunu, když se industrial jako čistý žánr začal k 

nepoznání měnit. Současní zvukoví teroristé mohou stejně dobře patřit jak 

k industrialu, tak i k okraji techno scény" (Daly, Wice 1999: 158). Někteří 

tak přetavili industriální hluk v technobeaty, jiní zase experimentují s ru

chovými plochami a dokonce jsou skládány i vážné, klasické hudební 

industriální opusy. V dalších kapitolách této DP se však zaměřím na ana

lýzu, sociologickou sondu, šíření a přehled výjimečných počinů v té nejty

pičtější a posluchačsky nejpřístupnější industriální hudby, tedy EBM. 
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7) Česká a slovenská EBM scéna 

Neodmyslitelnou součástí české DP o temnější elektronické hudbě je 

stručné zmapování tzv. domácí scény, která vznikla prakticky až po roce 

1989. Jedinou českou skupinou, jež užívala ve větší míře elektroniky a na

vázala na západní trendy, byl novoromantický Oceán. 34 Do tohoto vakua 

vstoupil roku 1990 alternativní projekt Vanessa Dei Rio, později jen 

Vanessa /*/, jenž získal "objevné" jméno po známé pornohvězdě. Zakláda

jícími členy byli Daniel Rodný (klávesy, programming) a Samir Hauser 

(zpěv, texty), kteří měli shodnou novoromantickou a postpunkovou 

minulost. Rok nato vyšlo prvé LP s názvem Disco Bastards s anglickými 

vokály. To ale mělo k EBM ještě hodně daleko. 

Po personálních změnách a zkrácení názvu vyšla veleúspěšná deska 

Flashback (1992), která přinesla čistě elektronické postupy, české texty a 

hity v podobě Prokopat se ven, Kolumbie a coververze od The Legendary 

Pin k Dots. K projektu se přidal i Zoran Stehlík, pozdější DJ pražského 

Radia 1, a skupina opanovala svými drsnými zvuky, šokující jevištní show 

(světla, projekce, drogovými excesy) i skandály pražské rockové kluby. 35 

Druhá deska Monogamy (1994) nabídla propracovanější zvuk, ale byla i 

labutí písní, neboť se skupina kvůli rozbrojům brzy rozpadla. Vedle 

Vanessy, která vydala své desky u Monitoru a BMG (sic!), existovaly i 

34 Jan Vozáry se pokoušel v 80. letech o taneční remixy Oceánu ajeho bratr Dušan Vozáry produkoval 
v roce 1992 desku Vanesse, když se výrazně podepsal i pod čtyři skladby. 
35 "Právě legendami opředená živá vystoupení vysloužila Vanesse pověst nejtvrdší české kapely. Ostatně 
vidět členy kapely, kterak se přímo na pódiu oddávají nitrožilní aplikaci pervitinu, pNp. sledovat 
videoprojekci s tématem popravy člověka plamenometem nepatří k zážitkům, se kterými by se průměrný 
český člověk setkával dnes a denně ... V některých případech se koncerty skupině poněkud vymkly z rukou 
a dostaly se až za hranici, kde končí veškerá legrace. V rozhovoru pro časopis Rock & Pop k tomuto 
Samir Hauser poznamenal: "Jednou se mě v pauze mezi skladbama zeptal nějakej chlápek, jestli nemám 
oheň. V té době jsme používali pyrotechnické efekty, tak jsem ho polil toluenem a skopl na něj roz
žhavenej plech. Pak jsme za ním přišli do nemocnice se sáčkem pomerančů a permanentkou na další 
koncerty. " Jindy musel být koncert zrušen, jelikož se pan Hauser před jeho začátkem střelil poplašnou 
pistolí do obličeje, na dalším koncertu členové skupiny roztrhali na pódiu maketu kočky, což by samo o 
sobě nebylo nic mimořádného, kdyby si z toho návštěvníci koncertu nevzali ponaučení a neroztrhali po 
skončení představení v ulicích několik živých koček" (Laura Level 2000). 
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soubory s EBM vazbou jako pražský Target, pardubičtí Gun Dreams nebo 

též slovenští Dark aj iné "amatérštěj ší" soubory. 

S technologickým rozvoJem a častějším kontakty se světem se i 

v Čechách a na Slovensku objevily další skupiny. V roce 1996 založil 

Kryštof Peterka svou "kapelu" Immunology (Tolerance), která časem 

vyřadila z názvu druhé slovo a stala se prakticky jedničkou domácích EBM 

podií. Živé prezentace spojené se záblesky rozbrušovačky apod. se staly 

pojmem. Dává o sobě vědět i No Name Desire a Depressive Disorder, na 

Slovensku se ujaly disHarmony, The Last Influence of Brain a zvláště 

pak trnavský KIFOTH /* /, jemuž se podařilo vydat desky v zahraničí a 

vystoupit na známých festivalech (Wave Gothik Treffen aj.). Pozornost si 

zasloužila zejména skladba Crucified Thief, v níž jsou promíšeny samply 

z napadení Pearl Barboru v roce 1941. Zajímavým projektem s vlivy EBM 

je i spolupráce českého dua Laura + Rodent. 36 

Sonda do českého prostředí by nemohla být kompletní bez zmínky o 

místech, kde se EBM hrála a hraje. Populární bývala 007 na Strahově či RC 

Bunkr, později se česká "elektronická" (a nepříliš početná) komunita 

přesunula do někdejšího klubu Hrob-Styx, Rock Café, Roxy a Matrix. O 

tom, jak taková subkultura vypadá, se píše více v následující kapitole. 

36 Rodent je autorem zmiňované práce o Laibach na FF UP v Olomouci, http://www.laurarodent.com 
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8) Sociologie posluchačské základny 

Subkuturou je v sociologii vnímán" soubor určitých norem, hodnot, 

vzorů chování a životního stylu charakterizující určitou skupinu v rámci 

širšího společenství, případě tzv. dominantní či hlavní kultury, jíž je tato 

skupina konstitutivní součástí ... V každém případě je důležitým znakem 

subkultury viditelné odlišení od dominantní kultury. Čím komplexnější je 

kultura a čím diferencovanější je populace, tím je pravděpodobnější vznik 

různých subkultur" (Petrusek, Vodáková 1996/II:1248). V souvislosti s po

slechem EBM a formováním fanouškovské základny lze hovořit i o jisté 

"subkultuře mládeže" (ibidem). Tato pospolitost je pochopitelně velice 

různorodá, ale má - vedle hudby - i jiné jednotící prvky. Sociolog hudby 

Miloš Schnierer ještě píše: "Není pochyb o tom, že hudba je sociální feno

mén velké intenzity působeni. Ze všech uměleckých druhů je nejpůsobiv0'ší 

díky totálnímu dopadu na objekt vnímatele. Váže na sebe množství 

sociálních, tedy společenských funkcí, jejichž vliv na vývoj individuality -

osobnosti je třeba nově interpretovat" (1995 :9-1 O). Podívejme se nyní, 

jaké lze nabídnout generalizace o individualitách fanoušků EBM. 37 

a) Charakteristické rysy a atributy fanoušků 

Muzikoložka Karen E. Collinsová uvádí: "Širší trendy se shro

mažďují okolo základní premisy, že industriální fanoušci jsou lidmi stojí

cími mimo, černými ovcemi (outsider), kteří se odlišují od hlavního proudu. 

Tato diferenciace zahrnuje vznik anti-mainstreamového světa, ve kterém se 

pak mohou cítit pohodlně" (Collinsová 2002:139). Za tradiční posluchače 

EBM bývají ve světě označováni mladí a kritičtí mužové; běloši 

pocházející ze středních i vyšších vrstev, s antiautoritativními postoji a 

s dokončeným středním nebo univerzitním vzděláním. Samozřejmostí je 

blízký vztah k počítačům, informačním technologiím a sci-fi literatuře 1 

37 K problematice hudební estetiky a hudební sociologie viz. též Vičar, Dykast 1998:67-71 
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filmům (ibidem 141-142). Collinsová na vzorku 139 lidí 38 ukázala, že plné 

tři čtvrtiny respondentů nesledují v TV hudební vysílání a ve většině mají 

k televizi velmi negativní vztah. Neholdují nakupování, ani se příliš neza

bývají sportovními aktivitami. Mezi menšinou žen shledala nebývale 

častou homosexualitu (46%) a obecně absenci homofobních postojů. To 

možná souvisí i s poměrně běžnou "androgynní image" mnoha gotických, 

novoromantických nebo dark-wave zpěváků. 39 

Například v USA bývá industriální hudba vřazena do široké skupiny 

stylu!! goth" (gotika), který je pověstný svými podivuhodně odívanými a 

namaskovanými fandy: "Původními gotiky byla bledá nočňátka s naspre

jovanými vlasy a zahalená v černých hábitech. Mezi jejich uctívané 

symboly patřily věci religiózní i svatokrádežné, zvláštní oblibě se těšili 

tuberkulózní básníci a vůbec vše hrůzostrašné. Jejich kapely Sex Gang 

Children, Specimen a Alien Sex Fiend byly postpunkovými šiřiteli zkázy, 

využívajícími motivy hororových filmů a tematiku sexuální nevyhraněnosti. 

Když goth v Británii poněkud zapadl, zakořenil paradoxně tam, kde slunce 

svítí bez ustání - v Kalifornii. Anglické skupiny jako Bauhaus, Siouxsie 

and the Banshees a Sisters o[ Mercy mocně učarovaly představivosti před

městských zástupců noci a pop-gotické odrůdy The Cure a Depeche Mode 

plnily stadiony. Jak se žánr goth rozvijel, přibíral i další vlivy například 

industrial (NIN), nebo dokonce New Age (Dead Can Dance). Dodnes 

čerpá hnutí čerstvou krev v podobě nových skupin a fanoušků " (Daly, Wice 

1999:136). Charakteristickým oděním "gotiků" jsou černá trika, u žen 

síťované punčochy a minišatičky, krucifixy, těžké boty, kožené či latexové 

doplňky a předně výrazný make-up nejen u žen, ale i mužů. 

38 Obsáhlého výzkumu K. E. Collinsové se zúčastnilo 87 Severoameričanů, 46 Evropanů, 4 Australané a 
3 Asiaté (celkem 139). Z tohoto počtu pouhých 18% nepokračovalo po střední škole v dalším studiu, 41 % 
bylo v čase průzkumu ještě ve studijním procesu. Absolventi pracovali z 20% ve službách, v oblasti 
umění (18%) anebo v IT sféře (rovněž 18%). Takřka polovina z respondentů hrála na hudební nástroj. 
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Něco Z toho pochopitelně přejali i vyznavači EBM, takže se v hesle o 

industrialu můžeme mj. dočíst, že "industriální subkultura je ve spojení 

s žánrem trangressive fiction, sadomasochismem a piercingem" (Daly, 

Wice 1999: 158). To je poměrně zavádějící, neboť si díky vlastnímu výzku

mu o tetování či jiném bodyartu 40 dovoluji tvrdit, že se četnost "ozdo

bených" nijak neodlišuje od běžného věkového průměru. Klasický poslu

chač EBM se sice rád odívá do černé, ale spíše než na vampirickém vzhle

du si zakládá na lehce kybernetickém či "militantním looku": 41 vojenské či 

vysoké boty (gladiator) , krátký nebo kvazi-punkový sestřih vlasů 

(mohawk), 42 stříbrné doplňky, maskáčové kalhoty, dlouhé kabáty a 

důležitou "klanovou značkou" jsou trička s emblémy a názvy skupin. Ale 

velká část (i pravověrných) fanoušků se nijak razantně neodlišuje od běžně 

odívaných mladých lidí; zvláště, pokud mají zaměstnání, kde se extra

vagantní styl netoleruje. Specifickou kategorií jsou některé stálé "klubařky" 

(které si skutečně potrpí na S/M či fetišistickou módu) a Dlové či samotní 

intepreti, jimž je vysoce alternativní styl již druhou přirozeností. V každém 

případě je stylové odívání dalším způsobem, jak symbolicky ukázat 

většině: Odmítám být stejný jako vy, a jsem hrdý, že poslouchám JINOU 

hudbu. JJ Radost fanoušků, kteří poslouchají tuto muziku, plyne přímo 

z pocitu odlišnosti" (Collinsová 2002: 155) 

b) Vlastní zkušenosti a dotazníkové šetření 

Pro účely této DP a lepší obeznámení se s problematikou jsem při

pravil terénní výzkum a uskutečnil malé dotazníkové šetření, jehož se 

39 Známým extravagantem je Marilyn Manson, jenž vzešel z industriálních kořenů, anebo zpěvák Marc 
Almond (ex Soft Cell), který se podílel i na některých raných elektronických projektech. 
40 RYCHLÍK, Martin: Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla, Praha - NLN 2005,352 s. 
41 K vlastní vojenské estetice se vyjádřili i slovinští Laibach: "Militantní nemusí nezbytně znamenat 
zlý. Vojenský postoj značí stabilitu, rozhodnutí a neměnnou skutečnost. A naše pódiové vzezření není 
pouze militantní, je mechanizované" (in Neue Slowenische Kunst 1991:57). Právě tyto vojenské doplňky, 
uniformy, neprůstřelné vesty nebo pásky se symboly na rukou vedly novináře k nařčení z nacismu nebo 
fašismu, o čemž bude dále a obsáhleji referováno v 10. kapitole. 
42 Pověstné a kopírované byly v 80. a 90. letech polovyholené účesy zpěváků Front 242, XMTP či FLA. 
Vyčesané dlouhé "bodáky" má Bryan Ericson z V AC /*/, zvláštními kreacemi se chlubí členové Hocico. 
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zúčastnilo 19 českých a 1 slovenský posluchač EBM (16 mužů a 4 ženy). 

Průměrný věk respondentů byl 26,3 roku. Otázky směřovaly k tomu: a) jak 

dlouho jednotliví lidé industriální hudbu poslouchají, b) jak se k ní dostali, 

c) kde získávají informace, d) jak si obstarávají hudební nosiče, e) zda a jak 

často navštěvují EBM akce, f) které jsou jejich nejoblíbenější skupiny, a g) 

proč tuto hudbu preferují. Protože vzorek dvaceti lidí osobně nepovažuji za 

příliš relevantní, byť bývá běžnou součástí DP na českých VŠ, nebudu zde 

přesně kvantifikovat výsledky a nepřikládám k textu ani vzorový dotazník. 

Spíše se mi potvrdila fakta, jež jsem získal dlouhodobým zúčastněným 

pozorováním. Tím rozumím" bezprostřední a systematické pozorování soc. 

úkazů, procesů, činností podle stanoveného plánu, bez dotazování a jaké

hokoliv ovlivňování pozorovaného objektu" (Petrusek, Vodáková 

1996/II:822) 

Poslechu temné elektronické hudby se všichni dotázaní věnovali ,,5 

a více let", a převážnou většinu z nich (14/20) přivedli k EBM "známí 

nebo kamarádi ". Pouze 2 z 20 lidí sledovali tištěná média o hudbě, ostatní 

se spoléhali na informace z" doslechu ", ale plných 19/20 sledovalo inter

netové diskuze, fanziny nebo recenze. Oblíbenou stanicí je pražské Radio 

1, kde je každý čtvrtek vysílán pořad "EBM is not dead" v podání Zorana 

Stehlíka a spol. Všichni se v anonymním šetření přiznali, že si kompaktní 

disky kopírují (CD-R), nicméně si 75 % z nich některé desky kupuje jako 

originály a půjčuje je posléze ostatním. Na popularitě pochopitelně získá

vaj í i datová CD s mnoha alby ve formátu MP3. 

Vyšlo rovněž najevo, že do klubů chodí majorita lidí (13/20) 

"nárazově", pouze 2 prý nic nevynechají. Koncerty tzv. velkých EBM 

kapel ale údajně navštíví každý. Jasně nejznámější skupinou jsou Front 

242/*/, za nimiž následují další "hvězdy" jako FLA, Skinny Puppy, Men

tallo & The Fixer /*/, Covenant, VNV Nation, VAC, ale i hlučnější nebo 

undergroundovější stálice v podobě Dismantled, Snog /*/, Hocico /*/, 
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Implant, Dunkelwerk, Suicide Commando /*/, Aghast View, din_fiv, 

Holy Gang, Decree, Noise Unit, Klinik, Dive, Immunology, XMTP, 

P.N.E., Bruderschaft, :wumpscut: /*/ etc. 43 Přitažlivost EBM pak tkví 

podle respondentů zejména v "té síle a tvrdosti ", v "přivalu energie ", v 

"elektronickém tikáni", v "nekomerčnosti a nemasovosti ", i ve "stylovosti 

futurismu a moderny", v "tanečnosti", v" rychlém rytmu", v "temném 

image ", nebo také v "partě bezva rozumných lidi" atd. Další část DP 

napoví, kterými kanály se industriální hudba šíří. 

43 Odpovědí bylo využito i při výběru deseti slavných alb, která jsou analyzována v ll. kapitole OP. 
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9) Komunikační kanály: šíření industriální hudby 

"Industriální subkultura se během následující dekády [80. léta, 

pozn.] rozšířila po celém světě a vzkvétala i přes minimum mediální 

pozornosti... " (Daly, Wice 1999:158). Otázka tedy zní, jak se to vůbec 

mohlo stát? Tato kapitola sděluje, jak je industriální EBM produkována, 

propagována, distribuována a prodávána. Tyto způsoby mají jistá obecná 

pravidla, jež platí i pro další subžánry tzv. nezávislé hudby. Malá vyda

vatelství mají samozřejmě jednodušší strukturu, nedisponují tolika "mezi

články" (manažeři, hledači talentů apd.) a předně si nemohou dovolit 

mediální reklamu nebo dokonce !! product placement" v obchodech s hud

bou, protože právě taková systematická masáž vyrábí hvězdy popu. 

a) Výroba, vydavatelství a distribuce 

Autor hudby, jenž může vzhledem k povaze EBM nahrávku (demo) 

zrealizovat i doma (tedy nikoli v profesionálním studiu), 44 se obrací přímo 

na vydavatele a většinou se pak i sám zúčastní propagace a prodeje 

(koncerty, turné). Vydavatelství využívaj í sice distribučních služeb, ale 

v současné době je spíše pravidlem tzv. přímý prodej z internetových 

stránek. I to je důvod, proč se s deskami EBM interpretů nelze na běžných 

pultech příliš setkat, a když, tak pouze s několika kusy nejznámějších 

projektů, které prorazily ono pověstné undergroundové ghetto. 45 Běžné je i 

to, že obchody desku (potenciálně neprodejnou) objednají až po přímém 

dotazu zájemce. Vynaložené úsilí v hledání a poptávání EBM hudby pak 

logicky vytváří silnější pouto mezi posluchačem a skupinami, než kdyby se 

mu alba sama "sypala" do nákupního košíku jako u Madonny, U2 apod. 

44 Klasická Electronic Body Music vzniká za pomoci syntezátorů, sekvencerů, MIDI, samplerů a počítačů. 
Zásluhou rozvoje technologií (od 80. let zlevnění syntezátorů, zvláště masově Yamaha DX7) a rovněž 
internetu lze spolupracovat na velké vzdálenosti a tedy bez přímého kontaktu. V souvislosti s tím hovoří 
někteří autoři o "demokratickém potenciálu nové hudby", (Jones 1992: ll) jiní naopak o devalvaci. 
45 Některé pražské obchody měly v polovině a na konci 90. let vlastní stylovou sekci lndustrial/EBM, ale 
vzhledem k diferenciaci žánru tyto koutky zmizely (např. Bonton Megastore na Václavském náměstí). 
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Nezávislé projekty jsou pro posluchače autentičtější, neboť se u nich 

nepředpokládá tolik zásahů do tvorby, jako je tomu u velkých vydavatel

ských domů. O aktivnějším přístupu posluchačů svědčí i výsledky průz

kumu, na nějž již bylo odkazováno: "Statistika z dotazníkového šetření 

ukázala, že 60 % fanoušků bylo zainteresováno v komunitě větším způ

sobem nežli jako pouhý spotřebitel: DJové, pisatelé do fanzinu, hudebníci, 

zástupci labelu atd. " (Collinsová 2002:201). K tomu patří i zmíněná sku

tečnost, že kapely, jež získají statut hvězdy i mimo industriální teritorium 

(Ministry, NIN, Rammstein), jsou mnohdy tvrdým jádrem odepsáni nebo 

haněni jako zrádci původních myšlenek. Prodávat poměrně hodně desek, a 

přesto si udržet punc proti systémové "teroristické" skupiny, se podařilo na

příklad Front Line Assembly nebo Front 242: "Když jsme před lety 

v Bruselu začínali, nic pro nás nebylo připravené. Nikdo se o to nezajímal, 

žádné vydavatelství. Byli jsme sami čtyři a říkali si, pokud chceme něčeho 

dosáhnout, je třeba si udržet nad vším kontrolu. I teď máme dohled nad 

vším. Žádní manažeři, žádný producent. Děláme si sami obaly desek, 

design triček, pódiová vystoupení... Je to zkrátka Made by Front. Mohli 

bychom si napsat: ,Hudba Front 242, mix Front 242, produkce Front 242, 

obal Front 242, merchandising Front 242. Tak to je ... Myslím, že to je 

základní filozofie elektronické hudby, dělat si vše sami. Co na rocku 

nesnášíme, jsou všichni ti paraziti, kteří říkaji, co nosit, jak se chovat a tak. 

A to je pěkná sračka, " uvedli členové skupiny, která se i přes své postoje a 

nároky dostala pod křídla Sony Music a Epic (Moore 1990:2). 

Specializované industriální labely obvykle vznikají z iniciativy 

samotných autorů, k nimž se přidávají sblížení interpreti. Zprvu je zvykem 

vydávat "limitované" a číslované edice, které se postupem času - a v pří

padě úspěchu skupin - mohou stát ceněnými raritami. 46 Výhody jsou 

nasnadě: zájemce o album omezené počtem 500 kusů má pocit, že kupuje 

něco obzvláštního, přitom by možná nahrávací společnost ani více kusů 

46 Za debutová EP, singly, remixované vinyly a jiné kuriozity dnes legendárních kapel (Skinny Puppy 
aj.) jsou sběratelé ochotni v aukcích zaplatit neuvěřitelně vysoké ceny, přestože mají tyto písně již 
v několika vydáních a variantách. Kupříkladu můj belgický kamarád Evil E. má patrně nejkompletnější 
kolekci Front 242 na světě, přičemž si k němu pro remastering starých věci chodí i členové skupiny! 
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neprodala. Drtivá většina hudebníků i společností ostatně nedělá (a am 

nemůže dělat) tuto hudbu za účelem zisku, ale spíše jako formu propagace 

celého žánru. Mnoho labelů nepřežije vydání několika CD. I to posiluje 

integritu celé komunity: pocit sounáležitosti a stejného cíle. Přesto se 

některé vydavatelské domy, spíše "domečky", dokázaly dobře uchytit a pro 

EBM vykonaly velkou práci. Kultovní status získal dnes již neexistující 

label Zoth Ommog, 47 jenž byl zárukou, že zájemce nesáhne po něčem, co 

by se mu nelíbilo. V Americe měl podobný status Wax Trax!, později se 

uchytily Cleopatra Records nebo současní Metropolis Records. V Evro

pě vydávaly industriální hudbu Play It Again SamIRRE, Offfieat či 

v poslední době vzkvétající label Alfa-Matrix i desítky menších. Je 

pravdou, že ač se mnoho členů komunity označuje za nekonzumenty 

s antikapitalistickým cítěním, je přitom řada z nich klasickými" commodity 

completers" (Hills 2002:28), kteří kupují vše, co v žánru vyjde. 

b) Propagace (koncerty, kluby, radio, TV, fanziny) 

"Elektronická muzika roste na scéně sama od sebe, ústním podá

ním, " píše Collinsová (2002 :213), čímž chce naznačit, že se EBM nemůže 

spolehnout na iniciativu producentů, ale opírá se o informace sdělované 

uvnitř vlastní komunity. A to formou debat v klubech, na koncertech, 

v diskuzních fórech, ve fanzinech a jiných marginálnějších médiích. Věhlas 

dobré desky, inspirativní skupiny nebo fascinující pódiové show se šíří 

poměrně rychle vzhledem k omezenému okruhu recipientů. Industriální 

kluby existuj í v mnoha západoevropských a amerických městech, případně 

se pravidelně konají "EEM parties ", taneční diskotéky, v nichž se namísto 

živého vystoupení kapel pouští CD a LP desky, které bývají doplněny o 

sestříhanou videoprojekci 48 sci-fi, hororových či válečných filmů, grafi

ckých motivů, letů do vesmíru, záběrů z továren nebo i o promítání kon

certních DVD. 

47 Jen stěží si lze u jiného než nezávislého a vyprofilovaného labelu představit osoby, které by na kon
certy hrdě nosily trička s emblémem vydavatelství, jako se tomu dělo u Zoth Ommog. Klasická lebka 
s kladívky a cepíny (plus logo Music Research) se stala komunitním symbolem par excellence. 
48 Za průkopníky videoshow jsou považováni britští Cabaret Voltaire nebo němečtí Kraftwerk. 
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Samotné koncerty electrocore kapel, ochuzené jistou předprogra

movanou automatizací hudby (PC set, computerový bubeník), bývají proto 

rovněž oživeny promítáním anebo nápaditým divadelním představením, 

často s násilnými prvky a pyrotechnikou. Skinny Puppy, kanadští předsta

vitelé žánru brutaldisco, se proslavili hudbou stejně jako bizarním řáděním 

před posluchači (více viz. 11. kapitola). Trent Reznor (NIN) v roce 1992 

vzteky rozmlátil klávesy a jednotlivé kusy házel do auditoria, podobně jako 

ničili kytary rockoví hudebníci. Intelektuálštější Young Gods /* / zase sá

zejí na barvami malované plochy, návštěvníci Laibachu musejí mít pocit, 

že zavítali na vojenskou promenádu ... Obecně se dá říci, že komunikované 

zážitky z takových událostí vytvářejí diskurz a debaty o EBM hudbě. 

Důležitým nástrojem reklamy EBM se nedávno staly volně stažitelné 

soubory ve formátu MP3, takže skupiny neváhají umístit ukázky své tvorby 

na web. Pro tento žánr nelze ani příliš využít rozhlasové hitparády, přestože 

do tzv. alternative charts se někteří interpreti čas od času i probojují. 49 

V ČR lze za jedinou rozhlasovou stanici (mimo kolejních VŠ stanic), kde 

se EBM hrála a hraje, označit pražské Radio 1. Začátkem 90. let pronikly 

některé klipy Vanessy i do České televize, Immunology nedávno vy

stoupili v hudební televizi Óčko, a před lety mívala gotika a EBM svůj 

občasník na globální MTV. "Ze strany televizí neexistuje zájem o indus

triál, ... a většina takových umělců nevytváří videoklipy pro nedostatek 

financí" (Collinsová 2002:220). 50 

Podobné je to i se zavedenými hudebními časopisy, jako jsou Rolling 

Stones nebo Melody Maker (u nás třeba Rock & Pop), které s úpadkem 

subžánru ztratily o tvrdou elektroniku zájem a věnují se klasičtějším nebo 

melodičtějším věcem. Tím důležitější jsou tištěné zpravodaje z "oboru", 

které informují, recenzují, ukazují trendy a běžně i přinášejí jako přílohu 

kompilační CD různých labelů a skupin. Známý je SideLine, D-Side, 

49 Ve světě například žebříčky CMJ nebo německé DAC apod. 
50 "Mít video je bezva, když na to máš prachy, ale pro Skinny Puppy to není nástroj propagace. Není to 
tak, že když utratíš 50.000 dolarů za klip, prodá ti o tolik a tolik víc desek. Video nám neprodá vůbec nic 
navíc ... " (in Convulsion, duben 1991). Přitom je známo, jak je viditelnost důležitá v hudebním byznysu. 
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Darklife, Meltdow, HardWired, lndustrial Nation, lnterface aj. Mocným 

nástrojem se různým subkulturám, sdružením či vyznavačům - fanoušky 

elektronické hudby nevyjímaje - stal internet, jenž umožňuje přímou ko

munikaci se zainteresovanými skupinami a přímo vytváří pospolitost, jež je 

dobře informována. 51 Z lepších e-zinů lze zmínit New Empire, Chaos 

Control, Eclipse, Emptiness, lndustrial Bible, lndustrial Music Digest, 

Orkus, Plague, Sanic Boom a stovky dalších, které vznikají péčí aktivních 

fanoušků a webmasterů, často s vlastními hudebními pokusy. 

Nejdůležitější formou propagace EBM je však poslech hudby, jež 

může zaujmout známé a kamarády, kteří pak potenciálně rozšíří řady této 

komunity. "Fanoušci se věnují industriální hudbě mnoha způsoby. Nejběž

nější je poslech doma ve věžích a osobních přehrávačích, následují kluby, 

parties, stereo soupravy ve vozidlech i v práci; což dokládá široké rozpětí 

posluchačských přiležitostí, ale znatelně nejběžnější je poslech o samotě ... 

Ačkoliv záleží na určité variantě, zdá se, že tato hudba uspokojuje jak těles

né, tak i intelektuální potřeby - tudíž někteří fandové označují industriální 

styly jako, inteligentní taneční muziku ' ... " (ibidem 2002: 156). 

51 O jak úžasnou změnu se jedná, mohu dosvědčit z vlastní zkušenosti. Když jsem se k EBM v roce 1990 
zásluhou spolužáků ze ZŠ Horáčkova dostal, působilo to na mne jako zjevení. Bohužel jsem ale o hudbě, 
natož interpretech, nic nevěděl a ani neměl šanci se příliš poučit. Soukromé pídění, kdy měl každý článek 
v Rock & Popu, pak Bangu! nebo MfD (zásluhou Alexe Švamberka) velikou cenu, je dnes patrně nepo
chopitelné všem, kteří si v době internetu kliknou a vybírají si z ucelených diskografií či MP3 setů ... 
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10) Estetika, étos a ideologie v EBM 

Tato pasáž nabízí jistý vhled za pouhou hudební složku industriálu. 

"Industriální muzika byla původně hudbou ideí. Rané skupiny, přes všech

nu tu hudební sílu a novátorství, raději hovořili o nehudebních tématech, 

což je přímým důsledkem toho, že málo z nich, pokud vůbec někdo, měl 

skutečné hudební vzdělání" (Duguid 1996:1). Pozdější elektronika se 

zařadila někam na pomezí pravé avantgardy a populární hudby, ale cosi 

z oněch začátků zůstalo. I tradice EBM staví na provokativnosti, zobra

zování extrémních stavů světa, kritice systémů, totality, válek, hledí do 

budoucna a nezřídka ukazuje ošklivá a nepopulární témata, často i úpadek a 

apokalypsu lidského bytí. V závislosti na užití počítačů a moderních 

technologií má též blízko ke kultuře cyberpunku, 52 jak jej uvedli William 

Gibson nebo Bruce Sterling, a rovněž zachází s antiutopickými myšlen

kami 53 ze světů Aldouse Huxleyho, George Orwella, Iry Levina, Jevge

nije Zamjatina i "jiných realit" Philipa K. Dicka. Industriální hudba 

běžně inkorporuje obsahy i obrazy z jiných médií. 

"Nemáme žádné poselství. Nechceme lidem něco říkat. Zkrátka 

bereme vzorky ze světa kolem nás, ze zpráv, z televize, u filmů, z ulice. 

Dáváme je dohromady, pracujeme trochu jako novináři. Působíme jako 

reflexe toho, co se děje a co je pro nás na světě zajímavé. Kompletujeme 

tak písně, koláže informací ... Nejsme tu proto, abychom soudili, protože 

lidé budou mít vlastní interpretace. Je to, jako když jdete do kina: libí se 

52 Cyberpunk = "Pojem použitý poprvé redaktorem G. Dozoisem pro označení specifického směru 
v moderní SF, zastoupeného zejména dílem W Gibsona, dále pracemi B. Sterlinga, P. Cadiganové, J 
Shirleyho, M Swanwicka, L. Shinera, částečně též G. Beara, R. Ruckera a mnoha dalších. Kyberpunková 
díla se formálně vyznačují tvrdým stylem s množstvím slangových slov, rychle plynoucím dějem a vnitřní 
energií. Obsahově se autoři kyberpunku často zaměřují na spodinu a okraj společnosti, symbiózu člověka 
s moderní technikou, zejména počítačovou, umožňující případně i pohyb v ,matrixu', virtuálním světě 
počítačových dat, na pocit globálnosti, kontrast zájmů jedince a establishmentu a obyčejně umisťují své 
příběhy do detailně a přesvědčivě prokreslené blízké budoucnosti. Kyberpunk je možno chápat jako 
součást postmoderní literatury. Za kánonické dílo je pokládán Gibsonův román Neuromancer, za 
definitivní antologii Mirrorshades (Zrcadlovky), sestavenou B. Sterlingem" (Neff, Olša 1995:30-31). 
53 Antiutopie, též Dystopie = "Sci-fi příběh popisující hypotetickou společnost (civilizaci), která je horší 
než naše. Antiutopie mají většinou varovný cíl - varují čtenáře před možným vývojem naší vlastní 
společnosti ... .. (Neff, Olša 1995:29). 
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vám to, nesnášíte to nebo to pochopíte tak či onak. Co je důležité, je ten 

efekt, ta imprese, "řekli například členové Front 242 (Moore 1990:2).54 

a) Estetický výraz a názvy kapel 

Jak již bylo uvedeno, EBM projekty si zakládají na odlidštěné, 

jakoby drsné, militantní, robotické, technologické či "industriálně-průmy

slové" vizualitě. K tomu patří i obaly alb, odívání, symboly a grafika obec

ně. "K obecným přednostem grafické komunikace patří rychlejší zprostřed

kování informace než při čtení, názornost informace a její závislost na 

rozhodnutí subjektu,jakji bude ,Čísť. Je to tedy ,texť svého druhu, v němž 

postup, čtení' je v rukou uživatele na rozdíl od závaznosti tradiční postupné 

formy ... I v grafické komunikaci platí některé obecné zákonitosti gramatiky 

a syntaxe, vzhledem k tomu, že člověk je ,živočich užívající obrazů', " píše 

se ve studii o vztahu hudby a výtvarného umění (Doubravová 1982:74). 

Taková komunikace Je patrná i z emblémů řady industriálních 

projektů: "otcové a matky zakladatelky" z Throbbing Gristle měli ve 

znaku červený elektrický blesk, fanoušci Einstiirzende Neubauten zase 

pyšně nosí stylizovaného človíčka, obecně oblíbeným tvarem je ozubené 

kolo (u Nitzer Ebb aj.) nebo kladiva, :wumpscut: má svou obchodní 

značku v mohutném dvojitém "W" (též znak korporace Weyland-Yutani 

z filmu Vetřelci), symbolem pro Leaether Strip se stalo složené latinské 

"ce", britští Clock DVA běžně užívali anténu a trojčíslí ,,242" je pojmem 

samo o sobě (ukázky jsou v obrazové příloze DP). Němečtí Kraftwerk 

jsou zase rozpoznatelní dokonce podle vlastního fontu písma. 

Součástí EBM image jsou i charakteristické obaly alb. Z vůbec 

nejčastějších námětů lze zmínit apokalyptické obrazy, mikročipy a součásti 

počítačů, útočící zbraně (bojové vrtulníky), computerovou grafiku, padlé 

54 "Australští SPK zase důsledně mapují skrytá místa lidské historie. Tu podle nich psali vždy vítězové, je 
tedy třeba soustředit se na historii poražených. SP K svou estetiku postavili na šokujících svědectvích ze 
světa medicíny, psychiatrie, a drogové manipulace. Popkulturu považovali za tak zhoubnou, že ji 
neparafrázovali a důsledně postupovali v intencích své metody léčby šokem" (Ferenc 2006: 18). 
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anděly, středověké nebo chladné výjevy, stroje, industriální zařízení, roboty 

a cyborgy, kosmické lodě, chemikálie, varovné tabulky před toxickým 

nebo radioaktivním spadem, televize, silniční zátarasy, žiletky, sexuálně 

vyhrocené scény, mrakodrapy, pokřivenou křesťanskou ikonografii, zni

čenou přírodu, nevydařené "gigerovské" klony živočichů, záběry z filmů 

(Brazil) apod. "lndustrial rovněž využívá dělnickou ikonografii spjatou 

s továrnami a připomínající umění socialistického-realismu v SSSR. Třeba 

reklama kanadského distributora na zadní obálce fanzinu využívala 

vhodnou ruskou sochu, která bývala logem státního Mosfilmu" (Collinsová 

2002:229). Do jisté míry typickým obalem CD je např. Epitaph (2001) dua 

FLA, kde v popředí leží roztříštěné mechanické srdce, v pozadí je temné 

nebe, mrtvá krajina a všeobjímající záhubu avizuje i název desky. 

To nás vede k otázce, proč jsou pro posluchače tolik lákavé temné, 

pesimistické a nepěkné vize? Jestliže je estetično možno dle jedné z definic 

chápat jako" to, co je vnímáním, resp. zkušeností, spojeno s potěšením ", 

(Henckmann, Lotter 1995:36) pak je třeba určení krásného relativizovat, 

neboť teze subjektivisticky orientované estetiky tvrdí, že vše se může stát 

objektem estetického zájmu. Ošklivost je také kategorie. Na tento fakt 

evidentně vsadil Němec Rudy Ratzinger, tvůrce hororově hlučného 

projektu :wumpscut:, v jehož komunikačním arzenálu jsou výhradně 

odporné a hnusné obrázky: mrtvola vojáka od Stalingradu, kosti z Gomory, 

pitvané tělo, lebky, kanibalská hostina atd. "Nemám rád prostou krásu, 

pomíjí průběžně a definitivně. Myslím, že na dark scéně je hodně lidí, kteří 

preferují negativní estetiku. Často jsem hledal podobný výtvor, jako je ten 

můj. Stále se utvrzuji v konceptu konce, v apokalypse. Je to druh rovnováhy 

duše ... :wumpscut: neříká lidem, co mají dělat. Já jen vyprávím příběhy, 

podněcuji představivost. Jestli má hudba pomůže nq'akému člověku smířit 

se lépe se svou smrtelností, nebo spáchá sebevraždu, o to se nestarám, " 

řekl kontroverzní autor (Sharrett 1998:37). V roce 2001 byl Ratzinger 
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narcen ze satanismu, neboť jeho alba byla nalezena v domě vyšinutého 

vražedného páru Daniela a Manuely Rudových. 55 

Skutečnost, že se skupina věnuje industriálu nebo přímo EBM, může 

naznačit i volba vhodného jména, které je vlastně prvním mediátorem, 

s nímž potenciální posluchač přichází do styku. V jednom fanzinu vyšel i 

článek, jak nejlépe pojmenovat novou skupinu. "Název je často tou nejdů

ležitější součástí kapely. Špatné jméno značí, že se vaše CD nikdy nebudou 

prodávat, na koncerty nebudou lidé chodit, nebo - v horším případě -

budou přicházet nesprávní lidé. Jako fanoušci Mariah Carey, třeba ... " (cit. 

dle Collinsová 2002:224). 56 Běžně jsou užívány vazby Cybemetic, Digital, 

TEC, Android, Christ, Factory, Commando, Hacker, Unit, Project, Data, 

Bionic atd. a samozřejmě slova s čísly: Front 242, Birmingham 6 1*1, 

Bigod 20 1*1, Assemblage 23, Cobalt 60 1*1, Fortran 5 a další. 

b) Hra s ideologií: konflikty s extremismem 

Po důkladnějším obeznámení se s estetikou žánru již není ani příliš 

překvapivé, že některé kapely byly napadány jako propagátoři hnutí, 

směřujících k potlačování lidských práv a svobod, řečeno se zákonem. 

Pochopitelně prvými byli již Throbbing Grisíle, jejichž logo s bleskem 

někomu připomínalo znak Britské fašistické unie, a kapele dozajista 

55 Případ vzbudil v Německu i celé Evropě obrovskou pozornost. Manželé totiž pozvali domů rodinného 
přítele Franka Haagena, jenž byl zabit kladivem a pobodán, na hrud' mu vrahové vyřezali skalpelem 
pentagram. Rozkládající se tělo bylo policií nalezeno v jejich bochumském bytě. "Nebyla to vražda, 
jednala jsem na příkaz Satana, " tvrdila Manuela. Popsala rovněž, jak se stala satanistkou a jak pila krev 
dobrovolníků, se kterými se seznamovala přes internet. "Žila jsem v Anglii a Skotsku, potkávala lidi a 
upíry v Londýně. Vyráželi jsme v noci, na hřbitovy, do ruin i lesů. Také jsem spala v hrobech a nechala se 
zaživa pohřbít, abych věděla jaký to je pocit, " šokovala porotu. Ta neuznala polehčující oklonosti ve 
formě psychiatrických posudků a poslala oba na 12, resp. 14 let do ústavního léčení s ostrahou (BBC 
News, "Judgemellt day for German Satallists", 30. ledna 2002). 
56 Z tohoto "návodu" ocituji i další vtipné a průkazné pasáže: ,,1) Ujistěte se, že májméno nějaký vztah ke 
vědě. Ne kjakékoliv, ale nějaké dobré technologické vědě, která může zabíjet lidi. Dobrými příklady jsou 
chemie (všechny Lanthanoidy!), biologie (Epistasis!), počítače (Neural Net') ... , 2) Název co nejvíce 
ztechnizujte. Přidejte číslo verze nebo upravte název do podoby MS-DOS souboru. Příklady: Lanthanide 
23, EPlSTA.SYS, Neural Net v.4 ... 3) Přidejte adjektivum, které zahrnuje násilí, strach či bolest. Dobrým 
slovem je Sharp, Thermonuclear ... Změňte C na K, lidé si budou myslet, že jste Němci. Pokud už Němci 
jste, přidejte ještě nějaké extra K. Varování: nedublujte jiná písmena, hlavně D a Q, jinak se z vás stane 
rapová nebo R&B skupina ... "(cit dle. Collinsová 2002:225-226) 
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nepomohly ani provokativní fotografie z Osvětimi. "Koketérií s nazi sym

bolikou se TG trochu blíží slovinští Laibach. V jejich případě šlo v první 

řadě o vyhranění se vůči kulisám socialistického realismu, v němž žili -

z rudých hvězd se obrácením naruby staly kříže, demonstrace ,jedné síly 

určujícího toku dějin' se v opak sebe sama přehoupla samovolně. 

Coververze popových hitů, jichž Laibach vytvořili téměř nepočítaně, často 

ukazovaly paralely nevinného šlágru s ideologickým brainwashingem: 

stupidní diskotékovka rakouských Opus Lije is Lije se v laibachovské verzi 

Opus Dei stal zaříkáním skupinového rituálu uhranuté lůzy, queenovská 

One Vision (neboli Geburt Einer Nation) nedopadla o moc lépe. Smutným 

důsledkem této estetiky je její nehynoucí atraktivita, díky níž vtip celé 

koncepce (skvěle čitelný například na laibachovské předělávce celé beat

lesovské desky Let It Be) nepochopila spousta pravicově orientovaných 

skupin. Poslouchat laibachovské epigony téměř vždy znamená nořit se do 

mýtů náckovského okutismu" (Ferenc 2006: 18). 57 

Vojenské vesty, kanady, německé vokály a pásky na rukou s číslem 

vedly v 80. letech i některé novináře, aby skupinu Front 242 rovněž nařkli 

z neonaCIsmu. 58 Ta ihned reagovala tiskovým prohlášením: "Skupina 

Front 242 by chtěla znovu uvést, že její členové jsou proti veškerým 

pravicovým ideím, doktrínám a ideologiím. Front 242 odmítají býti jakkoliv 

spojováni s fašismem, nacismem či neonacismem a jinými protidemokra

tickými a extremistickými tendencemi rozličného druhu, " a i po letech se 

členové pýřili, když padla taková otázka (cit. dle Collinsová 2002: 184). 59 

Podobně se museli hájit i Nocturnal Emissions. Kritiky se dostalo i 

německy zpívající industriálně-rockové kapele KMFDM, neboť dva 

z jejích mladých posluchačů vraždili 20. dubna 1999 na střední škole 

v Columbine High (Littleton, Colorado/USA). Americký tisk skupinu 

57 Z vlastní zkušenosti a několika pražských vystoupení Laibachu vím, že pochodové tirády a promítání 
silných obrazů zvedalo pravé paže zjevně zatoulaných německých fanoušků ... Vždy byly takové projevy 
hajlování ihned potlačeny mnoha okolními posluchači a extremisté byli náležitě zpacifikováni. 
58 V brebro a Antverpách proti koncertu dokonce demonstrovali i skupiny antifašistů! 
59 "Formu rezistence skupiny Front 242 lze nazvat jakýmsi ,mikro-fašismem ': disciplinace vlastního těla 
a duše kolem vojenských linek, maximalizace vaší efektivity bez pochybností, mechanizace vašich 
odpovědí za účelem dosažení spolehlivosti ... " (Reynolds 1991: 163). 
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(zásluhou německého zpěvu) označil za "neonazi band", takže frontman 

Sascha Konietzko, jenž má paradoxně židovské předky, musel reagovat na 

svém webu tiskovou zprávou: "KMFDM nejsou ve spojení s žádnou poli

tickou stranou, ... a od začátku byla naše hudba jasným postojem proti 

válce, útlaku, fašismu a násilí na druhých" (cit. dle Collinsová 2002: 175). 

Je pravdou, že v industriálu není moc politicky aktivních souborů: 60 

kritika společenských problémů je daleko obecnější, než aby se dala 

oznámkovat levicovostí, komunismem, ekologismem, liberálností atd. 

Avšak jak bylo uvedeno výše, nejen pravicová či levicová doktrína, ale též 

údajný či skutečný náboženský extremismus může bandu přitížit. Vedle 

:wumpscutu: s okultismem a satanismem koketoval Yelworc, což je 

otočené jméno známého mága a mystika Aleistera Crowleyho (1875-

1947). Prazvláštní postavou z "podzemí" je Boyd Rice (noise-projekt 

NON), který byl skutečně členem Rady devítky, orgánu Satanovy církve. 

c) Étos a smysl žánru 

Zde je na místě alespoň ve stručnosti shrnout, v čem dle mého 

spočívá ojedinělost a význam žánru. Industriální muzika nabízí zájemcům 

skutečně alternativní a JINOU hudbu, než jaká je běžně k mání. 61 Po

sluchače přímo stimuluje k aktivnějšímu přístupu (což platí i pro jiné 

nezávislé hudební směry): od fanouška je vyžadován pravý a náročnější 

zájem, její zvuk není zprvu tak pochopitelný, ale v důsledku všeho se pak 

nabízí větší pocit sounáležitosti, patřičnosti. Tématem takové hudby je 

nepokryté zobrazování stinných jevů a demaskování "normálnosti". 

K tomu patří šokující přístupy, které mohou vytrhnout člověka z letargie. 

60 Ale v širokém spektru industriálu se najdou i výjimky, jež mají skutečné vazby na pravicová nebo jinak 
extremistická křídla ve společnosti: Death in June, Whitehouse nebo Blood Axis etc. 
61 "Víte, terorismus je o skupině lidí, diciplinované jednotce, která pracuje proti jiným lidem. A to je 
přesně to, jak se cítíme ve vztahu k populární hudbě. Používáme termínu terorismus, protože zahrnuje 
velmi silný dojem moci a energie, " říkali členové Front 242, ještě než toto slovo nabylo zásluhou 
islamistických vražedných útoků dnešního "superhanlivého" smyslu (Reynolds 1991: 162). 
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EBM zkrátka žije z pocitu odstupu od mainstreamu a vazbami na 

budoucí světy, o čemž svědčí její antiutopický VAROVNÝ tón: " V tomto 

smyslu mají dystopie a industriál mnoho společného. Jinými slovy, může 

být dokázáno, že industriální hudba, místo aby byla označována 

,satanistickou', ,despotickou', ,fašizující' nebo ,násilnou', reprezentuje 

nadě;i, že disponujeme silou změnit svět, protože kdyby nebyla naděje, 

nedávalo by smysl vysílat varovný signál ... " (Collinsová 2002:432). 

A protože je Electronic Body Music především taneční hudbou s ryt

mem, přináší její "konzumování" i tělesný požitek. Některé koncerty či 

klubové akce připomínají skupinové rituály, jakési kolektivní terapie, bez 

civilizačního nánosu a s návratem k původní komunikaci: "To, co nás k 

hudbě neustále přitahuje, je její vysoká komunikační hodnota. Je dokonce 

vyšší než u lidského jazyka. Neboť díky hudbě můžeme vyjádřit, či vyvolat 

pocity, nálady a představy takovými způsoby, jež jsou pro jazykové a 

výtvarné možnosti nedostupné. Protože hudba je jediný výrazový 

prostředek, který ,spojuje protichůdné znaky: být zároveň srozumitelný a 

nepřeložitelný, který dělá z tvůrce bytost podobnou bohům a z hudby 

samotné nejvyšší mystérium lidských věd, proti němuž tyto vědy bojují a 

které přitom hlídá klíč jejich pokroku'" (Justoň 1996: 14-15). 
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ll) Přehled deseti zásadních alb žánru EBM 

Vymezení nejlepší, ono v populární hudbě tak frekventované úsloví 

"the best o!", je velmi vágní, proto raději užívám termínu zásadní. Protože 

se poslechu EBM věnuji prakticky již čtrnáct let, troufám si tvrdit, že níže 

uvedená desítka alb představuje pro většinu vyznavačů žánru zlomové, 

pamětihodné a svým způsobem vrcholné opusy, které osahují hitové skla

dby, ale předně tyto desky fungují jako kompaktní celek. Nevycházím 

samozřejmě jen ze svého subjektivního hodnocení, ale rovněž ze stovek 

ohlasů v recenzích, v diskusních fórech na internetu, z anket i osobních 

rozhovorů se zkušenými lidmi v oblasti této hudby. 62 Následující výčet 

nemá žádné "hitparádové" pořadí: všechny uvedené desky jsou si, řečeno s 

nadsázkou, rovnocenné, byť každý by jistě zvolil jinou nejoblíbenější. 

a) Clock DVA - Buried Dreams (1989) 

Clock DVA, s vůdčí postavou Brita Adi Newtona, začínali v roce 

1977 jako experimentální projekt ovlivněný jazzem, novou vlnou a indus

triálem. V druhé polovině 80. let se pozměněná sestava 63 přimkla k EBM a 

v roce 1989 publikovala vrcholnou desku Buried Dreams. Přemýšliví 

hudebníci, zajímající se mj. o psychologii, neurologii či fyziologii, nabídli 

zvědavým uším výjimečně pocitové, náladové album, kde nedominuje jen 

rytmus či hluk, ale spíše jde o nekonvenční jízdu po temných hlubinách 

lidských nálad, vášní a aberací. Booklet obsahuje citace z psychoanaly

tických studií, intimních deníků básníka Charlese Baudelaira, sexu

ologických prací Richarda von Krafft-Ebbinga či odkazů na sadistickou 

hraběnku Báthoryovou atd. Asi nejvýraznějšími písněmi jsou Sound Mirror 

/*/, The Act /*/, The Hacker /*/, cyberpunková hymna uvozená samplem 

62 Ucelený soupis zdrojů (i internetových diskusí etc.) je uveden v kapitole Použitá literatura a jinde. 
63 "Adi Newton zůstává, zbytek kapely zakládá skupinu The Box. Steven James umírá na ppedávkování 
heroinem (1981) ... V letech 1984-88 je ale skupina málo aktivní, neboť se Newton věnuje vedlejšímu 
projektu Anti Group (TA GC). De facto se obnovuje až v roce 1988, jako trio se znatelným posunem ke 
komerčnější (sic!) electronic body music" (Wich 1999/1: 188). 
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klapotu klávesnice, či The Sonology oj Sex, orámovaná šlehnutÍ1ni biče ... 

Zajímavostí je, že v roce 1998 vyšla digitálně remasterovaná edice alba 

péčí pražského vydavatelství Next Era. Clock DVA poté vydali další nad

průměrné desky (Man Amplified, Digital Soundtracks, Sign) , ale brilance 

Buried Dreams, které jsou dosud výrazným milníkem elektronické hudby, 

už nikdy nedosáhli. 

b) Front 242 - Front by Front (1988) 

Asi úplně nejznámější, nejposlouchanější a komerčně nejúspěšnější 

deskou žánru EBM je stěžejní dílo belgických Front 242, jež vyšlo v roce 

1988 pod názvem Front by Front. Belgická čtveřice našla optimální po

měr mezi chytlavou tanečností, rytmem, zastřešujícím hlasem vokalisty 

Jeana Luca De Meyera, mírou samplů z médií, odosobněným image a 

syrovou tvrdostí, jakou fanoušci u elektronických kapel zatím jen tušili. Po 

úspěšném turné s britskými Depeche Mode (1988) se světu ukázal nový 

směr, nová dospělejší a nezávislejší alternativa. 64 Megahitem, který zasáhl 

videoklipem Antona Corbijna i hudební televizi MTV, se stal Headhunter 

V3. O 1* I, přímočarostí uchvátily v oné době i skladby 1m Rhythmus Bleiben 

1* I, nabitá samply z válečného filmu Das Boot, úvodní Until Death nebo 

Welcome to Paradise 1*1, ozdobená výkřiky fanatického kněze. Pionýři 

EBM zkrátka vytvořili formát, jemuž se snažili vyrovnat a který kopírovali 

zástupy dalších, méně úspěšných projektů. V roce 1992 vyšla tato deska 

v reedici spolu s maxi singly Headhunter a Never Stopl, čímž se stala 

jedním komplexním sedmdesátiminutovým klenotem žánru. Klasické písně 

zahrála skupina na obou pražských koncertech (1991 a 1997). 

64 "Front 242 se stali idoly mládeže toužící po avantgardnější podobě Depeche Mode", shrnul Pavel 
Kracík (časopis Svět v obrazech 1990 in http://www.sweb.cz/ebm/ - přístup I. února 2006). 
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c) Front Line Assembly - Tactical Neural Implant (1992) 

U kanadského dua Front Line Assembly, jež v nejslavnějším a nej

plodnějším období tvořila dvojice Bill Leeb a Rhys Fulber, je těžké vybrat 

jen jednu desku. Pokud již v roce 1990 vydali nedostižnou, agresivitou 

přeplněnou až apokalyptickou práci Caustic Grip, 65 pak ji o dvě léta po

zději prakticky vyrovnali precizním, mnohovrstevným zvukem LP nazvané 

Tactical Neural Implant. Vyzbrojeni modernějšími technologiemi a termi

nologií sci-fi spisovatele Gibsona si FLA snad skutečně zapnuli "mozkový 

implantát" ... Popsat unikátnost alba slovy je jen stěží možné: v každé části 

desky se na posluchače valí melodie, ruchy, tikot, šumění a rytmy, které 

s každým dalším poslechem dodávají TNI novou dimenzi. Ač kvalitativně 

velmi vyrovnané album, jasným hitem je tu Mindphaser /*/, singl který byl 

úspěšnější než celá řadová deska. Stejně jako Headhunteru od Front 242 

se i této písni dostalo výtečného videoklipu, jenž upevnil kultovní status 

skladby. Z osmi tracků desky pře ci jen ještě vyčnívá uvolněná Bio-Mecha

nic /* /, rámusivě dunivá Gun /* / a závěrečná Lifeline, která prokázala i 

klasický písňový talent skupiny, jež se před lety rozhodla stát se "největším 

technobandem všech dob, "jak stálo v jednom dávném interview. 

65 Že nemá žánr jen nekritické fanoušky, ale i kritiky dosvědčuje například recenze Eduarda Svítivého 
z hudebního fanzinu UNl (1991/1), jenž navštívil památný koncert FLA v KD Barikádníků 20. dubna 
1991: "Tato muzika, která si říká i brutal disco, electro-trash či techno-core, evokuje totiž všechno 
špatné, co se jen dá na této zeměkouli nalézt. Front Line Assembly mají v tomto široký záběr. Poukazují 
na minulost plnou krutosti válek, hladomoru a lidského utrpení, nevynechávají současnost se všemi 
ekologickými katastrofami, industrializací a lidskou apatií a vše směrují k naprosté záhubě člověčenství 
ve světě odlištěném robotizací ... Ne, ještě nikdy jsem "živě" neokusil, jak to vypadá, když muzikanti 
všechny své deprese, sadomasochistické úchylky a vůbec veškerou zlobu a nenávist, které nastřádali za 
těžko odhadnutelný čas, stlačí do zhruba hodinové produkce a vychrlí je na vás jako těžko udržitelné 
zvratky. Front Line Assembly jsou zhoubný nádor. " Podruhé se FLA ukázali v Praze v Bunkru 16. října 
1995 a v Janě Kománkové našli spřízněnějšího posluchače: "Zpěv Rhyse Fulbera a nápaditost Billa 
Leebajsou tak velké, že vydržely všechno. Bill ve skutečnosti zpívá ještě lépe než dřív, možnáje nejlepším 
vokalistou z celé tvrdě elektronické sceny : je stylový, hodně drsný (ne vždy však zlý), umí doopravdy 
zpívat, vkládá do hlasu nezvykle hodně opravdovosti a naléhavosti a je schopen způsobit, že věříte celé 
kapele ... " (Rock & Pop - číslo 23/143, ročník VI). Po letech by se letos měla skupina ukázat v Abatonu. 
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d) Haujobb - Homes & Gardens (1993) 

Debut jako hrom předvedli v roce 1993 v Německu žijící hudebníci 

Daniel Myer a Dejan Samardzic, jejichž uměleckým jménem se stal 

projekt Haujobb. Na tehdy začínajícím labelu OffBEAT, následně důležité 

evropské značce konce 90. let, vydali fascinující mix ambientních tónů, 

klidu a naopak též pulzujících klubových explozí pod názvem Homes & 

Gardens. Oba muži s evidentní zálibou ve sci-fi filmech a zvláště pak 

Vetřelcích, 66 přidali do své hudby spršku zdařile zapadajících samplů, ne

otřelých nápadů a rozhořčených či emotivních vokálů. Výjimečnou atmo

sféru má zejména Yearning /*/, titulní Homes & Gardens /*/ extrémním 

hlukem oplývá Final Race, která hned přechází do klidné Kilo-Cycle 

Respirator s nasamplovaným lidským dechem. Jedni z neinventivnějších 

hudebníků na EBM scéně, kteří po druhé desce Freeze Frame Reality 

zjistili, že teritorium fakticky opanovali a nemají se v hranicích žánrů kam 

dále vyvíjet, se vydali na půdu lehčí elektroniky, kde patří v současnosti 

rovněž k vůbec nejzajímavějším aktům. Nedávno zahráli na Kladně. 67 

e) Laibach - Opus Dei (1987) 

O slovinské kapele z Ljublaně, německy Laibach, se napsalo mnohé 

i mimo hudební tisk. Avantgardní skupina, skládající jevištní a divadelní 

hudbu, se proslavila zejména svou prací s ideologiemi, silnými symboly, 

uniformami, manifesty a především militantním, pochodovým zvukem. 68 

Hudba, zřetelně ovlivněná skladatelem Richardem Wagnerem, podepřená 

často německy deklamovaným textem zpěváka Milana Fraze je agresivní, 

66 Vedlejší projekt skupiny se dokonce jmenoval Newt, podle vetřelci unesené holčičky. 
67 Skutečnost, že EBM je stále především klubovou a alternativní zábavou může dosvědčit i událost, 
z kladenského vystoupení (18. listopadu 2005), kdy se na pódiu za mikrofonem představil i fanoušek 
David Rovenský, jenž si staré texty pamatoval lépe než samotní autoři. Pro připomínku: duo Haujobb 
skutečně není nějakou druhořadou formací, ale vrcholným a respektovaným představitelem žánru. 
68 Encyklopedie rocku a popu charakterizuje Laibach, častého hosta pražských koncertů, těmito slovy: 
" Od počátku experimentuje s politikou. Výrazný osobitý styl kladoucí důraz na monumentálně-pochodový 
zvuk. Výrazné místo mají též německy zpívané vokály" (Wich 1999/1:564). 
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těžká a u lidí vyvolává jednak nadšení, ale i deprese či znechucení. Nej

úspěšnějším a nejznámnějším albem bohaté diskografie je dozajista Opus 

Dei z roku 1987 vydaný u zavedeného nakladatelského domu Mute. Stalo 

se tak zejména díky dvěma úvodním svérázným coververzím hitů od 

diskotékové skupiny Opus a poprockových Queen: Life is Life se proměnil 

v Leben Heisst Leben /*/ resp. Opus Dei, a z původní One Vision se stal 

pochodový marš Geburt Einer Nation /* /. O tom, že Slovinci, často 

osočovaní coby nacisté či fašisté, umí i výbornou scénickou muziku pak 

svědčí závěrečné skladby Koža nebo Krst. Umělci, kteří vyhlásili i vlastní 

"stát" pod patronátem NSK a vydávají si pasy, mají zvláštní rétoriku, např: 

"Pro nás není ani násilí, ani systém estetikou a tím méně zábavou. Násilí je 

krutou potřebou, které jsme se podvolili. " 69 Ať už si o Laibach myslí 

člověk cokoliv, rozhodně ho nenechává netečným. 

f) Leaether Strip - Solitary Confinement (1992) 

Důležitou osobností industriální hudby se stal Dán Claus Larsen, 

jenž v roce 1988 založil samostatný, čistě elektronický projekt pod názvem 

Leaether Strip, charakteristický kombinováním hluku a chytlavých melo

dií. Patrně nejúspěšnější a z hlediska EBM nejlepší deskou je Solitary 

Confinement z roku 1992, která vyšla jako jedna z prvních LP na legen

dárním labelu Zoth Ommog. Dánský mág, jenž vše od programování, 

mixování až po zpěv zvládá sám, na albu představil svůj největší hit 

Adrenalin Rush /* /, drsný opus podbarvený melodickou, až mystickou 

linkou. Velmi rychlou skladbou je Strap Me Down /* / a také cynická Crash 

69 To vše" nás neustále nutí uvažovat nad tím, jestli to Laibach myslí vážně, nebo jestli je to jenom hra. 
Laibach na otázky novinářů odpovídají velmi záhadně. Otázka: Existuje (úřední či neúřední) manifest 
skupiny? Laibach : Jakýkoliv příležitostní manifest je jako programová sbírka cílů, podob a principú 
činnosti v zásadě nedodělaná, zatížena sama sebou a ponechána dynamice času (např. komunistický 
manifest 1848, futuristický manifest 1909), který odkryje krátkodobý význam jejich obsahu. Laibach zná 
univerzálnost času, naše organizovaná aktivita je intenzivní agitací a stálou systematicko-ideologickou 
ofenzívou. V souladu s tím o našem základním orientačním ustanovení stále diskutujeme a upravujeme ho 
tak, aby program a jádro teorie tím byly předhozeny nepřetržitému přetváření dynamické transformace, 
to znamená stálé revizi. Konečná verze manifestu neexistuje, ale základní teze a programové dokumenty 
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Flight 232/92 /*/, jíž není radno poslouchat v letadle. Její autor, hrdý na 

svou homosexualitu, ale nezvládá skládat jen agresivní muziku, nýbrž fa

noušky dokáže překvapit i takřka klasickou hudbou, jako tomu bylo na 

dekadentním albu Serenade for the Dead (1994).70 Koncem milénia se ale 

Larsenův nepopiratelný talent vypařil, dlouho o sobě nedal vědět, a když se 

tak stalo, rozčarování elektronické komunity bylo veliké. 

g) Nitzer Ebb - That Total Age (1987) 

Rytmus. Tempo. Bicí. A vzteklý hlas. Prakticky nic jiného neosahuje 

debutové album That Total Age anglických Nitzer Ebb, jejichž osazenstvu 

Douglasi McCarthymu, Bonu Harrisovi a Davidu Goodayovi nebylo 

v době vzniku kapely ani sedmnáct roků. Deska je velejednoduchá, písně 

jsou si podobné, až se nabízí pocit, že to je jeden dlouhý track: ať už se 

jmenuje Fitness To Purpose /*/, Smear Body /*/ nebo nejpopulárnější Join 

In The Chant /*/. Hypnotizující monotónní rytmus a hluk kovových 

předmětů spolu se skandovaným křikem žene bez ustání stále někam 

vpřed ... 71 Kde se tedy u tak "primitivní" hudby vzala ona obrovská popu

larita? Odpověď je prostá: je v ní nastřádáno tolik nashromážděné energie a 

mladického vzteku, že by spláchla snad celý Londýn. "Když vznikaly první 

písně a naše image, bylo nám kolem šestnácti. Byli jsme mladí a leccos 

jsme viděli jinak než dnes. Dnes bychom to asi udělali všechno jinak, i když 

hněv a nenávist k této společnosti v nás zůstávají, " dodávali členové kapely 

byly zformulované a uspoládané do určitého pole působnosti skupiny a shrnuté do 10 bodli konventu. " 
(časopis Svět v obrazech 1990 in http://www.sweb.cz/ebm/ - přístup 1. února 2006). 
70 "Chtěl jsem tím trochu poškádlit industriální dav, protože spousta z nich není otevřena ostatní hudbě. 
Myslim, že to způsobilo trochu povyku, ale o to mi šlo. Zoth Ommog i Cleopatra chtěly, abych to vydal 
pod jiným jménem, a ne jako Leaether Strip ... Také si myslím, že by si kapely měly dělat samy i všechen 
ten artwork kolem, protože do toho dávají více ze sebe, " řekl Larsen (in Culture Shock Zine, jaro 1997). 
71 Publicista Pavel Kracík popsal Nitzer Ebb počátkem 90. let následovně: "Jejich hudba není složitá a 
komplikovaná. Všechny skladby jako by byly vytvořeny podle jednoho schématu. Základem je monotónní 
rytmus, ke kterému se přidá basová linka, sequence. To je doplňováno zvuky "metal object" (tj. různé 

kovové pružiny, tyče, kladiva). Zpěvák nezpívá, ale křičí - skanduje. Určité slovo je několikrát opakováno 
a tím vzniká u posluchačů pocit, že jde o další hudební doprovod. Nadto se ozývají krátké výkřiky části 
textu - bez logického sledu. Hlas je u Nitzer Ebb nástroj napětí, chaosu i strachu" (časopis Svět 
v obrazech 1990 in http://www.sweb.czlebml - přístup 1. února 2006) 
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ještě koncem 90. let, kdy se - spíše neúspěšně - pokoušeli prorazit se složi

tější hudbou. Ale onen chaotický hněv z That Total Age přežil. 

h) Skinny Puppy - Twelve Inch Anthology (1989) 

Pohublé štěně, jak zní překlad názvu Skinny Puppy, kanadských to 

králů industriálu, patří k absolutně nejzajímavějším kapelám celé odnože 

tzv. alternativní hudby. Není to jen kvůli svébytné muzice, jež dokáže být 

místy neposlouchatelná a místy nádherná i překvapivě citlivá, ale předně 

kvůli osudům jednotlivých členů. Asi jen málo hudebníků bylo zaintereso

váno v tolika rozličných projektech najednou jako pánové Dave Ogilvie, 

Nivek Ogre, cEvin Key a David R. Goettel, jemuž se záliba v heroinu 

stala v roce 1995 osudnou. "Nejsme zli. Pouze odrážíme všechnu tu špat

nost a hnilobu, která se válí kolem nás, " říkali od počátku a ke skandálním 

koncertům Ogre dodával: "Ano, je to šokující, dost krvavé, možná hnusné. 

Každopádně to nutí člověka přemýšlet" (Rychlík 2005a). 72 Průřezem boha

tou diskografií je kompilace Twelve lnch Anthology z roku 1989, na níž 

nechybějí slavné skladby Addiction /* /, Assimilate /* / nebo závěrečná 

Testure /* /. K temné, antihudební ne strukturované hudbě Skinny Puppy, 

kteří prosluli i kontroverzními koncerty, je radno přistupovat opatrně, i 

když jejich novější album Process (1996) se rannému "chaosu" již na míle 

vzdálilo. Loni kapela vystoupila s úspěchem na Love Planet v Táboře. 

72 Po drastickém vystoupení, spjatém v říjnu 1988 s turné k asi nejhodnotnější řadové desce VIVlsect Vl, 
zasahovala policie. V americkém Cincinnati přišlo na hudebníky z Vancouveru anonymní udání, že mučí 
nevinná zvířata. Pravda ale byla jiná. Terčem pódiové "kastrace" byla pouze hračka psíka Chuda, který 
měl naopak ukázat na nehumánní zacházení se živočichy. "Je typické a paradoxní zároveň, že policie 
zatýká nás, když se toto hrůzné divadlo děje v reálu a každodenně ve více než 300 laboratoN, " zlobili se 
členové Skinny Puppy, kteří si právě z těchto důvodů zvolili jméno podvyživeného štěněte. 
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i) The Young Gods - T.V. Sky (1992) 

Švýcarští The Young Gods, 73 ač neJsou typickými představiteli 

EBM, se postupem času sbližovali s elektronikou více a více - kytarami už 

prý byli znuděni. Soubor vedený od roku 1986 charizmatickým zpěvákem 

Franzem Treichlerem se po punkově avantgardních začátcích propracoval 

až k osobité variantě elektronického rocku, který má v sobě na rozdíl od 

mnohých jiných "duši". Desku z léta 1988 vyhlásil Melody Maker počinem 

roku. " Vlastně ani nemáme pocit, že bychom byli moc agresivní. Agresivní 

muzika, to je něco jako rána pěstí do obličeje. My ale pracujeme s prvkem 

násilí, které je daleko obecnější. " To ukázali Mladí bohové, kteří milují 

Prahu a mnohokrát již zde koncertovali, 74 mimojiné na vynikající desce 

T VSky vydané roku 1992 na značce Play It Again Samo Zvukově vytří

bená nahrávka má dva písničkové vrcholy v podobě skladeb Gasoline Man 

/* / a Skinflowers /* /, které táhne nezaměnitelný hlas až k posledním 

tklivým zastavením v podobě She Rains a téměř dvacetiminutové balady 

Summer Eyes. Svůj příklon k elektronice, která však není ani trochu 

chladná, vytříbili The Y oung Gods i na své poslední řadové desce Second 

Nature z roku 2000. V ČR hráli i loni, když oslavili dvě dekády existence. 

j) X-Marks The Pedwalk- Human Desolation (1993) 

Naopak maximálně studená je raná tvorba X-Marks The Pedwalk 

z Německa. Dvojici Sevren Ni-Arb a Raive Yarx (vlastním jménem bratři 

Schmechtovi) se zejména na albu pojmenovaném Human Desolation 

z roku 1993 (na přebalu s ukřižovanou nahou dívkou) povedlo vytvořit 

73 "Když kapela vznikla, slyšel jsem písničku od skupiny The Swans. Jmenovala se The Young Gods. Ten 
název se mi hned zalíbil. Má i určitou symboliku. My všichni, lidské bytosti, jsme v podstatě mladými 
bohy. Nikdy nebudeme a nemůžeme být skutečnými bohy, ale snažíme se dosáhnout tam, kde tušíme, že 
bohové jsou. Po celý svůj život jsme proto adepty na božství; jsme bohy-amatéry. Mladými bohy, " sdělil 
zpěvák Franz Treichler (Mill 20. května 2005, str. 18). 
74 Prvně hráli The Young Gods v roce 1990 v pražském Edenu, památná jsou i jejich vystoupení v 
Emauzích v roce 1992 nebo v Akropoli z roku 2000, které hudební kritik Josef Rauvolf hodnotil slovy: 
"Tenhle vydařený koncert bylo možné chápat jako kolektivní exorcismus, jako příval, který z hlavy 
vyplaví vše zastydlé a zahnilé. Ano, taková to byla síla ... " (Mill 17. května 2000, str. 24). 
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hodinový festival pesimistických nálad spojených s rytmickou, možná ani 

ne nijak výjimečnou hudbou, která však zázračně funguje od začátku až do 

konce desky ... 75 Klubovými hity se nicméně staly písně I See You /*/, 

Repulsion /*/ a především také singlová The Trap /*/. Přestože XMTP na 

dalších dílech kvalitu zvuku posunuli mílovými kroky kupředu (např. 

Meshwork 1995 nebo Drawback 1997), tajemné soudržnosti této desky se 

vícekrát nepřiblížili. Hlavní autor i producent, který oživil i zajímavé 

projekty Ringtailed Snorter nebo U-Tek, ukončil kariéru v roce 1998, 

když zjistil, že "okouzlení hudbou zmizelo ". Vzal si zpěvačku Estefanii 

(objevuje se na pozdních albech) a založil úspěšnou e-byznysovou firmu. 

75 Na celistvost alba sázel i autor Sevren Ni-Arb, když v roce vydání pro jeden fanzin uvedl: "Human 
Desolation je o drogách. Chtěli jsme ukázat jejich jýziologické, psychologické i sociální efekty. S deskou 
jsme velmi spokojeni, protože má svou vlastní atmosféru a písně mají skutečný písňový charakter. Neužili 
jsme tolik rozostřených vokálů jako na albu Freaks, takže hlas je více lidský a umocňuje dopad celé 
dlouhohrající desky" (in For Crying Out Louder, 1993/3, str. 24). 
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12) Front 242 - portrét klasického zástupce stylu EBM 

V následující kapitole DP představím ve stručnosti jednu v mnohém 

typickou skupinu žánru EBM, belgické Front 242, kteří značně ovlivnili 

industriální hudbu a stali se svého druhu legendami "progresívní taneční 

techno scény (electronic body music) " (Wich 1999/1:370). 

a) Zrod a etablování skupiny (1980 až 1985) 

Belgičtí Front 242 76 patří k zakladatelům elektronické hudby, která 

v 80. letech dominovala velkému množství evropských klubů, tzv. Electro

nic Body Music (EBM). Za více než dvacet let své existence prodělala tato 

skupina obrovský vývoj - od jednoduchých rytmických skladeb až k maxi

málně propracovaným syntetickým písním. Takřka od počátku patřili k 

absolutní špičce, věděli to, a často se jim dostalo nařčení z arogance a 

povýšenosti. 77 Front 242 dali vzniknout tvrdé evropské scéně a ovlivnili 

chicagský electrothrash, prezentovaný svého času oblíbenými Ministry. 

Projekt Front 242 vznikl v roce 1981 v Bruselu a zakládajícími členy 

bylo tehdy duo studentů uměnověd Dirk Bergen a Daniel Bressanutti. 

"Daniel byl přitahován jak elektronickou hudbou, tak i Musique Concrete. 

Tvořivý duch studenta umění a grafiky jej přivedl do říše hudby. Protože 

pracoval v hudebním obchodě, byl obeznámen s posledními pokroky v syn

tezátorech a technologiích. Mezi těmi mašinkami našel svou prvou elektro

nickou lásku: Roland System 100" (Byte 2004:2). První pokusy byly jedno

duché a přímočaré. Vyplývá to také z toho, že v té době ještě neexistovala 

výkonná MIDI zařízení a vytvořit na primitivních syntezátorech ve spojení 

s vícestopými magnetofony elektronickou hudbu nebyla hračka. Na značce 

76 Jméno skupiny Front 242, které svádělo k mnohým domněnkám (číslo válečné fronty ve 2. světové 
válce, Rezoluce OSN #242 o Palestině a Izraeli atd.), nic neznamená. Autoři hledali jen silné, inter
nacionální jméno sestávající ze slova a číslic. " Patrick mi ze začátku řekl, že je to úplně jedno. A na 
jedné bednějsme pak uviděli veliká čísla 242," řekl Daniel B. v rozhovoru pro MTV v roce 1993. 
77 Například v rozhovoru pro český časopis Bang (1993) odpověděl Daniel B. na otázku, zda zavítají opět 
do Prahy slovy, že "pro násje Praha moc malá." Těžko říct, kdy šlo o pózu, a kdy o skutečnost. 
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New Dance (ND 002) pak vydali první singl Principles / Body To Body, 

který však nezaznamenal nějaký závratný úspěch. Ke skupině přišli 

z projektu Underviewer, kombinujícího postpunkové a anti-rockové vlivy, 

i dva noví členové: hráč na syntezátory Patrick Codenys a zpěvák s 

výjimečným hlasem Jean-Luc De Meyer: "Po jejich osudovém setkání 

v obchodě je Daniel vyzval k vyzkoušení Jean-Lucových vokálů pro píseň 

U-Men. A kombinace nástrojů i talentu všech čtyř členů přinesla daleko 

silnější zvuk" (ibidem). Následujícího roku byl publikován druhý singl U

Men/Ethics (ND005) a i přes kvalitu skladby zapadlo i toto SP. 

Po U-Men došlo na první studiové LP album nazvané Geography s 

celkem dvanácti kratšími songy. 78 Zde je patrný vliv německých industri

álních Deutsche-Amerikanische Freundschaft (D.A.F.) - hlavně proto, 

že i z jejich hudby čiší nastřádaná síla. Ale skladby Black White Blue či 

pilotní Geography už ukazují směr, jakým se vývoj kapely ubíral. Front 

242 opustil Dirk Bergen, jenž prý projekt nebral příliš vážně. Trojici 

elektroniků záhy doplnil legendární zpěvák a showman Richard 23 (aka 

J.K. = Jonckheere), díky němuž se začaly dít velké věci (mj. spolupráce 

s Alem Jourgensenem a Barkerem z Ministry či s Revolting Cocks, byl 

inspirací pro remix písně Assimilate /* / od Skinny Puppy atd.). 79 

Skupina vydala v roce 1983 bilanční EP Two in Dne (ND009) a 

především nový materiál Endless Riddance (MASK 102). Poprvé odjeli i 

na tour do USA, kde vystupovali také jako předkapela stále tvrdších 

Ministry, původně synthpopového bandu se zamilovanými songy. V 

průběhu let 1984 a 1985 natočili 242 desku No Comment s tanečními hity 

78 Roku 2004 vyšla kompletně remasterovaná limitovaná edice i s přiloženým druhým CD "prehisto
rických" rarit. Péčí vydavatele Alfa Matrix vznikla i brožurka o vlivu a minulosti Front 242, kterou 
vypracoval Nasty Byte, absolvent M.A. studia elektronické kompozice z New England (Byte 2004). 
79 "V roce 1983 opouští skupinu jeden ze zakládajících členů Dirk Bergen. Na jeho místo přichází 
Richard 23, který se stává poznávacím znamením Front 242. Jeho "účes" si zapamatuje každý, stejně jako 
jeho chování na pódiu. Richard 23 hraje na bicí a zpívá, ale vce méně pořád pobíhá po jevišti, mikrofon 
má přidělán za uchem, a když si to situace a hudba žádá, tak tluče do bicích. Při koncertech je středem 
pozornosti ... " (Kracík 1 990a). 
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Commando Mix a No Shujjle /*/. V jejich tvorbě byl také stále patrnější 

důraz na estetiku a étos kapely - zajímavé přebaly alb (vlastní "subdivize" 

Art & Strategy) , 80 vojenské vesty, jakoby odcizený, silový a odlidštěný 

image apd., který jim později přinese i osočení z neonacismu a další ne

smyslné invektivy. "Ano, máme maskulinní image. Jsme muži. My se toho 

nebojíme. Ona maskulinita je silná, protože tu hovoříme o umění. 

Kdybychom vyprávěli o lásce, viděl byste více z naší ženské stránky. Je to 

umění, a umění vyvolává vaše instinkty. Jsme muži, ale ne machové. 

Vezměte si Wagnera, to je rovněž velmi mužská forma vyjádření. A pro mě 

nemá žádné špatné souvislosti," vysvětloval Patrick Codenys později 

(Reynolds 1991:162). To nejdůležitější, zvuk, byl též daleko více propra

covanější, barvitější a vrstvenější. Přibývá i samplů - charakteristického 

znaku nastupující EBM vlny. V závislosti na tom jim vzrostla popularita a 

"Two/FourlTwo" či "zwei/vierlzwei" bývali hosty po celé Evropě. 

b) Vrcholné tvůrčí období (1986 až 1993) 

V roce 1986 se Richard 23 rozešel s Jourgensenem a svůj elán dal 

naplno k dispozici své mateřské skupině. Výsledkem· roční studiové práce 

se stala výtečná, zlomová deska Official Version (RRE005), která Front 

242 katapultovala do jiné dimenze. Narozdíl od Geography a No Comment 

je třetí album "postmoderní skládačkou" samplů z filmů, televizních 

vystoupení (skladba Angst) a masivních zvukových ploch. Pod hlavní úder

nou, taneční linkou je slyšet tikání, šumění, přelévání, klapání, šustění 

(např. Masterhžt /*/, WYHIWIG). K tomu všemu přidávají Richard a Jean

Luc spolehlivé vokální výkony. Invence a inovace i tehdy odlišovala 242 

od ostatních EBM skupin, které se v té době soustředily spíše na tvrdý, 

ryčný (a prostý) rytmus a zapomínaly na stěžejní písňovou strukturu. S 

deskou Official Version skončila etapa mladé, neznámé kapely a začala 

80 Členové skupiny se podíleli i na několika výstavách, k nimž pochopitelně složili i hudbu: např. jako 
The Art Corporation, 8. května - 9. června 1996, Galerie Kunsto/, Aarschot 
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vrcholná éra nového kultovního souboru nezávislé hudební scény. "Muzika 

byla sestavována jako zvuková koláž, vrstva na vrstvu. Texty Jeana-Luca 

byly často inspirovány futuristickými filmy (Vetřelec, Blade Runner) a 

v jiných případech odrážely svět okolo něj, aniž by byl zahrnut osobní 

pohled na věc nebo vlastní názor. Vokály a jiné zvukové efekty byly sou

částí oné zvukové směsi. Samozřejmě s obrazy za zády - vždy si dělali 

vlastní artwork. Živá vystoupení se stala rovněž revolučními. Na rozdíl od 

jiných elektronických skupin, jejichž členové stáli stoicky za syntezátory, se 

242 pohybovali po pódiu, provokujíc tím obecenstvo ... Po letech kon

certování začala jejich aktivita působit i na dav. Lidé, kteří dříve jen stáli a 

přihlíželi, najednou začínali hned s prvními tóny tančit!" (Byte 2004:3). 

Pronikavý úspěch dokázalo belgické kvarteto zopakovat i o dva roky 

později. Rok 1988 znamenal pro F242 totální boom: vydali geniální desku 

Front by Front (RRE007), singl se svou hymnickou skladbou Headhunter 

/*/ (RRE006) a dostali se, hodně překvapivě, i do komerčních hitparád. To 

je pro EBM kapelu, tvořící pro poměrně úzký okruh posluchačů, věc takřka 

neskutečná. V Belgii byli vyhlášeni nejpopulárnější skupinou roku a stále 

slavnější Depeche Mode si Fronty zvolili jako předskupinu - stovky fandů 

pak našly tvrdší "depešáky" a přimkly se k temnějšímu soundu EBM: 

" Velký vzestup začal v roce 1988 při společném turné s DM Za 35 dní 

tohoto turné je viděly desetitisíce fanoušků v celé Evropě. Navíc ve stejné 

době vydávají velmi úspěšné album Front By Front, které si vedlo dobře 

jak v Evropě, tak v USA. Zájem o Front 242 vyvolala i vlna, která v posled-

ních dvou letech zachvátila celou Evropu. Ta horečka se ;menuje ,New 

Beat' a jde o belgickou odnož ostrovního ,Acid House Music'. Jedním ze 

zakladatelů New Beatu jsou nepřímo i Front 242. Hit Headhunter byl 

vyhlášen jako jeden z nejzajímavějších videoklipů roku 1988. Tisíce 

mladých lidí začaly objevovat (pro ně) novou skupinu. Jaké bylo jejich 

překvapení, když zjistili, že skupina existuje už sedm let a na svém kontě má 

tři alba a tři EP desky ... " (Kracík 1990a). 
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Deska Front by Front je absolutní klasikou, nejspíše i nejslavnějším 

industriálním počinem vůbec, a ortodoxní posluchači EBM stále dokola 

poslouchají písně Welcome to Paradise /* /, lm Rhythmus Bleiben /* /, Until 

Death, First ln/First Out či veleznámý Headhunter V 3. O s proslaveným 

"vajíčkovým" videoklipem Antona Corbijna na MTV. Důvod úspěchu? 

Čtvrtá řadová deska je vyváženým mixem hutných rytmů, agresivity, 

nápaditých samplů i zkresleného zpěvu obou frontmanů, což v důsledku 

vede jak k příjemnému poslechu, tak i chuti vyskočit do metrové výše. 

Z Front 242 se postupem času stávala kultovní skupina, která svůj 

status chytře posilovala tajemnou vizáží, energickými živými koncerty a 

hlavně nezapomenutelnou, stylovou hudbou. V roce 1990 vyšly dva díly 

maxi singlu Tragedy > For You < /* / s extrémně rychlou elektronickou 

skladbou Punish Your Machine. Rok poté se na trh dostalo i album Tyranny 

> For You < (RRE 011), které opakuje základní principy Front by Front, 

ale už to není úplně ono. I tak zůstává tento počin nadprůměrnou EBM 

deskou, o což se zasloužily zejména hity Moldavia, pilotní track Tragedy 

>For You <, Sacrifice nebo na svou dobu hyperagresivní Neurobashing. 

Dne 28. května 1991 koncertovali poprvé v Praze - Edenu. 

"Front 242 vidí lidskou existenci jako druh neutuchajícího boje: 

globálního (mír střídaný válkamz), sociálního (kapitalistická válka všech 

proti všem), i mikrokosmického uvnitř jedinečné duše (válka mezi trpkostí a 

tužbami). Válka, ve které není dobra ani zla, existují pouze silné a slabé 

sily. V každém člověku je bytostný boj. Po každý den svých životů válčíte 

sám se sebou. Je to nekončící zápas, " vysvětlovali agresivitu svých písní 

(Reynolds 1991: 162). Zcela nový, ambientně podmanivý trend přineslo 

minialbum Mixed by Fear (RRE012) zvláště s písněmi DSMOl-4. 

Dva roky odmlky a v roce 1993 přišla exploze: Front 242 vydali 
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najednou tři desky! První byla - i na jejich poměry - výjimečně tvrdá 

06:21:03:11 Up Evi/ a druhou pak snivá 05:22:09:12 Ofl, jež přinesla 

premiérově také ženské vokály (newyorská zpěvačka 99 Kowalski). Toto 

dílo dosud nejspíše představuje umělecký vrchol belgických zvukových 

kouzelníků. Třešničkou na industriálním dortu byl přídavek v podobě 

remixového alba Angels vs. Animals, kde jsou původní verze jen těžko k 

poznání. Z prvně jmenovaného LP (Fuck Up EvU - čísla určují pořadí 

písmen v abecedě) vyčnívá klubový rámus roztříštěné skladby Religion a 

pak též Stratoscape, nořící se až do kosmických hloubek. Pokračováním 

tohoto stylu je zvuková koláž EvU Oif, z níž nejvíce září takřka dokonalá 

Crushed /*/. Na desce ale neparticipují zpěváci De Meyer a Richard 23. 

Komplexní opus EvU 0([ jakoby do sebe vstřebal to nejlepší, co 

tvorbu skupiny ovlivnilo: " Víte, máme v sobě kulturní dědictví, jež nás činí 

více autentickými než například kapelu z Utahu, která se pokouší napodobit 

zvuk euro beatu. Když říkám kulturní odkaz, tak nemyslím pouze elektro

popové inovátory jako Kraftwerk nebo DAF, jde mi o něco, co zahrnuje 

filozofii, vážnou hudbu, architekturu, dějiny. Front 242 čerpá z Wagnera, 

Šostakoviče, italských futuristů, Russola, grafiky, z tolika evropských 

uměleckých podnětů. Dříve to byl konstruktivismus, jenž nám byl velikou 

inspiraci. Ale teď už nejsme tak přesně vymezení, " sdělil novinářům Daniel 

B., mozek kapely a hudební skladatel (Reynolds 1991: 163). 

c) "Žít s puncem legendy ... " (1994 až 2006) 

Na dlouhou dobu posledním dílem z "242. kuchyně" byl živý koncert 

Live Code (1994, záznam z 25. října 1993) a posléze také téměř osmdesáti

minutové remixové album Mut@ge Mix@ge (1995), kde se údernost a 

agresivita EBM rozpustila v ambientních technoremixech hudebníků z The 

Prodigy, The Orb, Underworld atd. Po celá devadesátá léta se jednotliví 
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členové Front 242 věnovali svým vedlejším projektům (Cobalt 60 /*/, 81 

Cyber-Tec /* /, C-Tec /* /, Male or Female, Holy Gang, Gaiden, 

LaTchak, remixy, produkce ... ). 82 Jen v roce 1997 došlo k jistému oživení 

- tehdy vyšla koncertní deska Re:Boot Live s aktualizovaným a progresiv

nějším "techno" zvukem /*/. Během celosvětového Re:Boot Tour '97 zaví

tala skupina podruhé i do naplněné pražské Lucerny (prosinec 1997). 83 

Teprve 28. dubna 2003 vydali Front 242 po celé dekádě ticha nový 

studiový materiál - na labelu XllIbis Records vyšlo album Pulse s 

doplňujícím EP Stil! & Raw. Pro řadu fanoušků bylo zbožně očekávané LP 

velikým zklamáním, neboť se zcela rozchází s klasickým zvukem skupiny 

a v minimální míře využívá hlasových kvalit obou tradičních zpěváků. 

Poslední opus zůstal za očekáváním, a v době, kdy elektroniku může 

skládat téměř každý, není deska nikterak výjimečná. Odsuzovat největší 

legendu EBM pro jeden nevydařený pokus by však bylo nepatřičné, vždyť i 

jejich první experimenty zůstávaly nepochopeny a nakonec se z podivných 

ruchů, lomozů, bzučení a tikání vyvinula celá nová odnož populární hudby: 

"Umělecky zkombinovali elementy z rozličných žánrů a stvořili EBM 

Technicky ovládli nejpokročilejší hudební instrumenty své doby. A filozo-

ficky vrátili obsah tomu, čim má být pravá skupina" (Byte 2004:3). 

81 Cobalt 60 hrál v lednu 1999 v pražském Futuru: "Hudební styl electronic body music sice není v 
takové módě jako před pár lety, nicméně kapely tohoto ražení existují a vydávají ne nezajímavé desky. 
Jednou z takových skupin je i formace Cobalt 60, kterou kromě Dominiqua Lallementa tvoří i bývalý 
kytarista Cassandra Complex Robert Wilcocks, a především bývalý frontman skupiny Front 242 Jean-Luc 
DeMeyer ... .. (in Reflex, 7. ledna 1999, str. 48). 
82 Kompletní soupis externí činnosti členů Front 242 je obsažen v příloze A této diplomové práce. 
83 "Ačkoliv je žánr EBM dnes už pokládán za historizující, skladby této skupiny jsou bezpochyby jedním z 
inspiračních zdrojů současné taneční scény. Výmluvně o tom svědčí zájem dnešních elektronických hvězd 
typu The Orb, The Prodigy nebo Underworld o remixování staršího materiálu. Bude jistě zajímavé si 
připomenout jejich původní verze přímo od zdroje, " zval časopis Týden (15. prosince 1997, str. 62). 
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13) Závěr a zhodnocení 

V předkládané DP, určené k obhajobě na Katedře kulturologie FF 

UK, jsem se pokusil shrnout důležité aspekty ve vývoji jednoho druhu mo

derní hudby, který bývá nazýván industriálem, a jeho nejpřístupnější 

taneční odnoži tzv. Electronic Body Music (EBM). Domnívám se, že zvo

lený postup ukázal na mnoho zajímavých faktů, které vesměs akademická 

obec (dokonce i odborná muzikologická) nebere v potaz, přestože je třeba 

obracet zrak i k nejnovějším a různorodým formám kultury. 84 

V DP jsem přiblížil stěžejní publikované práce k tématu, definoval 

pojem této hudby, představil její historii a význačná hudební alba, přičemž 

jako případovou studii jsem zvolil slavnou skupinu Front 242, jejíž další 

přiblížení je též náplní příloh. Důležitou součástí je ukázka, jak funguje 

EBM tvorba a komunita, v čem je specifická, jací jsou lidé, kteří takovou 

muziku poslouchají a jaké má tento hudební styl obsahy. Otázkou zůstává, 

jak by se s fenoménem EBM vypořádali odborní muzikologové, kteří se 

elektronickou hudbou zabývají na obecnější rovině: "Hudba a elektronika 

současně jako nový Gesamtkunstwerk nebo komerce a zastírání ne-umění 

anebo snaha o nové jako výraz doby?" ptá se například hudební sociolog 

Miloš Schnierer (1995:63). 

Tento text by si samozřejmě zasloužil další pokračování, tím spíše, 

že jsem si vědom prostoru k dalšímu vylepšení: zejména v oblasti detail

nější prehistorie a historie industriální hudby nebo jejího zasazení do 

širšího rámce v dějinách umění a kultury (vazby na dadaismus, futurismus, 

vážnou hudbu apd.). Důkladnějšího zpracování by se samozřejmě mělo 

dostat i písňovým textům, filozofickému pozadí jednotlivých interpretů, 

84 Jako kulturologové musíme být připraveni" na intelektuální výzvu, kterou je pro antropologii každým 
dnem zřejmější existence nevídanýchforem současnosti" (Augé 1999:45). 
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vlivu na jiné hudební styly 85 anebo pochmurné estetice 1 vizím celého 

žánru. Doufám alespoň, že případným zájemcům o hlubší vhled do historie 

EBM usnadní tento materiál práci, a stane se tak přínosným i užitečným. 

Diplomovou práci končím citátem jednoho moudrého a zasloužilého 

muzikologa, Hanse Heinricha Eggebrechta, jehož slova jsou obecně 

platná: "Hudba, znějící výraz života, chce a může být taková, jací jsme my. 

Vzniká skrze toho, kdo ji dělá, tak, že dává zvukovému materiálu formu a 

přitom u mu vdechuje svůj život, svůj životní názor, určité myšlení a cítění. 

A vzniká pro toho, kdo jí naslouchá a vnímá přitom život, určitý životní 

názor, určité myšlení a cítění, a poznává je jako vlastní život anebo si je 

osvojuje a proměňuje ve svůj vlastní život ... " (Eggebrecht 2001: 13). 

85 Hudební publicista Petr Ferenc o tom píše" Domnívám se, že industriál, ať si o jeho dalším vývoji a 
četných podžánrech myslíme cokoliv, je hudbou, která vcucnutí popem dodnes odolává. V jakém poměru 
jsou v rámci této skutečnosti zásluhy ideové a zvukové je těžko říci. Osobně si myslím, že v rovnocenném 
(souboji) - podíváme-li se na zvukově příbuzné žánry jako clicks 'n 'cuts či techno, vidíme, že do kolejí 
show businessu zapadly celkem hladce, přestože jejich vyjadřovací prostředky jako hluk frekvencí a 
akustických chyb či rytmické ,šamanství průmyslových aglomerací'nejsou o tolik odlišné od zvukového 
arzenálu industrialistů. Ilustrujícím příkladem mohou být akustické rytmy pozdních Test Dept., mnohdy 
nerozpoznatelné od techno tracků, P-Orridgovo angažmá při rozjezdu rave scény v Americe či právě 

Throbbing Gristle a jejich prskání nedokonalých syntezátorů. Jak se zdá, je industriálu role ,černého 
vzadu' asi přišita na věky věků ... " (Ferenc 2006: 18). 
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16) Příloha A - kompletní diskografie Front 242 

a) Vydané singly (SP): 

1981: PRINCIPLES 
- 7' New Dance (ND002) 

1982: U-MEN 
- 7' New Dance (ND005) 

1984: LIVE CHICAGO 
- 7' Wax Trax! (WAX OIOA) 

1985: NO SHUFFLE 
- 7' Another Side (SIDE 8504) 
- 7' Operation Afterg10w (OPA 013) 
- 7' D.F.D (F AS 72) 

1986: INTERCEPTION 
- 7' Red Rhino Europe (RRE 3) 
-7' Wax Trax! (WAX 016-7) 
-7' Animalized (SPV 01-1371) 

b) Vydané maxisingly (MSP): 

1983: ENDLESS RIDDANCE 
- 12' Another Mask Music! (MASK 102) 
- 12' Hima1aya (HIM 006) 2nd Ed. 
- 12' Red Rhino Europe (MK 3) 3rd Ed. 
- CD3 Red Rhino Europe (MK 3 CD) 
- CD5 Red Rhino Europe (MK 3 CD) 
- 12' Wax Trax! (W AX 004) 
- CD5 Wax Trax! (W AXCD 004) 

1983: TWO IN ONE 
- 12' New Dance (ND 009) 1st Ed. 
- 12' New Dance (ND 009) 2nd Ed. 
- 12' New Dance (ND 009) 3rd Ed. 
- CD3 New Dance (ND 009 CD) 
- CD5 New Dance (ND 009 CD) 

1985: POLITICS OF PRESSURE 
- 12' Another Side (SIDE 8502) 
- 12' Another Side (SIDE 8505) 
- 12' Operation Afterglow (12 OPA 13) 
- 12' D.F.D (12 FAS 72) 
- 12' Red Rhino Europe (MK 4) 
- CD3 Red Rhino Europe (MK 4 CD) 
- CD5 Red Rhino Europe (MK 4 CD) 
- 12' Wax Trax! (WAX 014) 
- CD5 Wax Trax! (WAXCD 014) 

1986: INTERCEPTION 
- 12' Red Rhino Europe (RRET 3) 
- CD3 Red Rhino Europe (RRE 3 CD) 
- CD5 Red Rhino Europe (RRE 3 CD) 
- 12' Wax Trax! (WAX 016) 
- CD5 Wax Trax! (WAXCD 016) 
- 12' Nettwerk (NTl2-3004) 
- 12' Animalized (SPV 50-1370) 

1987: MASTERHIT 
- 12' Wax Trax! (W AX 036) 
- CD5 Wax Trax! (W AXCD 036) 
- 12' Nettwerk (NTl2-3014) 
- 12' Red Rhino Europe (RRET 9) 
- CD3 Red Rhino Europe (RRECD 9) 
- CD5 Red Rhino Europe (RRECD 9) 

1988: HEADHUNTER 
- 12' Red Rhino Europe (RRET 6) 
- CD3 Red Rhino Europe (RRECD 6) 
- CD5 Red Rhino Europe (RRECD 6) 
- 12' Wax Trax! (W AX 053) 

1988: HEADHUNTER 
- 7' Red Rhino Europe (RRE 6) 
- 7' Wax Trax! (W AX 053-7) 

1989: NEVER STOP! 
- 7' Red Rhino Europe (RRE 8) 

1990: TRAGEDY FOR YOU 
- 7' Red Rhino Europe (RRE 10) 

1991: RHYTHM OF TI ME 
-7' Red Rhino Europe (RRE 13) 

1993: ANIMAL 
- CDS Red Rhino Europe (RRE 18 CDS) 

- CD5 Wax Trax! (WAXCD 053) 
- 12' Nettwerk (WI-3025) 
- CDVideo Red Rhino Europe (RRECV 6) 
- CDVideo Wax Trax' (WAXCDV 053) 

1989: NEVER STOP! 
- 12' Red Rhino Europe (RRET 8) 
- CD5 Red Rhino Europe (RRECD 8) 
- 12' Wax Trax! (WAX 9070) 
- CD5 Wax Trax! (W AXCD 9070) 
- 12' Nettwerk (W2-6306) 
- 12' Anima1ized (SPV55-1346) 
- MC Red Rhino Europe (RREMC 8) 
- MC Wax Trax! (W AXCS 9070) 

1990: TRAGEDY FOR YOU 
- 12' Red Rhino Europe (RRET 10) 
- CD5 Red Rhino Europe (RRECD 10) 
- 12' Epic (49 73594) 
- CD5 Epic (49K 73594) 
- MC Epic (49T 73594) 

1990: TRAGEDY FOR YOU 2 
- 12' Red Rhino Europe (RRERT 10) 
- CD5 Red Rhino Europe (RRERCD 10) 

1991: MIXED BY FEAR 
- CD Red Rhino Europe (RRECD 12) 
- MC Red Rhino Europe (RREMC 12) 

1991: RHYTHM OF TI ME 
- 12' Red Rhino Europe (RRET 13) 
- CD5 Red Rhino Europe (RRECD 13) 
- 12' Epic (3973767) 
- CD5 Epic (39K 73767) 
- MC Red Rhino Europe (RREMC 13) 
- MC Epic (39T 73767) 

1991: RHYTHM OF TIME - REMIXE S 
- 12' (IMPCOL 73767) 

1993: RELIGION 
- 12' Red Rhino Europe (RRE 16T) 
- CD5 Red Rhino Europe (RRE 16CD) 
- CD5 Red Rhino Europe (RRE 16CDX) 
- CD5 Epic (49K 74928) 

1993: RELIGION - REMIXES 
- 12' Red Rhino Europe (RRE 16R) 
- CD5 Red Rhino Europe (RRE 16CDR) 

1993: ANIMAL 
- 12' Red Rhino Europe (RRE 18T) 
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1996: HAPPINESS 
- 12' Red Rhino Europe (RRE 20T) 

1999: HEADHUNTER 2000 
- CD5 Energy Rekords (ERCD 124) 
- CD Golden Energy Rekords (ERCD 123) 
- US 2CD Metropolis Records (MET 121) 
- CD Lightning Records (LIRECD 99014) 
- 12' Lightning Records (LIRECD 99014) 
- 12' Lightning Records (LIRE 98003R) 

1999: HEADHUNTER 2000 Part l.0, 2.0, 3.0 a 4.0 
- l.0 CD5 Zoth Ommog (CD ZOT231) 
- 1.0 CDS Zoth Ommog (ZOT45652) 
- 2.0 CD5 Zoth Ommog (CD ZOT232) 
- 2.0 CDS Zoth Ommog (ZOT45662) 

c) Vydaná řadová alba (LP): 

1982: GEOGRAPHY 
- LP New Dance (ND006) 
- LP Himalaya (HIM 015) 
- LP Red Rhino Europe (MK1) 
- MC Red Rhino Europe (MKIMC) 
- CD Red Rhino Europe (MKICD) 
- LP Wax Trax! (WAX 034) 
- MC Wax Trax! (WAXCS 034) 
- CD Wax Trax! (WAXCD 034) 
- 1992 MC Red Rhino Europe (MKIMC) 
- 1992 CD Red Rhino Europe (MKl CD) 
- 1992 MC Epic/Columbia (ET 52408) 
- 1992 CD Epic/Columbia (EK 52408) 
- 2004 CD Alfa Matrix (AM 1030CD) 
- 2004 OCO Alfa Matrix (AM 1030DCDltd) 

1984: NO COMMENT 
- 2x12' Another Mask Music! (SIDE 8419) 
- LP Another Mask Music! (SIDE 8420) 
- LP Animalized (SPV 08-1361) 
- LP Red Rhino Europe (MK2) 
- MC Red Rhino Europe (MK2MC) 
- CD Red Rhino Europe (MK2CD) 
- LP Wax Trax! (WAX 010) 
- MC Wax Trax! (WAXCS 010) 
- CD Wax Trax! (WAXCD 010) 
- 1992 MC Red Rhino Europe (MK2MC) 
- 1992 CD Red Rhino Europe (MK2CD) 
- 1992 MC Epic/Columbia (ET 52404) 
- 1992 CD Epic/Columbia (EK 52494) 

1987: BACK CATALOGUE 
- CD Red Rhino Europe (RRE 4) 
- MC Wax Trax! (W AXCS 033) 
- CD Wax Trax! (W AXCD 033) 
- 1992 MC Red Rhino Europe (RREMC 4) 
- 1992 CD Red Rhino Europe (RRECD 4) 
- 1992 MC Epic/Co1umbia (ET 52407) 
- 1992 CD Epic/Columbia (EK 52407) 

1987: OFFICIAL VERSION 
- LP Red Rhino Europe (RRELP 5) 
- MC Red Rhino Europe (RREMC 5) 
- LP Wax Trax! (W AX 026) 
- MC Wax Trax! (W AXCS 026) 
- LP Nettwerk (NTL30009) 
- LP Neuvos Medios (38 326 L) 
- CD Red Rhino Europe (RRECD 5) 
- CD Wax Trax! (WAXCD 026) 
- CD Nettwerk (NTCD-50) 
- 1992 MC Red Rhino Europe (RREMC 5) 
- 1992 CD Red Rhino Europe (RRECD 5) 
- 1992 MC Epic/Co1umbia (ET 52405) 

- 3.0 COS Zoth Ommog (CD ZOT233) 
- 3.0 COS Zoth Ommog (ZOT45672) 
- 4.0 COS Zoth Ommog (CD ZOT234) 
- 4.0 CD5 Zoth Ommog (ZOT45682) 

1999: HEADHUNTER 2000 Tetsuo Part 1 &2 
- 12' Tetsuo (TET 54-12A) 
- 12' Tetsuo (TET54A) 
- 12' Tetsuo (TETA054) 
- 12' Tetsuo (TET 54-12B) 
- 12' Tetsuo (TET54B) 
- 12' Tetsuo (TETB054) 

2003: STILL & RA W 
- CD Xiiibis (REF6402883) 
- CD Metropolis Records (MET 277) 

- 1992 CD Epic/Columbia (EK 52405) 
1988: FRONT BY FRONT 

- DAT Red Rhino Europe (RREDT 7) 
- LP Red Rhino Europe (RRELP 7) 
- MC Red Rhino Europe (RREMC 7) 
- CD Red Rhino Europe (RRECD 7) 
- LP Wax Trax! (WAX 054) 
- MC Wax Trax! (WAXCS 054) 
- CD Wax Trax! (WAXCD 054) 
- LP Nettwerk (WI-30029) 
- CD Nettwerk (NTCD-49) 
- LP a CD Globus lnternational (GE0053) 
- LP Neuvos Medios (63 344) 
- MC Tact (384) 
- CD Alfa (29B2-43) 
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- 1990 LP Globus lnternational (210032-1311) 
- 1992 MC Red Rhino Europe (RREMC 7) 
- 1992 CD Red Rhino Europe (RRECD 7) 
- 1992 MC Epic/Columbia (ET 52406) 
- 1992 CD Epic/Columbia (EK 52406) 

1991: TYRANNY FOR VOU 
- LP Red Rhino Europe (RRELP ll) 
- CD Red Rhino Europe (RRECD ll) 
- CD Red Rhino Europe (RRECDX ll) 
- MC Red Rhino Europe (RREMC ll) 
- LP Epic (E 46998) 
- CD Epic (EK 47077) Digipack 
- CD Epic (EK 46998) 
- MC Epic (ET 46998) 
- LP Globus Internationa1 (210085-2311 ) 
- LP Nuevos Medios (63 558 LE) 
- CD Alfa (ALCB-180) 

1992: LIVE T ARGET ("oficiální" bootleg) 
- CD Guzzi (888) 

1993: 06:21 :03:11 UP EVIL (FUCK UP EVIL) 
- LP Red Rhino Europe (RRE 21 LP) 
- CD Red Rhino Europe (RRE 21 CD) a Mute 
- CD Red Rhino Europe (RRE 21 COX) 
- MD Red Rhino Europe (RRE 21 MD) 
- MC Red Rhino Europe (RRE 21 MC) 
- MC Epic/Co1umbia (ET 53433/CBS53433CS) 
- CD Epic/Columbia (EK 53433/CBS53433CD) 
- 2CD Alfa (ALCB-849/850) 

1993: 05:22:09:12 OFF (EVIL OFF) 
- LP Red Rhino Europe (RRE 22 LP) 
- MC Red Rhino Europe (RRE 22 CS) 
- CD Red Rhino Europe (RRE 22 CD) a Mute 
- CD Red Rhino Europe (RRE 22 COX) 
- MC Epic/Columbia (ET 53902/CBS53902CS) 
- CD Epic/Columbia (EK 53902/CBS53902CD) 



- CD Alfa (ALCB-851) 
1993: ANGELS VERSUS ANIMALS 

- CD5 Red Rhino Europe (RRE 18 CD) a Mute 
1994: LlVE CODE 

- CD Play It Again Saml (BIAS 242 CD) 
- CD PIASlNever Records (NR2025CD) 

1995: MUT@GE MIX@GE 
- CD Red Rhino Europe (RRE20 CD) a Mute 
- CD Red Rhino Europe (RRE20 CDL) 
- CD Play It Again Saml (BIAS 2024 CD) 

1998: RE:BOOT LlVE '98 
- CD Zoth Ommog (CD ZOT242) 
- CD Zoth Ommog (CD ZOT242-L) 
- CD Zoth Ommog (CD ZOT242-X) 
- CD Zoth Ommog (CD ZOT242-Z) 

d) Tributová alba: 

1999: SACRILEGE - A TRIBUTE TO FRONT 242 
- CD Cleopatra (CLP0625-2) 

1999: MODEM ANGELS 
- fanouškovská edice, limitováno 242 kusy 

2002: RE:COVER 
- fanouškovská edice, limitováno 242 kusy 

e) Videonahrávky (VHS a DVD): 

1987: FRONT 242 "81-87" 
- VHS fanclubu Transmission 242 

1991: FRONT 242 "85-91" 
- VHS fanclubu Transmission 242 

1992: INTEGRATION 8xl0 
- VHS Red Rhino Europe (RRE 14) 
- VHS Epic (12V 49126) 

1998: RE:BOOT LlVE 
- VHS Zoth Ommog (V ZOT242) 

2005: CATCH THE MAN LlVE 
- DVD Alfa Matrix (AM 1055) 

f) Vedlejší projekty a aktivity členů Front 242: 

- MD Zoth Ommog (MD ZOT242) 
- MC Zoth Ommog (MC ZOT242) 
- CD Energy Rekords (ERCD 242) 
- CD Energy Rekords (ERCD 242L) 
- CD Minus Habens Records (MHCD036) 
- CD Iris Light (ILlGHTOI6CD) 
- CD Matrix (A IN 808204) 
- CD Xiiibis (187912) 
- CD Metropolis Records (MET 100) 
- CD Metropolis Records (MET 100-L) 
- 2x12' Zoth Ommog (VINYL ZOT 242) 

2003: PULSE 
- CD Xiiibis (REF6403392) 
- CD Metropolis Records (MET 282) 

Obsahují mimojiné tyto hudební klipy: 
U-Men (režie Marc De Meyer) 
Take One - Live (režie BRT/Roodfonk) 
Operating Tracks (režie BRT/Roodfonk) 
Funkahdafi - Live 
Quite Unusual (režie Serge Bergli/RTBF) 
Masterhit - Live 
Headhunter (režie Anton Corbijn) 
Welcome To Paradise (režie Anton Corbijn) 
Tragedy >For You< 
Rhythm ofTime (režie Chris Christofferson) 
Front by Front (megamix klipú) 
Religion (režie Jon Klein/Conspiracy) 
Animal (režie John Wentworth/Assymetrical) 
Happiness (režie Etienne Auger/V -Form) 
Carnage (režisér neznámý) 

MALE OR FEMALE - Daniel Bressanutti a Patrick Codenys (hudba) 
SPEEDTRIBE - Daniel Bressanutti a Patrick Codenys (hudba) 
ART & STRATEGY - Daniel Bressanutti a Patrick Codenys (hudba) 
NUDE - Daniel Bressanutti a Patrick Codenys (hudba) 
SABOTAGE Q.c.Q.c.? - Daniel Bressanutti a Patrick Codenys (produkce) 
UNDER VIEWER - Daniel Bressanutti (hudba) 
TRANIK IND - Daniel Bressanutti (hudba) 
PROTHÉSE - Daniel Bressanutti (hudba) 
GRISHA ZEME aka Daniel Bressanutti (remixing) 
BIGOD 20 - Jean Luc De Meyer (zpěv) 
BIRMINGHAM 6 - Jean Luc De Meyer (zpěv) 
COBAL T 60 - Jean Luc De Meyer (zpěv a texty) 
CYBER-TEC aka C-TEC - Jean Luc De Meyer (zpěv a texty) 
HOL Y GANG - Richard 23 (zpěv a hudba) 
REVOLTING COCKS - Richard 23 a Patrick Codenys (klávesy) 
MINISTRY - Richard 
23 (zpěv, produkce) 
CODER 23 - Patrick Codenys (Dl) 
GAIDEN, LA TCHAK, RED SNIPER etc. 
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17) Příloha B - ukázka užitých samplů v tvorbě Front 242 

ev příloze je uveden název písně, dotyčné album, přepis samplu a v závorce zdroj) 

Special Forces, CD Back Catalogue 1987 
"Hejoined the Special Forces." (film Apocalypse Now) 

Commando (Remix), CD Back Catalogue 1987 
"Big Duke Six, roger Dub 1-3 standby." čas 0:02 
"Blow 'em into the Stone Age son. "čas 0:04 
"Arc 1-2, Dub 1-3, roger they need some napalm down there in the tree line. Can you guys put it 

down in there?" čas 0:08 
"Right ... " čas O: 13 "She's moving behind you, check it out!" (film Apocalypse Now) 

lm Rhythmus Bleiben, CD Front by Front 1988 
(zvuk počítače) čas 1:21 a 1:32 (film Vetřelec) 
"Mommy, mommy! Let me Out! Please!" čas 1: 17 (film Poltergeist) 
"Alles was drin ist!" "Im rhythmus bleiben!" "Raus!" (film Das Boot) 

Crushed, CD 05:22:09:12 Off 1993 
"Leťs go, move on down the line." čas O: 17 (film Seconds) 

Serial Killers Dontt Kill the Girlfriends, CD 05:22:09: 12 Off 1993 
"Ouvre la porte, connard!" (film Brutální Nikita) 

Mutilation, CD 06:21 :03: II Up Evil 1993 
"Breeding is an ugly thing" (film Chlapec a jeho pes) 

Blend the Strengths, CD Front by Front 1988 
"Sector 5, Neutral Zone." (film Star Trek IV) 

First ln First Out, CD Front by Front 1988 
"1 go out there every nightjust to hear the beat" čas 2:36 a 3:06 (film Světlo mého dne) 

Work 01, Front by Front 1988 
"Listen carefully" (film Star Trek IV) 
"Water, water everywhere" (film The Element OfCrime) 

GVDT, CD Geography 1982 
"Whaťs wrong?" (film THX 1138) 

Operating Tracks, CD Geography 1982 
"We have to go back! This is your last chance." 
"1138 retract. [BING noisej. 1138 retract, someone's touching TTL integrated logic module. 
"Switching to manual. " "Would you like a salt epidermal?" 
"1138 Whaťs wrong?" "1138 You're getting Talbot contact" 
"We're tracked at 2.20, Vector oh seven niner, but we're making contact at point O O 3" 
"Now don't override here, this is critical. " 
"OK you can start your descent, thats it, slow down Just a httle bit, you're overriding point seven" 
"OK, hold it 1138" (film THX 1138) 

Welcome To Paradise, CD Front by Front 1988 
"Hey poor, you don't have to be poor anymore ... Jesus is here" 
"No sex unti! marriage" "Don't tell the devil" 
"1 am a sinner, 1 deserve to go to Hell" (kněz Farrell Griswold) 

Punish Your Machine (Live), CD Live Code 1994 
" ... and ifeelt so fucking alive" čas 0:00 a 2:56 
"No you eat me" čas 2:54 (film The River's Edge) 

Masterhit Part II: Hypnomix, CD Official Version 1987 
"The reality was very different. " (seriál Star Trek) 

Angst, CD Official Version 1987 
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understand it!' He said, '1'll interpret it!' He said, 'That boy is telling you he was born blind. .. But when 



78 

you prayed that prayer, _in _the _ name _ of_Jesus -' the lights came on for the jirst time in twelve years, 
and now that bUnd boy can see.' I didn't know this! And the next night, you couldn't get near that 
stadium. I never saw such a crowd in my lije - twenty-thousand people outside that couldn't get in - the 
government sent over workers - I could tell'em because I saw the guns - that were in their - in in their -
in in their coat pockets -I could see the bulging. And-and-and God even saved them and delivered them 
and set themfree. This_is_what_America_needs! This is what Africa needs! This is what India needs' 
This - We are needed in the troubled spots in the world! We don't need more government intervention -
we need a Holy Ghost Revival to let the world know that Jesus Christ is the same yesterday, today, and 
forever! It will bring lije to a nation! I believe we're living in the hour when whole nations are going to 
come to Jesus Christ. Canyou shout 'Amen'-I believe this with al! ofmy heart! Hallelujah!" 
"Now before I pray the prayer ofpraise, here's my twenty-four hour power phone number. Whenever 
you need help, dial this number for prayer. 214 area, 894-6141. Bring afriend and share a miracle. Get 
your letter in the mail, don't forget to enclose your generous ojJering of support, also your extra jive 
dol!ars for tape number jive forty-seven. " (kněz Farrell Griswold) 

Television, CD Official Version 1987 
"The television. .. " (film Videodrome) 

Masterhit, CD Official Version 1987 
'"You know me ... ' 'Yeah, we know you!' 
' ... and 1 sure know you - everyone! 11/ (film Videodrome) 

Funkahdafi, CD Politics of Pressure 1985 
"We who are oppressed love those who jight against oppression and the oppressors! Brothers and 

sisters, it is with great honor and privilege that I present to you the leader of the El Fatah revolution, 
from Libya, our brother Muammar El Khahdaji." (libyjský ministr Louis Farrakhan) 

Religion, CD Religion 1993 (The Lovelace A-Go-Go mix od 1.G. Thirlwella) 
"'You don't have one!' 'What? 1'm a woman - 1'm not supposed to have one.' 
'No, I don't mean one ofthose -I mean, you don't have a clitoris! There's no clitoris here!' 
'Are you sure?' 'Of course 1'm sure. Here, take a look.' 
'Well 1'1l be damned!' 'Iťs no wonder you hear no bel!s, you have no tinkler!' 
'[pláče] Thats notfunny.' 
'Oh, now, now Miss Lovelace, please, try to, try to compose yourself, and tel! me - when you get 

laici, well that is, when you have sexual intercourse, um, what excites you the most?' 
'[pláče] Giving head.' 'Thats weird. Where do youfeel it?' , 
'Where?' 'You'l!laugh.' 'No, no Miss Lovelace. I won't laugh.' 
'I get excited ..... here.' '[roaring laughter] Oh, Miss Lovelace. Let me have a look at you. Open 

your mouth wide. Open wider. Wider. Ahh. Ahh. Ahh. Oh, well there it is/ You little bugger' There it is/' 
'What?' 'Your clitoris - its down inside ofyour throat!' 

'Now now Miss Lovelace - this having your clitoris down in the bottom ofyour throat is better 
than having no clitoris at all!' 'Thats easy for you to say. Suppose your poke were in your ear. ' 

'Then I could hear myself com ing/ Uh, listen, we have the problem solved. Al! we need to do now 
is jind a solution. ' 'Like what?' 'Like .... like deep throat.' 'Deep what?' 

'Throat. H ave you ever taken a penis all the way down to the bottom of your throat?' 
'No. I tried but I choked. 11/ '"H ow did you get in here?' 
'Welllisten honey - you called me, I didn't cal! you.' 
'Oh, some days nothing seems to go right. '" 
'"Oh Dr. Young, marry me -I want to be your slave/' 
'Linda, I can't marry you.' 'What do you meanyou can't marry me?' 
'Well, my nurse won't let me. ' 
'Oh no. Uh-uh. You're not getting ojJthat easy. You've shown me the way. Now you want to throw 

me out on the street? Go from one man to another? What are you, crazy? Iťs all your fault/ Don 't you 
understand? I need it. I need love. ' 

'Now listen, 1'm not throwing you out. Uh, you'll jind your love inside your head. ln the meantime, 
you can come to work with me here in the office ... make some house calls ... ' 

'I don't understand.'" (legendární pornofilm Deep Throat s Lindou Lovelace) 



18) Příloha C - obrazový materiál 
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19) Příloha D - seznam vyobrazení 

Obr. 1 - obal desky Throbbing Gristle 
Obr. 2 - klasická sestava Throbbing Gristle 
Obr. 3 - výběr hitů Throbbing Gristle 
Obr. 4 - plakát Re:Search s Williamem S. Burroughsem a TG 
Obr. 5 - koncert Cabaret Voltaire (1979) 
Obr. 6 - performance Monte Cazazzy 
Obr. 7 - Monte Cazazza 
Obr. 8 - koncert Einstlirzende Neubauten (1986) 
Obr. 9 - logo skupiny Kraftwerk 
Obr. 10 - koncert Kraftwerku s videoprojekcí (2004) 
Obr. II - logo skupiny Portion Control 
Obr. 12 -logo skupiny Einstlirzende Neubauten 
Obr. 13 - obal klasické desky Kraftwerk 
Obr. 14 - vystoupení Clock DVA (1980) 
Obr. 15 - logo a foto Nitzer Ebb 
Obr. 16 - logo skupiny Plastic Noise Experience 
Obr. 17 - logo skupiny Leaether Strip 
Obr. 18 - obal desky Front by Front (Front 242) 
Obr. 19 - obal desky Tactical Neural lmplant (FLA) 
Obr. 20 - obal desky T.V. Sky (The Young Gods) 
Obr. 21 - obal desky That Total Age (Nitzer Ebb) 
Obr. 22 - obal desky Opus Dei (Laibach) 
Obr. 23 - obal desky Human Desolation (X-Marks the Pedwalk) 
Obr. 24 - obal desky 12 in ch Anthology (Skinny Puppy) 
Obr. 25 - obal desky Homes & Gardens (Haujobb) 
Obr. 26 - obal desky Solitary Confinement (Leaether Strip) 
Obr. 27 - obal desky Buried Dreams (Clock DVA) 
Obr. 28 - koncert SPK a vystoupení s bruskou (1984) 
Obr. 29 - obal desky Second Nature (The Y oung Gods) 
Obr. 30 - koncert Suicide Commando (2003) 
Obr. 31 - hra se symboly v podání kapely Laibach 
Obr. 32 -logo N.S.K. 
Obr. 33 - obal desky With Teeth (Nine lnch Nails) 
Obr. 34 - grafika ve stylu Laibach 
Obr. 35 - koncert Depressive Disorder na Kladně (2005) 
Obr. 36 - obal kompilace World ofEBM 
Obr. 37 -logo skupiny Vomito Negro 
Obr. 38 - Bryan Ericson z projektu Velvet Acid Christ 
Obr. 39 - SM obsah v díle The Leather Nun 
Obr. 40 - poster k vydání alba skupiny Funker Vogt 
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Obr. 41 - duo Hocico s typickým účesem 
Obr. 42 - snímek z videa k písni Hacker (Clock DVA) 
Obr. 43 -logo skupiny VNV Nation 
Obr. 44 - koncert Skinny Puppy v Táboře (2005) 
Obr. 45 - Bill Leeb a Rhys Fulber (Front Line Assembly) 
Obr. 46 - otočený Boyd Rice a logo jeho noise-projektu NON 
Obr. 47 - promo snímky Skinny Puppy k vydání alba Process (1996) 
Obr. 48 - modernizovaný styl Front 242 k vydání alba Pulse (2003) 
Obr. 49 - druhé logo skupiny VNV Nation 
Obr. 50 - obal desky Brainstorming (Yelworc) 
Obr. 51 - koncertní vystoupení Front 242 (1999) 
Obr. 52 - obal desky Evil Off (Front 242) 
Obr. 53 - obal desky Embryodead (:wumpscut:) 
Obr. 54 - logo skupiny Birmingham 6 
Obr. 55 - obal desky Hardwired (FLA) 
Obr. 56 - promo Test Dept. (1990) 
Obr. 57 - promo Front 242 (1991) 
Obr. 58 - Daniel Bressanutti 
Obr. 59 - Patrick Codenys 
Obr. 60 - Jean-Luc De Meyer 
Obr. 61 - Richard 23 
Obr. 62 -logo Front 242 k turné Tyranny > For You < (1991) 
Obr. 63 - Patrick Codenys za klávesami (31. května 1984) 
Obr. 64 - Richard 23 během koncertu (31. května 1984) 
Obr. 65 - oba zpěváci Front 242 v akci (31. května 1984) 
Obr. 66 - grafický symbol terče (1991) 
Obr. 67 - symboly země, boje, času a člověka 
Obr. 68 -logo vedlejšího projektu Cobalt 60 
Obr. 69 - skupina Front 242 během turné Warfare (1987) 
Obr. 70 - skupina Front 242 během turné Warfare (1987) 
Obr. 71 - koncert skupiny D.A.F. (1981) 
Obr. 72 - Al Jourgensen (Ministry) 
Obr. 73 - členové The Y oung Gods slavící XX. výročí 
Obr. 74 - industriální logo skupiny Nitzer Ebb 
Obr. 75 - jeden z ranných přebalů Cabaret Voltaire 
Obr. 76 -logo skupiny Placebo Effect 
Obr. 77 - logo "laboratoří" skupiny Clock DVA 
Obr. 78 - vystoupení zpěváka skupiny áGrumh (1984) 
Obr. 79 - německé duo X -Marks The Pedwalk 
Obr. 80 -logo skupiny Haujobb 
Obr. 81 - grafika temného projektu :wumpscut: 
Obr. 82 - Bill Leeb, lídr kanadských Front Line Assembly 
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