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Historie déle než tři desetiletí trvajícího úspěchu zůstává živá a hmatatelná díky jedné
z celosvětově největších sbírek o Depeche Mode: kniha představuje kompletní diskografii,
nezveřejněné fotografie, vzácné bootlegy, neobyčejné promo materiály nahrávacích společností, přináší rozhovory, ale i detailní popis rozmanité fanouškovské scény. To vše dává
možnost znovu sledovat růst kapely a znovu si připomenout všechny události od roku 1980
až do přítomnosti, a zároveň se nabízí nový pohled na to, jak významní jsou Depeche
Mode pro pop-kulturu.
Kniha přináší exkluzivní materiál od Alana Wildera, Daryla Bamonteho a rozhovory
s Anne Haffmansovou,manažerkou nahrávací společnosti Mute v Německu, a Danielem
Millerem, který kdysi Depeche Mode objevil.
Fanoušci Depeche Mode o nich vědí víc než já. Kdyby došlo
na akademickou debatu mezi mnou, Martinem a Davem
proti třem fanouškům, jednoduše by vyhráli.
Andy Fletcher, Depeche Mode
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Úvod

KNIHA PRO MASY
Přes třicet let vzrušují Depeche Mode milióny fanoušků, a to přesto,
že tahle kapela nikdy nedělala hudbu pro masy. Od bubblegumové
ho synthpopu na jejich albu Speak & Spell ke kovovým zvukům
Some Great Reward, přelomovému Music For The Masses, celosvěto
vému hitu Violator, digitálnímu minimalismu Exciter, nebo jejich
poslední desce Delta Machine, Depeche Mode vždy odmítali násle
dovat hitparádové trendy a nenechali se svést z cesty svými odpůrci.
A to je jen pár z věcí, pro které jsou tak populární a mají tak obrov
skou fanouškovskou základnu. Neexistuje pro to lepší slovo: Depe
che Mode jsou fenomén.
Manažerka vydavatelství Mute Anne Haffmansová se kdysi do
slechla o sbírce Dennise Burmeistera věnované Depeche Mode. Za
uplynulých 25 let Burmeister nashromáždil promo materiály, na
hrávky, upomínkové předměty, novinové články, propagační poste
ry k turné a dokonce zlaté desky z celého světa. Do jeho sbírky patří
tak raritní kousky jako první demopáska Depeche Mode z roku
1980, pomocí které se kapela neúspěšně pokoušela najít nahrávací
společnost. Byla to Anne Haffmansová, kdo Burmeisterovi navrhl,
aby vydal knihu. Ale v kterém místě své nekonečné sbírky by měl
Burmeister začít?
Shodou okolností jsem se s Dennisem prvně setkal v berlínské
kanceláři Mute Records. Dennis je grafik a sběratel, a já jsem spiso
vatel a historik mladých kultur. Ale více než to, oba jsme dlouholetí
fanoušci Depeche Mode, kteří vyrůstali v osmdesátých letech dvacá
tého století – Dennis v Meckleburgu a já, Sascha, v Lipsku. Mluvili
jsme o nápadu na knížku, ale zdálo se to být jen snění, nic víc.
O pět let později kniha Depeche Mode: MONUMENT vychází.
Naším cílem bylo předložit komplexní retrospektivu kapely. A tohle
je první kniha vůbec, která umožňuje čtenáři sledovat tři desetiletí
hudební historie v nablýskané syntéze hudby a designu, až do po
sledního detailu.
Příběh Depeche Mode je zároveň také příběhem velmi aktivní fa
nouškovské základny, která přijala a dále předávala styl kapely a její
grafické symboly. Tato kniha jedinečným způsobem prezentuje roz
sáhlou historii fanouškovské kultury této kapely, na Východě i na
Západě – zvláště prostřednictvím fanklubů, fanzinů a fanouškov
ských párty, které jsou zdokumentovány ve velmi osobní kapitole.
Rozhodujícím faktorem pro vznik knihy Depeche Mode: MONU
MENT byl katalog nahrávek, jež vydala společnost Mute Records ve
Velké Británii – domově kapely a labelu. Díky tomuto katalogu kni
ha zahrnuje kompletní diskografii. Co víc, představujeme také ně
mecká vydání, promo singly a neobvyklé publikace z celého světa.
Jsme velmi hrdí, že můžeme ukázat i nepublikované fotografie z ar
chívů Tima Williamse, Alana Wildera, Herberta R. Kollische a Da
ryla Bamonteho.
Rádi bychom vyjádřili vřelé poděkování společnosti Mute Recors,
bývalým zaměstnancům společnosti Intercord, bezpočtu fotografů,
fanoušků, sběratelů a přátelům za jejich podporu.
Přejeme Vám příjemnou cestu zpět v čase a mnoho potěšení z no
vých zjištění, ze znovuobjevování a z oddání se nostalgii.
Dennis Burmeister a Sascha Lange
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BASILDON
MÍSTO ZROZENÍ KAPELY
Basildon je nudný. Asi třicet mil na východ od centra Lon
dýna, a ani stopa po pulsujícím městském životě. Jen jedna
nezáživná moderní nemovitost vedle druhé, sled nízkých
řadových domků, kam až oko dohlédne, které vyrostly na
poli v poválečné Anglii, aby v nich našlo bydlení osmdesát
tisíc lidí. Vyrůstat tady jako teenager na konci sedmdesá
tých let znamenalo mít jen pár možností: opíjet se, rvát se,
anebo založit hudební skupinu. A právě tady začal neuvěři
telný příběh Depeche Mode. Dave Gahan, Andrew Flet
cher, Martin Gore a Vince Clarke, zakládající členové De
peche Mode, vyrůstali ve skromných, ale nikoliv chudých
rodinách v Basildonu. Vincent John Martin (Vince) se na
rodil 3. července 1960 v South Woodford. Během raných
let Depeche Mode si změnil příjmení na Clarke, údajně
kvůli tomu, aby jej přestal vyhledávat úřad práce. Vince,
hlavní síla, která stála za vytvořením kapely, byl členem
skautské organizace Boys´ Brigade při Metodistické církvi
svatého Pavla v Basildonu, kde se poznal s Andrewem Flet
cherem (Andy), který se narodil 8. července 1961 v Notting
hamu. Ve škole bral Vince hodiny hry na housle, a ty poz
ději vyměnil za kytaru. V té době byla dominantním
zvukem z rádií a gramofonů hudba ze sedmdesátých let –
Simon & Garfunkel, T. Rex, Pink Floyd a David Bowie.
Po čase Vince a Andy přestali chodit do Boys´ Brigade
a místo toho se setkávali v mládežnickém klubu místního
kostela. Příležitostně někam vyrazili se stydlivým Martinem
Lee Gorem, který se narodil 23. července 1961 v Londýně
a byl to Andyho kamarád ze školy. Martin byl, jako velký
fanoušek Sparks a Talking Heads, dobrý ve hře na kytaru,
a svou první skupinu založil v roce 1977 – duo Norman and
The Worms. Ve stejném roce založil Vince duo nazvané
Nathan. To bylo ovlivněno hudbou Simona & Garfunkela.
K okruhu přátel budoucích členů Depeche Mode patřla také

Alison Moyetová, která později vytvořila duo Yazoo, právě
s Vincem Clarkem. Alison, stejně jako Martin a Andy, cho
dila do školy svatého Mikuláše (St. Nicolas school) v Basil
donu a byla jejich spolužačkou v některých ročnících.
V té době mnoho britských teenagerů snilo o tom mít
vlastní kapelu a objevovat se v Top Of The Pops, nejpopulár
nější show britské televize v době před nástupem MTV. Ti,
kdo se objevili v Top Of The Pops, měli tzv. „vyděláno“ – to
byl obvyklý názor té doby. A pak, v roce 1977, propukla ve
Velké Británii jako epidemie – nebo jako revoluce – punková
éra. Tenhle virus infikoval mozky bezpočtu teenagerů. Na
jednou bylo opravdu snadné založit kapelu. Nebylo potřeba
brát po dlouhá léta hudební lekce, nebo dokonce umět číst
hudební zápisy: na kytaru jste mohli zahrát písničku už na
dva akordy. Udělej to sám, to bylo to jediné, co bylo potřeba
znát o punku. Ale punk nebyla jen rychlá a agresivní muzika.
Když v Manchesteru založená kapela Joy Division vydala
v roce 1979 své debutové album Unknown Pleasures, a o rok
později druhé pod názvem Closer, zrodil se, aniž by zatím
stál úmysl, nový hudební žánr. Další kapely následovaly. Po
malé a teskné kytarové riffy, překryté syntezátorovým zvu
kem, promlouvaly k duším generace teenagerů: zrodila se
nová vlna. Syntezátorový minimalismus alba z roku 1978 Die
Mensch Maschine německé elektronické skupiny Kraftwerk
dosáhl u punkové a novovlnné generace kultovního statusu.
Vedle standardních rockových sestav s kytarou, basou
a bicími se jen před pár lety objevil celý balík nových ná
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ŽELEZNIČNÍ STANICE BASILDON. Dobrý den, smutku.

strojů, existujících jen díky technickému vývoji v elektro
nické hudbě. Bicí automaty a syntezátory byly sice mimo fi
nanční dosah teenagerů spadajících do dělnické třídy, ale
časem si tyto futuristické mašinky, které jako by vypadly
z hvězdné lodi Millennium Falcon Hana Sola, mohlo dovo
lit víc a víc mladých muzikantů. Nová éra byla uvedena na
scénu. V roce 1982 se v německém magazínu Der Spiegel
hovořilo o „pop music pro generaci Hvězdných válek“,
s odkazem na bezpočet nových elektronických kapel z Vel
ké Británie. První monofonické syntezátory mohly vydávat
v jednom okamžiku pouze jeden tón, takže na ně stačilo
hrát jedním prstem. To znamená, že abyste vytvářeli zvuky
a melodie, nemuseli jste znát vůbec žádné akordy. Jedním
z nejzásadnějších příkladů této nové elektronické hudby
byla německá skupina Deutsch Amerikanische Freund
schaft (Německo-americké přátelství), zkráceně DAF, a je
jich LP Die Kleinen und Die Bösen.
Basildon je nudný. To je důvod, proč se „udělej to sám“
žánry, jako punk a nová vlna, rozšířily jako blesk. Album
skupiny The Cure Three Imaginary Boys z roku 1979 tak
moc zaujalo Vince Clarka, že chtěl dělat něco podobného.
Jeho kytarové duo Nathan se rozpadlo a další kapela s jepi
čím životem, kterou založil s několika kamarády, se jmeno
vala No Romance In China. Vince a Andy se už nesetkáva
li v kostelním klubu mládeže, ale chodívali do Leisure
Centre v Basildonu i s Martinem Gorem a Vincovým ka
marádem Robertem Marlowem. Tady si povídali o svých

oblíbených nahrávkách skupin jako OMD, Fad Gadget,
The Human League, The Normal a Kraftwerk. V té době
projevoval Martin horlivý zájem o Německo – o německý
jazyk i kulturu –, částečně kvůli školnímu výměnnému po
bytu v městečku Erfde ve Šlesvicko-Holštýnsku. Zajímal se
zvláště o německou elektro-punkovou scénu a její kapely
jako DAF, Palais Schaumburg a Der Plan.
Ale hudba zůstávala v té době prostě jen jeho koníčkem.
V létě 1979 dokončil Martin střední školu a šel pracovat do
banky NatWest v Londýně. Andy Fletcher od chvíle, kdy
odešel ze školy, pracoval pro pojišťovnu Sun Life Insurance.
Vince si stálou práci nehledal. Konvenční zaměstnání ho
nudila stejně, jako ho nudil Basildon. Vince chtěl dělat
hudbu, a to jako hlavní zaměstnání, ne až po práci. Ale jeho
kapely měly doteď jen krátkou dobu trvání. Na začátku
roku 1980 on a jeho kamarád Andy založili novou kapelu,
s trochu nemotorným názvem Composition of Sound.
Směřovali k vytváření hudby, která byla futuristická a záro
veň svěží, podobně jako hrály nové elektronické kapely, které se
jim líbily. Jenže Vince měl jenom kytaru a Andy basovou kyta
ru. Začali se poohlížet po dalších členech skupiny. „Vzali mě
jenom proto, že jsem byl jeden z mála lidí v Basildonu, kteří
měli syntezátor,“ vzpomínal Martin Gore, který v té době hrál
s Robertem Marlowem v kapele s názvem French Look. Začali
zkoušet v malé garáži u Vinceho doma. Ten napsal písničky,
kterým dodával rytmus zvuk levného bicího automatu. V té
době již také v obýváku odehráli vystoupení pro kamarády.
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DOSPÍVÁNÍ V BASILDONU. 16 Shepeshall (Martin Gore), 59 Mynchens (Vince Clarke), 101 Woolmer Green (Andy Fletcher), 56 Bonnygate (Dave Gahan)
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Composition Of Sound

COMPOSITION OF SOUND
Dne 30. května 1980 měla kapela Composition of Sound prv
ní vystoupení před skutečným publikem na party v The Pad
dock, v komunitním centru v Basildonu. Ačkoliv byl Vince
hlavní zpěvák, nebyl příliš věrohodný, jelikož za svým nástro
jem postával docela stydlivě. „Potřebujeme nějakého frontma
na, aby to lidi víc zajímalo,“ znělo jeho rozhodnutí. Na kon
kursu ve zkušební místnosti v budově Woodlands School, kde
několik lidí zpívalo píseň Davida Bowieho Hereos, vystoupil
teenager, kterého znali ze širšího okruhu kamarádů. David
Gahan (Dave) se narodil 9. května roku 1962 v Chigwellu. Byl
divokým děckem z jiné části Basildonu a členem místní soul
boy scény.1 „Zkoušel jsem párkrát s několika skupinama,“ řekl
Dave později magazínu Uncut. „Nikdy ale neměly koncert, jen
zkoušely po škole. Jedna z kapel se jmenovala The Vermin
a byli dost známí, aspoň v jedné části Basildonu. Vzali jsme si
do hlavy, že budeme noví Sex Pistols.“
Dave také příležitostně dělal zvukaře kapele French
Look. Andy vzpomíná: „Dave vypadal lépe než my a měl
tisíckrát víc kontaktů. My neměli žádné. A zpíval fakt dob
ře.“ Vince se ho spontánně zeptal, jestli by nechtěl být jejich
nový zpěvák, a 14. června 1980 čtyřčlenní Composition of
1 Poznámka překladatele: Soulboys (Soul Boys) byla subkultura mladých

 ngličanů pocházejících z dělnické třídy, na přelomu 70. a 80. let 20. stole
A
tí, kteří našli zalíbení v americkém soulu a funky hudbě.

Plakát na koncert 14. června 1980 ve škole svatého Mikuláše (St. Nicolas
School). Autorem plakátu byl bratr Vince Clarkea Rodney Martin.

Basildon

Plakát na koncert 21. června 1980 v Top Alex v Southend-Sea, který navrhl bratr
Vince Clarkea Rodney Martin.

Sound vystupovali na svém prvním koncertě ve škole svaté
ho Mikuláše v Basildonu.
Nový zpěvák rychle zapracoval na image kapely. Dave
měl vždy slabost pro módu a design, tedy obory, které stu
doval na Technical College v Southend-on-Sea. Obzvláště
neohrabané jméno kapely přímo volalo po změně. Po pár
koncertech Dave ostatní přesvědčil, aby přijali nové, chyt
lavější jméno inspirované francouzským módním magazí
nem, na který narazil: DEPECHE MODE.
Nebyl to jen název, co se muselo změnit, také zvuk potře
boval být atraktivnější. Po několik týdnů se Vince prodíral
mizernými dočasnými zaměstnáními, dokud nebyl schopný
dopřát si syntezátor. Také Andy si jeden pořídil. Kytary se
staly minulostí. To však ještě nebyl důvod ke spokojenosti,
nezačali jeden druhého poplácávat po zádech z radosti, že
mají kapelu: jejich prioritou teď bylo svou skupinu prosla
vit. To bylo samozřejmě nejsnadnější prostřednictvím kon
certů, tolika, jak jen bylo možné.
Rozhodující okamžik přišel, když jim vlastník klubu Gary
Turner nabídl pravidelné místo k vystupování v Crocs v Ray
leigh, šest mil východně od Basildonu. A tak tu v srpnu 1980
odehráli několik koncertů. Do klubu se vešlo až pět set lidí
a to bylo také množství, které se tam objevovalo při sobot
ních koncertech. Mnoho lidí v publiku byli stoupenci novo
romantických trendů – které se vyznačovaly bizarními oble
ky a účesy, a také silným make-upem; další byli kamarádi
z Basildonu a studenti z Daveovy technické školy.
První fanouškovská základna se začala pomalu rozrůstat
a příznivci začali jezdit na koncerty, které měla kapela
v Londýně. Vince Clarke tu zajistil první koncert v klubu
Bridgehouse v Canning Town v East Endu. I když dorazilo
jen pár lidí, vlastník jim nabídl termíny pro další koncerty.
Vedle písní, které skládal Vince, měli v repertoáru také pár
coververzí, jako Price Of Love od Everly Brothers. Všechno
se začínalo Depeche Mode celkem dařit. Byla to doba, kdy
se neustále vydávaly nové desky. Proč by jedna z nich ne
mohla být jejich?

Basildon

16

Vysněný singl

V YSNĚNÝ SINGL
Demo páska, kterou vnucoval Vince Clark, byla jediná ces
ta jak získat lepší místa na koncerty. A tak ve studiu Lower
Wapping Conker Company poblíž Barking nahráli písně
Ice Machine, Photographic a Radio News na čtyřstopý nahrá
vací systém a primitivní zařízení. V Tape Copying Services
v Londýně si nechali udělat kopii na kazetu. Uvnitř každé
krabičky s kazetou Vince Clarke ručně napsal jako kontakt
adresu svých rodičů.

DEMOPÁSKA
Původní páska s demosnímky se už zdála být ztracena, nakonec se stala předmětem
prodeje na velké online aukci v únoru 2011. Nový majitel za ni dal 2 000 liber. Druhá
kopie, kterou měl v držení Terry Murphy, majitel legendárního klubu Bridgehouse,
byla na aukci prodána krátce poté, dokonce ještě za vyšší částku, a to 2 800 liber.

Plakát na koncert 16. října v londýnském klubu Bridgehouse.

V naději, že získají nahrávací kontrakt, obcházeli Vince
a Dave s touto nahrávkou velké nahrávací společnosti
v Londýně. Tehdy nestačilo poslat jen své demo, ale bylo
nutné osobně se setkat s A&R manažery a poslouchat de
mosnímky společně s nimi – pokud měli čas a chuť. Ale
o Depeche Mode neměl zájem žádný z nich. Poslední za
stávku udělali Vince s Davem u nezávislé společnosti Rough
Trade v jejich malém obchůdku v Notting Hill. Majitel
společnosti si pásku poslechl, ale ani jemu se nezdálo, že by
to byla správná hudba pro Rough Trade. Odkázal je na Da
niela Millera z Mute Records, který byl právě také v obcho
dě. Jenže v ten den Miller řešil technické problémy s LP Fad
Gadget, a tak je jednoduše odpálkoval.
Zatím se příběh Depeche Mode podobá bezpočtu jiných
hudebních skupin – byli to mladí muzikanti s ambiciózním
demosnímkem, ale žádnou nahrávací smlouvou v dohledu.

Proto se chlapci zaměřili na další koncert. V listopadu 1980
dělali předkapelu Fad Gadget v Canning Town. Daniel
Miller se tam objevil také. Poté, co je viděl naživo, radikál
ně změnil názor. Už o pár dní později se jim Daniel ozval
a zeptal se jich, jestli by měli zájem o nahrání singlu v pro
dukci Mute. „Byli jsme v té době velkými fanoušky Mute,“
vysvětloval Martin později,“ a dostat nabídku smlouvy na
singl byla prostě úžasná věc.“
Ve stejné době zaujala kapela sedmnáctiletého manažera
Soft Cell Stevea Pearce (Stevo), který je požádal, zda by se
nepodíleli skladbou na futuristické albové kompilaci, kte
rou plánoval vydat na svém labelu Some Bizzare. „Futuris
ti“ bylo chytlavé označení pro některé elektronické kapely.
Ale neudrželo se.
DJ Stevo byl rovněž organizátorem koncertů pro začína
jící umělce a chtěl zapsat Depeche Mode, když jim nabízel,
že budou předskokany na koncertech Ultravox, a smlouvu
na několik alb. Ale Depeche Mode na to neskočili – nemí
nili se upsat smlouvou na dlouhou dobu, pro začátek prefe
rovali vydání singlu. Souhlasili, že přispějí na album Some
Bizzare svou skladbou Photographic, kterou produkoval
Daniel Miller společně s kapelou na konci roku 1980 v Tape
One Studio. Třicátého ledna 1981 se kompilace obsahující
první skladbu Depeche Mode na vinylu dostala na pulty
obchodů.
Stále to byli čtyři normální chlapci z Basildonu. Jen po nudě
už nebylo ani památky – nemohli se dočkat, až budou mít svůj
první singl.
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SOME BIZZARE ALBUM LP • SOME BIZARRE BZLP 1 • UK

Some Bizzare Album verze skladby Photographic byla po dlouhou dobu dostupná
pouze na původní desce. Ale 26. října 1998 se tato verze objevila na reedici kompilace The Singles 81-85.

SOME BIZZARE Album PROMO POSTER • UK

DVACET BIZARRE VEČERŮ
Souběžně s vydáním Some Bizzare Album 30. ledna 1981 vydal Steve Pearce tiskovou zprávu oznamující „dvacet bizarních večerů“ na únor 1981, sestávajících z koncertů, na
nichž vystoupili někteří interpreti z alba.

Basildon

Mute Records

MUTE RECORDS
Udělej-to-sám bylo na pořadu dne – pro skladby, produkci,
vizualizaci a nahrávací společnosti. Po léta byl Daniel Miller
velkým fanouškem německé elektroniky a krautrockových ka
pel. Teď potřeboval label pro svůj vlastní elektro-punkový
one-man projekt s názvem The Normal. Udělej-to-sám, tato
etika punkového hnutí si Millera získala okamžitě, protože
neměl ambice pracovat s komerčními nahrávacími společnost
mi – jenom by se mu pletly do jeho hudby. A tak když mu bylo
dvacet sedm let, založil Mute Records, to bylo v roce 1978.
Přitom neměl ani potuchy, jak nahrávací společnosti fungují.
Debutový singl The Normal byl vydán 1. května 1978,
pod názvem T.V.O.D. / Warm Leatherette a prodalo se jej
30 000 kopií – velký úspěch pro nezávislý label –, což při
neslo Danielu Millerovi velké uznání, i když se singl nedo
stal do hitparád nebo mainstreamových rádií.

Druhý projekt Daniela Millera byl Silicon Teens, založený
na aranžování coververzí starých rock´n´rollových skladeb na
syntezátorech. Ve skutečnosti byl tento projekt chytrý pod
vod: hudebníci této kapely, jejichž jména jako Darryl (zpěv),
Jacki (syntezátory), Paul (e-beaty) a Diane (syntezátory) byla
na deskách a letácích, ve skutečnosti neexistovali. Zpěv
i hudba byly prací Millera, který stejně jako u svého předcho
zího projektu The Normal nahrál všechny nástroje sám.
U Mute byly zapsané také skutečné kapely jako Fad Gadget
a na chvíli také německá kapela DAF. V jednu chvíli byla v jed
nání dokonce skupina Soft Cell. „Rozhodovali jsme se, jestli
podepsat smlouvu s Depeche Mode, nebo Soft Cell,“ vzpomí
nal později Daniel. Vybral si Depeche Mode a Soft Cell se
upsali Some Bizzare a Phonogramu, přesto v roce 1981 produ
koval Miller první singl Soft Cell pojmenovaný Memorabilia.
Mute se stala nahrávací společností podobného střihu jako
hudba, kterou prodávala, a vzorem post-punkového vývoje:
a tím byla nezávislost. Nezávislost se uplatňovala na obě stra
ny: umělecké vyjádření i finanční rozhodnutí. Daniel Miller
spolupracoval pouze s hudebními skupinami, které sám po
važoval za zajímavé. Nemusel se nikomu zodpovídat.
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Na druhou stranu si kapely mohly držovat kontrolu nad
svým tvůrčím procesem. A díky tomu zůstaly co možná auten
tické, což bylo neocenitelné nejen pro nezávislé nahrávací spo
lečnosti. Nebyly to cílové skupiny a prodejní čísla, co udávalo
program, byla to hudba. Z finančního úhlu pohledu to může
znít naivně, ale takhle společnost Mute Records fungovala.
A protože kapely nahrávající u nezávislé nahrávací spo
lečnosti byly často více autentické než produkty velkých
společností, dostávalo se jim lepšího přijetí a jejich desky se
prodávaly dobře, dokonce i když původně byly zaměřeny
spíše na úzkou skupinu posluchačů.
Daniel Miller nejprve vedl svůj label jenom z domova, ale brzy
začal spolupracovat s Rough Trade jako distribučním partnerem.

SILICON TEENS. MEMPHIS TENENESSE
Promo plakát k Memphis Tenenesse, první sedmipalcový singl Silicon Teens vydaný
u Mute.

Společnost Rough Trade otevřela první prodejnu desek
v roce 1976. Brzy svou činnost rozšířila, vznikl malý nahrá
vací label a distribuční sklad, a právě zde měla Mute R
 ecords
zprvu uloženy své nahrávky. Takové byly začátky Danielo
va one-man podnikání a těžko by tenkrát někdo předpoklá
dal, že se Mute stane jedním z nejúspěšnějších a nejvytrva
lejších nezávislých labelů všech dob.
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PRVNÍ OBCHOD ROUGH TRADE na Talbot Road 130 v Londýně byl otevřen v roce 1976. Legendární prodejna desek je dodnes velmi populární.
THE NORMAL • T.V.O.D. 7" • MUTE • MUTE001 • UK

SILICON TEENS • MEMPHIS TENNESSEE 7" • MUTE • MUTE003 • UK

Basildon

Dreaming Of Me
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DREAMING OF ME
Už nešlo jen o nahrávání demosnímku na pásek, teď se jedna
lo o nahrávání singlu na skutečnou vinylovou desku, která se
bude prodávat v obchodech, hrát v klubech a v rádiích nebo
dokonce v televizi. Jako svou první vydanou nahrávku u Mute
vybrali D
 epecheMode s Danielem Millerem skladbu Dreaming Of Me, kterou měla kapela v koncertním repertoáru. Pří
jemná, melodická skladba s dobrým drajvem. Nahráli ji v ma
lém londýnském studiu Blackwing společně s b-stranou Ice
Machine. Daniel Miller se ujal role producenta, měl již jisté
zkušenosti z nahrávání The Normal a Silicon Teens. Ale jak

První tisková zpráva Mute k vydání singlu Dreaming of Me ve Velké Británii. Tato zpráva byla přiložena k singlům a distribuována do rádií a DJům, jako informace o vydání.

dostat singl do vysílání? Během všech těchto prvních krůčků
spoléhali Depeche Mode na podporu svého basildonského
kruhu přátel. Ti nechodili jenom na koncerty kapely: kresbu
na obal singlu Dreaming of Me udělal Mark Crick, kamarád
Martina Gorea. Crick se později stal fotografem a spisovate
lem. Bydlel ve stejné ulici a chodil do stejné školy jako Gore.
V té době také kapela získala prvního bedňáka. Stal se jím
Daryl Bamonte, mladší bratr Perryho Bamonteho, který hrál
u The Cure na kytaru. Daryl zůstal u Depeche Mode do polo
viny devadesátých let a stal se blízkým přítelem členů kapely.
Dreaming Of Me bylo ve Velké Británii vydáno 20. úno
ra. Ve stejné době vydali Heaven 17 svůj silně politicky za
barvený debut (We Don´t Need This) Fascist Groove Thing,

aby se krátce poté stali ikonami novoromantické scény. To
kapela Visage právě šplhala na vrcholky britských hitparád
s hitem Fade to Grey. Dreaming Of Me se hrálo v rádiích
a dosáhlo 57. pozice. Nic senzačního, ale byl to dobrý začá
tek, vždyť zatím žádná jiná nahrávka od Mute se do žebříč
ků takto nezapsala. Ve skupině panovala euforická nálada.
Martin Gore vzpomíná: „Začali jsme mít pocit, že kdyby
chom se na kapelu soustředili trochu víc, mohli bychom
všichni seknout s prací a věnovat se jen tomu.“
PODÁNÍ RUKY S DANIELEM MILLEREM
Hledá se: mladá syntezátorová kapela. Po úspěších Visage,
Spandau Ballet či Soft Cell nemohly britské nahrávací spo
lečnosti přehlédnout nastupující trend a po mladých hudeb
nících se syntezátory byla náhle poptávka. Depeche Mode
byli zahrnuti spoustou nabídek. Skupině se ozval Roger
Ames, umělecký šéf společnosti Phonogram, a nabídl jejím
členům nahrávací kontrakt a štědré podmínky. Zájem proje
vily i další velké společnosti. Daniel Miller samozřejmě ne
mohl vůbec soutěžit s jejich finančními nabídkami. Ale Rod
Buckle (spoluvlastník Sonet Records a spolupracovník Mute
Records) a Neil Ferris (radiový promotér společnosti Mute)
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Podání ruky s Danielem Millerem
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DREAMING OF ME 7" • MUTE • MUTE 013 • UK

První výlisky singlu Dreaming of Me v Británii nesly na zadní straně obalu informaci:
„Distribuováno prostřednictvím Rough Trade“. Pozdější výlisky už uváděly jako druhého distributora Spartan.

DREAMING OF ME 7" • INTERCORD • INT 197.206 • GER

Plakát s motivem obalu singlu Dreaming of Me na koncert v londýnské Southbank Poly
1. května 1981. Ilustrace je prací Marka Cricka, který byl známý Vinceho Clarkea.

V Západním Německu nebyl singl Dreaming of Me vydán. Intercord distribuoval určité množství kopií zástupcům médií a DJům. Nicméně se objevily anglické výlisky, s přilepeným katalogovým číslem Intercord 197.206 na zadní straně.
Singl byl zmíněn v tiskové zprávě Intercordu k vydání alba Speak & Spell v Západním
Německu.

kapele doporučili, aby zůstala u Daniela, protože ten se o ně
postará lépe. Členové Depeche Mode se rozhodli řídit jejich
radou, protože Millerovi důvěřovali a cítili, že společnost
Mute by měla být více schopná Depeche Mode dál rozvíjet,
než by to bylo jinde, kde by byli součástí krátkodobého hum
buku. „Proč bychom to neměli dokázat? Ostatní společnosti
fungovaly docela staromódním způsobem a byly hodně ori
entované na pop, ale my jsme pracovali naprosto odlišně,“
vzpomíná Daniel Miller. Podáním ruky uzavřel s kapelou
50/50 smlouvu na zisk z prodeje ve Velké Británii.
Dohoda Mute Records zavazovala zajišťovat licence také
v jiných zemích. Pokrok v tomto směru zajistil Rod Buckle
ze společnosti Sonet a nahrávací společnost Intercord ze
Stuttgartu. Ta se tak stala pro Mute partnerem pro vydává
ní nahrávek jejích umělců na německém trhu. Společnost
Intercord vydávala všechny nahrávky Depeche Mode v Zá
padním Německu až do roku 1989.
Pokud se porozhlédneme, co se stalo s kapelami, které
v té době podepsaly smlouvy s velkými společnostmi, je evi
dentní, že rozhodnutí Depeche Mode zůstat s Danielem
Millerem a Mute bylo správné: mnoho z ostatních kapel
upadlo v zapomnění.

Basildon
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New Life

NEW LIFE
Nadšení a šťastní z úspěchu svého prvního singlu navázali
členové kapely vydáním New Life dne 13. června. Tento
singl byl prvním, který byl vydán ve dvanáctipalcovém for
mátu. Singl New Life rovněž přinesl toužebně očekávanou
pozvánku k vystoupení v Top Of The Pops. Po něm se tento
singl stal hitem a vyšplhal se na 11. pozici v britské singlové
hitparádě. Následně začaly přicházet nabídky od televiz
ních společností k natočení vystoupení pro televizní pořa
dy. Další krok byl jasný: musejí nahrát album.
BLACKWING STUDIOS
Když Daniel Miller hledal studio pro práci na své desce Silicon Teens, narazil na Blackwing. Majitel studia Eric Radcliffe
a jeho zvukový asistent John Fryer ukázali, že jsou přístupní
Danielovu způsobu práce a nové elektronické hudbě obecně,
což bylo v době, kdy se hudební studia orientovala na rocko
vou muziku, zcela výjimečné. K nahrávání mělo studio
Blackwing k dispozici velkou kontrolní místnost, kde bylo
možné syntezátory rovnou zapojit. Studio se nacházelo
v malé postranní uličce v jihovýchodním Londýně, v budově
bývalého kostela, který byl zčásti zničen během bombardo
vání v roce 1941. Z ekonomických důvodů byl zakladatel

TOP OF THE POPS 1981 Vystoupení s New Life.
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studia Eric Radcliff schopen vybavit studio pouze osmisto
pým nahrávacím systémem. Nikdo, a asi nejméně ze všech
Radcliff, nemohl předpokládat, že se studio Blackwing stane
v následujících letech legendárním místem zrodu bezpočtu
alb vydavatelství Mute, a bude žádaným i pro další nezávislé
společnosti jako 4AD či Creation Records. Kromě Depeche
Mode zde v nadcházejících dekádách nahrávaly své desky ka
pely jako Dead Can Dance, My Bloody Valentine či Nine
Inch Nails. Pro natáčení první desky Depeche Mode zapojil
ve studiu Miller také svůj analogový syntezátor ARP a sek
vencér, čímž podstatně vylepšil malé vybavení kapely. Vince
byl v té době nezaměstnaný, a tak trávil dny ve studiu s Da
nielem, ostatní přicházeli, když jim v zaměstnání skončila
pracovní doba.
Vzhledem k limitům osmistopého systému byly skladby
z větší části nahrány naživo. „Chtěl jsem zachytit, jak nejlé
pe jsem mohl, atmosféru a náladu těch písní. Tak aby zněly
stylem, jak jsem je slyšel naživo,“ vysvětloval Miller. Ale
skutečný test nastal až po skončení mixování. Když všichni
odešli ze studia, nasedli k Radcliffovi do auta a vložili kaze
tu do přehrávače: pokud ty písně znějí dobře na pásce ve
starém stereu v autě, budou znít dobře na jakémkoliv hi-fi
systému.

Blackwing Studios

Basildon

Pamětní deska na kostele All Hallows Church, kde fungovalo studio Blackwing.

Basildon

New Life
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NEW LIFE 7" • MUTE • 7MUTE014 • UK

V polovině 70. let se jako nový vinylový formát objevil 12" singl, který přinášel lepší
groove v porovnání se standardními 7" singly. Dlouhý formát dával 12" singlům skvělý
reprodukovaný zvuk, zvláště na vyšší základně hlasitosti, a jasně vylepšený dynamický rozsah. To znamenalo bohatší basy a výšky. Vyšší základna hlasitosti také zaručovala lepší odstup signálu od šumu, když byla nahrávka přehrávána na vyšší hlasitost,
například na diskotékách. Zvuková vylepšení nebrala konce.
První 12" singl, který byl zpočátku identický k 7", singlu byl brzy v obchodech označován jako Super Sound Single.
Mezinárodní průlom 12" singlu lze vysledovat v potřebě delších, více tanečních verzí
skladby, dnes známých jako remix.

New Life 12" singl obsahoval první remixovaný track Depeche Mode. Později se 12"
promosingly s remixy staly úhelným kamenem úspěchu kapely na tanečních parketech
ve Spojených státech.

NEW LIFE 12" • MUTE • 12MUTE014 • UK

Grafický design 12" britského singlu New Life byl založena na fotografii plačícího
dítěte, které se již objevilo na obalu vědeckého časopisu Mind Alive v roce 1968.
Anglická rocková legenda kapela Black Sabbath použila stejný motiv na obalu desky
Born Again v roce 1983.
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New Life

Britský hudební magazín Sounds uvedl jako první Depeche Mode na obálce 27. června 1981. Foto na obálce bylo prací Virginie Turbettové, velmi známé rockové fotografky. Foto bylo pořízeno na hřbitově u Blackwing Studios.

Basildon

Basildon

New Life

MERCHANDISE 1981 Text skladby New Life zveřejněný společností Music Sales Ltd v Londýně.
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NEW LIFE 7" • INTERCORD • INT 111.800 • GER

Design obalu v podání Simona Rice byl nejprve dostupný pouze na britském vydání
12" singlu. Všechna ostatní vydání licencovaná po světě, a to jak v 7" tak v 12" provedení, nesla design založený na fotografii Rodneyho Martina.
Dvanáctipalcový singl s obalem zobrazujícím plačící dítě se, jak je mezi fanoušky
známo, objevil od poloviny 80. let, kdy byl 12" singl poprvé vydán na CD. Název
remixu Rio Mix, které dostala 12" verze Shout! na b-straně, se objevil na obalu pouze
anglického vydání.
V Německu se standardní 7" verze objevila s přelepkou „not for sale“ na předním
obalu a byla distribuována pouze jako promo.
NEW LIFE 12" • INTERCORD • INT 126.800 • GER

Článek pro tisk oznamující novou kapelu společnosti Intercord, který sepsal
Manfred Gillig Degrave (nahoře), a tisková zpráva Intercordu k vydání singlu New Life ze 4. srpna 1981.

Basildon
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První focení s Timem Williamsem

PRVNÍ FOCENÍ S TIMEM WILLIAMSEM
V červnu 1981 požádal Vince Clarke fotografa Tima William
se – který byl příznivcem Depeche Mode od samého počát
ku –, zda by nenafotil sadu fotografií skupiny. Do poštovní
schránky informačního servisu Depeche Mode, který zalo
žila tehdejší Clarkova přítelkyně Deb Danahayová, přichá
zelo nekonečné množství žádostí o autogramy. Informační
servis pravidelně podával zprávy rychle rostoucí základně
fanoušků Depeche Mode o aktivitách kapely.
Samotné focení se uskutečnilo 21. června 1981 a byly při
něm pořízeny první tři fotografie na autogramové pohled
nice. Ty bylo možné objednat prostřednictvím informační
ho servisu, a také se prodávaly během koncertních vystou
pení kapely.
MÓDA A SLÁVA
Dalším způsobem jak kultivovat svou image byl pro kapelu,
vedle hudby, koncertů a obalů desek, také styl oblékání.
S rokem 1981 se Depeche Mode převlékli do módy chlapců
swingu ze čtyřicátých let: tmavé obleky, bílé košile a krava

Toto foto bylo pořízeno před domem rodičů Vince Clarkea. Auto, na kterém kapela
pózuje, patřilo otci Deb Danahayové. Deb byla tehdejší přítelkyní Vince Clarkea a zakladatelka Depeche Mode Information Service, prvního fanklubu kapely. Bylo vytištěno 500 těchto fotografií na autogramové karty.

Podpisová fotografie od firmy Walkerprint sídlící v Londýbě má mezi sběrateli velkou cenu. Bylo jí vytištěno 1000 kusů.

29

Móda a sláva

Basildon

Depeche Mode v červnu 1981. Fotografie zachycuje kapelu na vrcholku Vange Hill Drive v Basildonu. Bylo vytištěno 500 podpisových karet s touto fotografií.

ty, a také do módy, která byla na počátku osmdesátých let
typická pro gay kluby – kožené oblečky. Kapela oscilova
la mezi těmito styly, a její členové nebyli rozhodnuti,
kterou cestou se vydat, ještě nespojovali image s hudbou.
To přišlo až mnohem později. Nicméně v té době nebyl
mix stylů ničím výjimečným. Mnoho jiných kapel, na
příklad Soft Cell, měnilo svou image.
Britský hudební tisk, kterému v té době dominovaly New
Musical Express, Sounds a Melody Maker, označkoval Depe
che Mode po vydání prvního singlu jako hudbu pro děti
a náctileté, kterým se říkalo teenybopper. Možná to bylo
proto, že Dreaming Of Me postrádalo mollové akordy, mož
ná proto, že chlapci vypadali na fotografiích příliš optimis
ticky, na rozdíl od ostatních skupin nové vlny, které měly
v tváři vyrytu aroganci a únavu ze světa kolem. „Lidi nás
nebrali tak vážně jako Heaven 17 nebo Human League
a jim podobné kapely, které byly velmi depresivní,“ vzpomí
nal rádiový promotér Mute Record Neil Ferris.
To se mírně zlepšilo po vydání New Life, ale kapela brzy
zjistila, jak je obtížné vysvětlit, že úspěch v žebříčcích není

na překážku serióznímu a nezávislému postoji. „Depeche
Mode jsou příliš mladí na melancholii Kraftwerku, a jejich
spodky příliš čisté na zoufalství DAF. Nakonec, když s těmi
třemi syntezátory začnou prskat, jamovat a zamrznou na
I Take Pictures, vypadají jako děti, které si hrají s autíčky,“
napsal NME v srpnu 1981.
Na druhou stranu německý magazín Musikexpress vě
řil, že Depeche Mode jsou pouze produkt vytvořený Da
nielem Millerem, a odsoudil je hořkými slovy: „Nená
ročné, ultra-synth glamour-pop čtyř pěkných mládenců,
které dal dohromady ve své electro dílně Daniel Miller
(Fad Gadget, Silicon Teens), aby zformoval komerčně
úspěšný balíček. Tohle balení se dá číst jako: ,Každý sin
gl hitem!‘„ A to navzdory skutečnosti, že v Německu byla
kapela skutečně populární (na rozdíl od Británie), čtená
ři německého magazínu Sounds zvolili Depeche Mode na
čtvrté místo v žebříčku nejlepší nová zahraniční kapela.
Předběhly je jen kapely Au Pairs, Bow Wow Wow – které
brzy zmizely v propadlišti dějin – a také Heaven 17.

Basildon

Depeche Mode naživo
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Depeche Mode živě v klubu
Bridgehouse v Barkingu ve východním Londýně 29. července
1981. Tento koncert se odehrál
pár týdnů po vystoupení kapely
v Top Of The Pops a byl držen
v tajnosti, z obav před velkou
účastí. Reklama v NME nesla šifrovaný název vystoupení: „Modepeche: D reaming of a new life“.
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Depeche Mode naživo
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Just Can´t Get Enough

JUST CAN´T GET ENOUGH
Začátkem září, ještě před vydáním debutového alba, vy
dala skupina třetí singl Just Can´t Get Enough, který vy
stoupal až na 8. pozici v britském žebříčku. Znovu se jim
podařilo dostat se do Top Of The Pops. Po dlouhém obdo
bí nejistoty se zdálo, že nadešel onen okamžik: mládenci
opustili svá zaměstnání a plně se soustředili na hudbu.
Teď už nebylo cesty zpět.

TOP OF THE POPS
Depeche Mode s Just Can´t Get Enough v Top Of The Pops. Tato televizní show byla
jedním z nejúspěšnějších pořadů televize BBC v osmdesátých letech. Pro značný pokles sledovanosti byl však pořad po 42 letech ukončen, a to 20. června 2006.

JUST CAN´T GET ENOUGH Tisková zpráva pro singl Just Can´t Get Enough v Británii. Jak bylo v té době zvykem, neobjevovaly se v ní detailní informace o skupině,
ani o obsahu singlu.

JUST CAN’T GET ENOUGH 7" • MUTE • 7MUTE016 • UK

JUST CAN’T GET ENOUGH 12" • MUTE • 12MUTE016 • UK
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Kapela nebyla nadšená, obzvláště frontman Dave Gahan, že je viditelný pouze jako
rozostřená, zrnitá postava – na fotografii, která se objevila na obalu NME 22. srpna
1981 a jejímž autorem byl holandský fotograf Anton Corbijn, který již předtím fotografoval kapely Joy Division a U2.
Corbijnův nekonvenční fotografický styl jej v následujících letech světově proslavil.

JUST CAN’T GET ENOUGH 7" • RCA • SPBO-7292 • ESP • PROMO

Just Can´t Get Enough

Basildon

MERCHANDISE 1981 Text skladby zveřejněný společností Music Sales Ltd.
JUST CAN’T GET ENOUGH 7" • FERMATA • 88.506 • BRA • PROMO
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Speak & Spell

SPEAK & SPELL
Krátce před albem Speak & Spell, které bylo vydáno 29. říj
na 1981, byl vložen do říjnového čísla populárního magazí
nu Flexipop sedmipalcový flexi-singl od Depeche Mode
s titulem Sometimes I Wish I Was Dead – dobrý propagační
tah pro jejich blížící se debutové album. Prodejny ve Velké
Británii hlásily na 60 000 objednávek budoucího alba.
Očekávání byla značná.
V listopadu dosáhlo Speak & Spell na 10. místo v britské
albové hitparádě, což byl pro novou skupinu z nezávislého
vydavatelství pozoruhodný výsledek. Název alba Speak &
Spell byl návrhem Daniela Millera a odkazoval na elektro
nickou hračku, která se v té době prodávala ve Velké Britá
nii – a její jméno se pro skupinu, která dělala své první krů
čky, dobře hodilo. Depeche Mode už nikdy nezněli tak
optimisticky a vyloženě naivně jako ve svých počátcích.
Devět skladeb z jedenácti pro album napsal Vince. Tora!
Tora! Tora! a Big Muff složil Martin, který rovněž zpíval hlavní
vokál v písni Any Second Now (Voices). Jelikož singl Dreaming
Of Me byl vydán pouze ve Velké Británii, nahradila na zahra
ničních vydáních alba tato píseň skladbu Sometimes I Wish
I Was Dead. V tradici elektronických kapel ze sedmdesátých
let se na albu objevila také instrumentální skladba: Big Muff.
Design obalu alba byl prací fotografa Briana Griffitha,
který předtím pracoval s Elvisem Costellem a Iggy Popem.
Griffithova agentura sídlila ve stejné budově jako Mute,
a tak získal zakázku. „Všechno jsem připravil úplně sám,
nikdo jiný mi nepomáhal. Nevím, kde jsem vzal nápad na
labuť v plastovém obalu. Vůbec nemám ponětí,“ říká Brian
ČASOPIS FLEXIPOP! Č. 11/1981

Mluv a hláskuj (Speak & Spell) výuková hračka společnosti Texas Instruments. Nejen
první album Depeche Mode bylo pojmenováno po této úspěšné hračce. Hlavní hrdina filmu Stevena Spielberga E.T. mimozemšťan telefonoval domů prostřednictvím stejné hračky v roce 1982.

na to, jak obal desky vytvořil. Členové kapely si nebyli jisti,
co si o tom myslet, a částka 1 000 liber se jim za to zdála
bezostyšně nafouknutá, ale nakonec je labuť tím, co skon
čilo na obalu. A i když to není nejskvělejší obal desky, jaký
kapela na svých nahrávkách měla, působí jeho význam zá
hadně: nikdo nemohl přijít na to, co to vlastně znamená.
THE FLEXIPOP! ALBUM LP • LYN11965 • UK
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SPEAK & SPELL LP • STUMM5 • UK

Když bylo 29. října 1981 debutové album Depeche Mode Speak & Spell vydáno,
bylo zaznamenáno již 60 000 předobjednávek. Jednalo se o páté album Mute Records a bylo distribuováno společnostmi Rough Trade a Spartan Records.
V zahraničních licencích se na albu místo skladby I Sometimes Wish I Was Dead objevila skladba Dreaming Of Me, která vyšla jako singl pouze ve Velké Británii.
Autorem fotografie na obalu desky byl Brian Griffin (33) původem z Birminghamu.
Griffin studoval fotografii v Manchesteru v letech 1964-69, a časem se stal velmi
úspěšným fotografem a režisérem. Mezi jeho klienty patřil např. Paul McCartney. Práce Briana Griffina jsou v současné době pravidelně vystavovány v galeriích po celém
světě.

Reklama na vydání alba Speak & Spell v Británii obsahovala termíny turné k albu,
které začalo 31. října 1981 v Newcastlu a trvalo do konce roku. Na některých koncertech v Západním Německu se objevila jako předkapela formace Palais Schaumburg.

DEPECHE MODE Obal německého vydání alba obsahoval na rozdíl od britského vydání na zadní straně fotografii kapely. Fotografii pořídil Brian Griffin.

Speak & Spell

INTERCORD TISKOVÁ ZPRÁVA (ORIGINAL)
LONDÝN V HOREČCE ZVANÉ DEPECHE MODE
Zpráva dorazila telexem 19. října, přesně deset dní před vydáním prvního alba Depeche Mode. Daniel Miller, šéf jednočlenné vydavatelské společnosti, ji doplnil přelepkou: „60 000 předobjednávek, to je stříbro, přátelé.“ Druhý den už následovala oprava: „Zapomeňte na stříbro, máme zlato!“ Aby kapela v Anglii získala zlatou desku,
musela prodat 100 000 desek. Depeche Mode měli už devět dní před vydáním alba
100 000 předobjednávek. Melody Maker vznesl jasný verdikt: „Londýn má Depeche
Mode horečku. Vše začalo nevinně v městečku Basildon. Tam se před rokem tihle čtyři kluci setkali: Dvacetiletý Vince Clarke, nejstarší z nich, byl tehdy kytaristou v akustickém duu, klávesista Martin Gore, kterému je 19 let, byl členem rockové kapely, Andy
Fletcher si jen tak pobrnkával na svou starou basovku Fender, a osmnáctiletý Dave
Gahan si myslel, že pokaždé, když mu přeskočí hlas, dělá ho to sexy.“

Tahle čtveřice se rozhodla založit kapelu. A protože měli slabost pro syntetické zvuky
stejně jako pro hudbu, jejich směřování bylo jasné: syntezátorová muzika. Jméno našli
rychle: Depeche Mode. „Líbilo se nám, jak ta francouzská slova zní,“ přemítal Vince
Clarke. Depeche Mode (Módní novinky) byl název francouzského módního časopisu.
O rok později už bylo synonymem pro svěží elektronický zvuk. Velkou roli v tom hrál
Daniel Miller, který dělá vlastní elektronickou hudbu a je šéfem Mute, labelu, který
vydal druhé album německé kapely Deutsch Amerikanische Freundschaft (DAF). Teď
je plně koncentrován na technickou podporu kapely. Právě od Millera se klukům dostalo tipů ohledně správného vybavení, aby byl jejich zvuk na odpovídající úrovni.
Úspěch přišel rychle. Jejich první singl Dreaming of Me byl vydán v březnu 1981
a dostal se v Británii do Top 30. Jejich druhý singl New Life z května 1981 se dostal
do Top 20 a zatím poslední Just Can´t Get Enough dosáhl na Top 10. Mezitím kapela
vystupovala na koncertech, z kterých fanoušci udělali skutečné taneční orgie. „Dalo
by se říct, že fanoušci prostě nemají dost nového Depeche Mode popu,“ napsal NME.
A to bylo v časech, které pro britskou mládež nevypadaly nijak růžově. „Impérium se
rozpadá a fanoušci tančí,“ napsal Bernd Gockel z Musikexpressu. Pro Němce zněla
hudba Depeche Mode jako nejaktuálnější barometr anglické nálady.
První album Depeche Mode bylo venku. A nejen kvůli 100 000 předobjednávkám
M elody Maker věřil: „Tohle je pro syntezátorové popíky pouhý začátek.“ Album uvádělo některé novináře do vytržení: „…tak transparentní, tak čisté, zářivé, plné nového
života – je s podivem, že nezažehli permanentní taneční stíny na zdech…“ Tak uvedl
svou nadšenou recenzi Melody Maker. Manfred Gillig z časopisu Audio byl méně
poetický, zato více výstižný: „Depeche Mode ukazují šestý smysl pro věci, které dělají z písní hity. Jednoduché a svěží.“ A Daniel Miller byl z těchto reakcí nadšený:
„ Angliemá horečku zvanou Depeche Mode…“
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SPEAK & SPELL (LP.INTERCORD.INT146.801.GER)
LIMITOVANÉ PRVNÍ VYDÁNÍ ALBA S „POP TRANSFER“
Toto vydání patří mezi nejvíce raritní záležitosti mezi sběrateli. Společnost Intercord
vydala v Západním Německu první výlisky se speciálním přebalem, aby přilákala
nové posluchače. Nažehlené přebaly byly v 80. letech velmi populární sběratelský
materiál pro děti a mládež. Ale přebal zakrýval zadní část obalu a tracklist. A tak byl
mezi přebal a obal vložen lístek, aby nakupující získal potřebné informace. Najít album, které by mělo nepoškozený přebal, je i po 30 letech velmi obtížné. Navíc ne
existuje informace o počtu těchto výlisků.
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WAVE NEWS LP Sampler • INTERCORD • INT 145.057 • GER

Depeche Mode se objevili na kompilaci Intercord na barevném vinylu se singlem New
Life. Další pozornost zaslouží obal nahrávky s anglickými hudebními nadějemi. Zajímavé je, že na přehledu z katalogu Intercordu se objevuje první singl Depeche Mode

s katalogovým číslem INT 197.206, a také legendární slogan Depeche Mode: „Tanz
dich tot“, který má původ z této kompilace.

Tisk v Západním Německu objevil Depeche Mode. Velmi známý hudební časopis ME Sounds napsal první příspěvek o Depeche Mode ve svém zářijovém vydání.
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Speak & Spell

SPEAK & SPELL LP • SIRE • SRK 3642 • USA

SIRE RECORDS PODEPISUJE DEPECHE MODE
V tiskové zprávě z 5. listopadu 1981 prozradil šéf Sire Seymour Stein, jak došlo k dohodě mezi Sire a Depeche Mode. Bill Johnston z WEA v Torontu a Rod Buckle, a britský manažer ze Sonet Records mě na Depeche Mode upozornili již minulý rok, a jakmile jsem slyšel jejich první singl Dreaming of Me, nabyl jsem přesvědčení, že je to
něco speciálního,“ vzpomínal Seymour Stein, prezident Sire a viceprezident Warner
Bros.

„To a také skutečnost, že byli u Daniela Millera z Mute Records, kterého jsem si po
dlouhou dobu cenil jako hnací síly moderní hudby, mě přesvědčilo, abych sedl do letadla a letěl do jejich domovského města Basildonu a viděl je naživo na koncertě.
To bylo před půl rokem a potom měli okamžitý úspěch s top ten singly New Life a Just
Can´t Get Enough,“ řekl Stein. „Vystoupení Depeche Mode bylo velmi imponující, na
tak mladou kapelu (těm klukům bylo průměrně 19 let) mají velký potenciál, jak potvrzuje britský a kontinentální tisk. Myslíme, že jejich úspěch bude pokračovat na mezinárodní úrovni,“ pokračoval Stein.
SPEAK & SPELL LP Testpressung • SIRE • SRK 3642 • USA

JUST CAN’T GET ENOUGH 7" • SIRE • SRE50029 • USA • PROMO

Průvodní dopis k testovacímu výlisku s informacemi o výrobě.
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Speak & Spell

Foto set od Antoine G. byl použit pro propagaci v Severní Americe a v Japonsku.
BIG MUFF 12" • SIRE • PRO-A-1025 • USA • PROMO

JUST CAN’T GET ENOUGH 12" • SIRE • PRO-A-999 • USA • PROMO
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WEA SAMPLER LP • WEA • SAM 6 • CAN • PROMO

K propagaci alba Speak & Spell v Severní Americe připravila Sire několik promo vinylových výlisků.
Na rozdíl od britských výlisků Dreaming of Me obsahoval kanadský 7" promo vinyl
jako b-stranu skladbu Any Second Now (Voices). Tento spíše netypický rádiový song
byl napsán Vincem Clarkem a byl první skladbou Depeche Mode, kterou nezpíval
Dave Gahan, ale Martin Gore. Dreaming of Me se také objevilo na sampleru společnosti WEA.
Na kanadském vydání 7" promo vinylu Just Can´t Get Enough se jako b-strana objevila skladba Tora!Tora!Tora!.

DREAMING OF ME 7" • SIRE • PRO 0610 • CAN • PROMO

V tiskové zprávě 1. prosince 1981, kterou distribuovala Sire Records DJům a radiovým
stanicím v Severní Americe, byl oznámen koncertní debut kapely v USA, a to vystoupeními 22. a 23. ledna 1982.
JUST CAN’T GET ENOUGH 7" • SIRE • PRO 50029 • CAN • PROMO
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JUST CAN’T GET ENOUGH 7" • DISCHI RICORDI S.P.A. • MUT10384 • ITA

JUST CAN’T GET ENOUGH 7" • WARNER-PIONEER • P-1662 • JP • PROMO

Speak & Spell

Speak & Spell

Depeche Mode Live
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DEPECHE MODE LIVE
V roce 1981 odehráli Depeche Mode v Anglii a v Evropě více
než 60 koncertů. Teď už nebylo důležité, že ještě nedávno
sotva vytáhli paty z Basildonu. Od září byly v jejich itineráři
Paříž, Brusel, Amsterdam. Nedlouho poté se vydali na svou
první cestu do Německa. V pátek 25. září odehráli koncert
v Markthalle v Hamburku. Ve stejném měsíci byl publikován
první dlouhý článek o kapele v německém jazyce, a to v ma
gazínu Sounds. Novinář Diedrich Diederichsen, později
hlavní editor časopisu Spex, je povrchně odsoudil: „Depeche
Mode jsou dneska bezesporu zde, ale zítra po nich pravděpo
dobně ani pes neštěkne.“ To, jak velice se mýlí, nemohl sa
mozřejmě v té době nikdo předpokládat.

Merchandising z raného období kapely. Tyto placky se prodávaly společně s tričky
a podpisovými kartami během koncertních vystoupení v roce 1981 a 1982. Nově založený Information Service, který založila bývalá přítelkyně Vince Clarkea Deb
Danahayová, nabízel různé propagační předměty a měsíční zpravodaj. Zájem fanoušků rostl s každým vystoupením.

Koncertní manažer Dan Silver, který měl rovněž na staros
ti Fad Gadget, sestavil delší britské turné na konec října a za
čátek listopadu. Koncert, který se odehrál 6. listopadu v Li
verpoolu, nahrávala BBC, kde později některé skladby ze
záznamu odvysílali. Manažer turné Andy Franks vzpomíná:
„Lidé přicházeli na vystoupení se zvláštními pocity očekává
ní, cože to vlastně uvidí … byl to pro ně pravděpodobně je
den z prvních koncertů, kdy na pódiu neviděli kapelu hrající
na standardní nástroje. To nás trochu překvapilo, protože my
jsme naopak ještě nedělali koncert se skupinou, která by měla
klasického bubeníka.“
Na pódiu, kde má obvykle rozložen svůj set bubeník, byl
velký kotoučový páskový magnetofon přehrávající beaty
a některé předehrané věci. Zájem o skupinu byl fenomenál
ní. Na každý koncert přišlo až 2 000 lidí, mezi nimi mnoho
teenagerů. Jelikož Vince, Andy a Martin neměli za svými
syntezátory příliš prostoru k pohybu, bylo hlavně na Dave
ovi, aby vždycky předvedl dobrou show. „Dave byl už ten
krát velmi působivý. Extrovert, přesto plachý a především
velmi charismatický,“ tak jej popsal Daryl Bamonte v poz
dějším interview pro Musikexpress. I když tehdy ještě Dave
nepobíhal po pódiu tak divoce jako během pozdějších kon
certů, některé z jeho legendárních tanečních pohybů byly
již tenkrát rozpoznatelné. Interakci s publikem ještě omezo
val na uvádění další skladby a občasné vyzývání k tleskání
a tancování. A to bylo přesně to, co publikum dělalo.

Setlist z raných koncertů ze soukromého archivu Daryla Bamonteho. Některé z těch
skladeb už existují pouze na papíře. Nahrávky koncertních skladeb jako Mouldy Old
Dough, která je coververzí písně od skupiny Lieutenant Pigeon, Dance a Radio News
nejsou známy. První singl Depeche Mode je zde pojmenován Dreams of Me.
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Speak & Spell

VINCE ODCHÁZÍ
Depeche Mode se vezli na vlně úspěchu. Jejich debutové al
bum Speak & Spell se prodávalo fantasticky a návštěvnost
koncertů byla velmi dobrá. Ale ne každý v kapele se cítil spo
kojený. Právě uprostřed úspěchu jejich alba a během prvního
řádného turné oznámil Vince Clarke, že kapelu opouští –
všichni tím byli překvapeni. Dodnes ještě neuvedl skutečné
důvody svého odchodu. Ale nejpravděpodobnější příčinou
bylo, že všechen humbuk kolem jejich náhlé slávy, všechna ta
interview a koncertování nebyly to, co si představoval: upřed
nostňoval práci ve studiu a skládání písní.
Daniel Miller Vinceho přesvědčil, aby s kapelou zůstal
do konce turné po Velké Británii. Poslední koncert, na
němž Vince se skupinou vystoupil, se odehrál 3. prosince
1981 v Chichester Festival Theatre. „Myslím, že ostatní ze
skupiny byli pěkně naštvaní. Byli, vím to. Měli pocit, že
jsem je nechal v bryndě,“ shrnuje Vince. Chvíli dokonce
uvažoval, že s muzikou definitivně skončí. Ale potom od
pověděl na inzerát v Melody Maker, který si tam zadala Ali
son Moyetová. Hledala kapelu, ke které by se mohla přidat.
Setkali se a dali dohromady společný demosnímek.
Clarke a Moyetová se spolu znali od dětství. Dokonce
spolu chodili do sobotní ranní školy v Basildonu. Nahráli
demosnímek Vinceho skladby Only You a přehráli jej Dani
elu Millerovi. Ten s nimi okamžitě podepsal smlouvu. Je
jich nová kapela – Yazoo – byla zpočátku dokonce mnohem
úspěšnější než Depeche Mode. Ano, zpočátku…
Vince Clarke a Alison Moyet: Yazoo

Koncertní lístek podepsaný členy kapely je z posledního vystoupení turné Speak & Spell z 3. prosince 1981 ve Festival Theatre, v Chichester.
Rovněž se jednalo o poslední koncert, kde byl Vince Clarke členem kapely. Ačkoliv byl jeho odchod jasný týdny předtím, Daniel Miller jej požádal, aby s kapelou dokončil
turné.

Speak & Spell
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Speak & Spell

DEPECHE MODE NAŽIVO V HAMBURKU 1981
Rainer Drechsler fotografoval Depeche Mode během jejich
prvního německého koncertu v Hamburku v září 1981.
K třicetiletému výročí kapely na to vzpomínal v rozhovoru
s magazínem Musikexpress: „V září hráli Depeche Mode po
prvé v Německu, a to v hamburské Markthalle v rámci krát
kého evropského turné. Měl jsem povoleno fotografovat bě
hem zvukové zkoušky, a tak jsem viděl, jak vážně berou to,
co dělají, a jak je pro ně důležité, aby byl zvuk v pořádku. To
mě překvapilo. Osobně jsem jejich syntezátorový zvuk neměl
rád – v té době jsem poslouchal hard rock, takže pro mě to
bylo tak, že když už musel být keyboard na pódiu, tak ať to
je starý dobrý hammond. Nicméně ten večer bylo narváno.
Markthalle pro ně byla malá, takže tam byla velká tlačenice,
ale atmosféra v sále byla povznášející. Každý kdo tam byl,
měl pocit, že se děje něco velmi výjimečného. Vlna z Anglie
zasáhla Hamburk plnou silou.“

Markethalle v Hamburku poblíž Klosterwallu je jedním z nejstarších koncertních míst
v Německu. Budova byla postavena v letech 1913–14, v přímořském hansovním stylu
s červenými cihlami. Nejprve byla místem, kde se prodávala zelenina, později květiny,
a po válce sloužila jako skladiště, aspoň po nějakou dobu. Poté byla budova prázdná, a to až do roku 1975, kdy chtěla skupina investorů přivést do této centrální oblas-

Vstupenka a plakát k prvnímu koncertu Depeche Mode v Západním Německu.

ti nový život. Po značných investicích a renovacích byla Markethalle znovu otevřena
na silvestra 1976/77. Konala se tam velká party a zároveň koncert krautrockové kapely Embryo. Markethalle se stala místem, které hostilo nové kapely, mezi nimi britské
formace. Vedle Depeche Mode se zde představili The Damned, Ultravox, The Strang
lers, The Clash a The Police.
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Obtížné druhé album

A BROKEN FRAME
OBTÍŽNÉ DRUHÉ ALBUM
Morrissey nemohl Depeche Mode vystát. Na začátku roku
1982 napsal do Record Mirror: „Depeche Mode možná nejsou nejnudnější skupinou, jaká chodila po Zemi, ale stále
se o to snaží. Jejich sofistikovaný nesmysl uspěje pouze
s důrazem na to, jak nenápadití jsou.“ Ale v té době už názor nějakého chlápka z Manchesteru Depeche Mode neznepokojoval.

A Broken Frame

SEE YOU
V prosinci 1981 se vrátili do Blackwing Studios a nahráli
nový singl. See You složil na kytaru Martin Gore jako teenager, a kapela teď tuto skladbu nově aranžovala.
Devětadvacátého ledna 1982, ani ne dva měsíce po Vinceho odchodu, se singl See You vyšplhal na 6. pozici v britské hitparádě. To byla nejvyšší pozice, jaké Depeche Mode
dosáhli, bez Vinceho byli dokonce populárnější. Přitom titulní skladba zněla trochu svatouškovsky a ostýchavě. To
podceňovaná b-strana singlu: Now, This Is Fun měla mnohem větší drajv a zněla daleko svěžeji. V téměř v té samé
době dosáhli Kraftwerk první pozice v britské singlové hitparádě s The Model. Elektronická hudba byla všude.

Po koncertě Depeche Mode v klubu Rafters v Manchesteru 5. srpna 1981
tehdy ještě neznámý Steven Morissey napsal odsuzující článek o skupině,
který se objevil v Record Mirroru 13. února 1982. Morissey byl znám svými
provokativní články, později tvořil historii britské hudby s kapelou The Smiths
a je považován za průkopníka anglického indie rocku. V roce 2004 Stevena
Patricka Morisseye časopis NME zvolil „nejvlivnějším umělcem všech dob“.

Náhlý odchod Vinceho Clarka zanechal ve skupině
prázdné místo, jelikož Vince byl tím, kdo v kapele tahal za
všechny nitky a psal většinu písní. Jenže Martin, Andy
a Dave už opustili zaměstnání a univerzitní kurzy a nechtělo se jim zpátky do nudného života, poté co zažili první
úspěch. „To by každou jinou kapelu vyděsilo, kdyby jim
odešel hlavní skladatel. My jsme o tom ale nepřemýšleli,
a prostě jsme jeli dál,“ vysvětloval Andy Fletcher, když
vzpomínal na pozitivní myšlení zbývajících členů.

Tohle je první zpravodaj roku. Depeche Mode Information Service oznamuje odchod
Vinceho Clarka. Anglická média přinesla informaci o jeho odchodu v prosinci 1981
a předpovídala, že kapela bez hlavního skladatele skončí. Pro zbývající koncertní
vystoupení, mezi nimiž byla ta v USA, hledala kapela za Vinceho náhradu.

Promo plakát pro britské vydání See You, 1982

S obalem singlu See You kapela zdůraznila svůj přístup nasměrovaný k subkulturám a pozici mimo hlavní proud. Design obalu byl od východoněmeckého malíře Moritze Reichelta, který se v roce 1957 přesunul do Západního Německa.
Reicheltovy práce byly představeny na výstavě documenta IV v Kasselu v roce 1968, když mu bylo pouhých dvanáct
let. V roce 1978 založil galerii Art Attack stylu new wave
(nová vlna) ve Wuppertalu, o rok později byl členem skupiny Der Plan v Düsseldorfu, která byla považována za předchůdce německé nové vlny (Neue Deutsche Welle – NDW).
Poté založil v roce 1980 v Düsseldorfu nahrávací společnost
Ata Tak. Velkými fanoušky tohoto nezávislého labelu byli
již v roce 1982 Martin Gore a Daniel Miller.

A Broken Frame
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See You

SEE YOU 7" • MUTE • 7MUTE018 • UK

Tak jako u předchozích singlů, dočkala se také 12" verze See You vlastního designu
obalu. Obal pro 7" verzi nebyl prací Ata Tak, ale vytvořil jej Simon Rice, který měl za
sebou práci na designu obalu 12" New Life. Trochu zvláštní byla skutečnost, že pozdější výlisky vydané v Anglii nesly na 12" verzi zrcadlově obrácenou původní fotografii.
Design 12" verze převzala také vydání v Německu a ve Španělsku, ale v jiných zemích byl použit stejný obal jako u 7" verze. Jedinou výjimkou bylo Japonsko, kde se
na obalu objevilo foto kapely.
V Severní Americe nebyla 7" verze vůbec vydána, v USA a v Kanadě tak byla vydána
pouze 12" verze singlu.

SEE YOU 12" • MUTE • 12MUTE018 • UK

Tisková zpráva Mute k britskému vydání See You. Zatímco v té době bylo informací o skupině málo, objevila se tentokrát zmínka, že text k b-straně singlu,
tedy skladbě Now, This Is Fun, napsal Martin Gore.

SEE YOU 12" • MUTE • 12MUTE018 • UK – RE- RELE ASE
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MERCHANDISE 1982. Text a noty skladby See You, vydané londýnskou společností Music Sales Ltd.
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HLEDÁ SE: KLÁVESISTA
Po Vinceho odchodu Daniel Miller navrhoval, že by bylo
vhodné najít náhradu. To ale členové kapely nejprve odmítli. Nicméně zdálo se smysluplné najít pro zbývající zamluvené koncerty na rok 1982 najít náhradního klávesistu.
A tak do prosincového vydání Melody Makeru roku 1981
dala kapela inzerát: „Známá skupina, syntezátor, věk pod
21 let.“ Mezi těmi, kdo se na inzerát přihlásili, byl Alan
Wilder, narozený 1. června 1959 a pocházející ze západního
Londýna. Alan byl z rodiny, která patřila ke střední společenské třídě. Byl vystudovaným muzikantem, který již nahrál alba se skupinami Dafne And The Tenderspots, Real
To Real a The Hitmen, která se ovšem nedočkala většího
úspěchu a hudebně byla velmi odlišná od Depeche Mode.

Depešácká trojka: obrázek přebraný z britského magazínu Transfer Target, rok 1982

Hostující klávesista Alan Wilder, 24. března 1982 v Trinity Hall v Hamburku.

Nejprve zalhal o svém věku, takže nebyl hned odmítnut.
Dave vzpomíná: „Dělali jsme konkurs v Blackwing a všechny ty zvláštní a úžasné postavy dorazily. Všichni ti uchazeči
byli oblečeni velmi formálně, ale neuměli hrát. Potom přišel
Alan a mohl zahrát cokoliv.“ Kapela si ho vybrala nejprve
jako muzikanta na koncertní vystoupení, a platila mu týdně
sto liber. V lednu 1982 odehrál první koncert s Depeche
Mode v Crocs v Rayleigh a krátce poté s nimi odletěl do New
Yorku propagovat nové americké vydání singlu Just Can´t Get
Enough.Stejně jako pro hit Just Can´t Get Enough, také pro
singl See You se kapela rozhodla nahrát videoklip. Režíroval
ho Julien Templ, mladý londýnský režisér videoklipů a hudebních filmů. Templ si udělal jméno na konci 70. let fil-

mem o legendárních punkových průkopnících Sex Pistols
pod názvem The Great Rock´n´Roll Swindle (česky Velký rokenrolový podvod ).
Videoklip Depeche Mode byl zčásti natáčen v obchodě
Woolworths store v Hounslow v Middlesexu. Producentka
klipu Siobhan Barronová popisovala obtíže, které natáčení
videa provázely, teenagerskému magazínu Look In. Barronová a její produkční společnost Limelight měla v osmdesátých letech na starosti několik hudebních videoklipů pro
takové skupiny jako Culture Club, The Human League
nebo pro Petera Schillinga, hvězdu německé nové vlny.
Chaotický den popsala takto: „V jednu chvíli nás sledovalo
na 500 lidí. Někteří z nich klidně překročili zábrany. Když
jsme obchod konečně vyčistili, přiběhli náhle další lidi
a nastavovali tváře na kameru. U některých scén byl předpoklad, že kapela bude hrát na syntezátory přímo uvnitř
obchodu, ale někteří lidi si mysleli, že jsou prodejci, a zavalili je otázkami: ,Jak dlouho potrvá, než se na to naučím
hrát?‘ či ,Můžu si to koupit na splátky?‘“
Videoklip kapelu příliš nezaujal, a na filmování se dívala
jako na nutné zlo. V roce 1985 vydali Depeche Mode první
kompilační album singlů The Singles 81-85, singl See You se
na albu objevil, ale na kolekci videoklipů vydaných ve stejné době, Some Great Videos, Templovo video zařazeno nebylo. Byl to ale první klip, kde se ukázal nováček ve skupině
Alan Wilder.
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SEE YOU 7" • INTERCORD • INT 111.802 • GER

Jako speciální nákupní pobídku vydal Intercord v raných 80. letech mnoho desek na
barevných vinylech, místo obvyklých černých. Pro Depeche Mode tato série začala
vydáním červeného vinylu singlu See You. Některé singly byly také vydány s přelepkou Bananas odkazující na televizní vystoupení See You ve známé show německé televize.

Speciálním promo kouskem bylo zrcátko See You, které Intercord rozesílal tisku a obchodním partnerům.
Počet vyrobených kusů byl velmi omezený, o to vzácnějším a sběrateli vyhledávaným
je tento reklamní předmět dnes.

První oficiální podpisová karta, kterou vydal Intercord souběžně s vydáním See You.

Informační leták Intercordu k západoněmeckému vydání singlu See You. Singl byl vydán ve stejné době v Británii, v Západním Německu a v USA. Tyto informační listy jsou
vyhledávaným artiklem mezi sběrateli.

A Broken Frame
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See You

SEE YOU 7" • DISCHI RICORDI • MUT10396 • ITA • PROMO (STAMP)

V Itálii nebylo vydáno standardní promo singlu, a tak byl jako promo použit řádný 7"
singl s razítkem promo.

Text razítka „Campione gratuito vietata la vendita“ znamená „Kopie zdarma, není
určeno k prodeji.“

SEE YOU 7" • RCA • SPBO-7305 • ESP • PROMO

SEE YOU 7" • WARNER- PIONEER • P-1725 • JP • PROMO

V Japonsku oba komerční singly a promo výlisky nesly na obalu foto kapely od B
 riana
Griffina.

Štítky 7" promo singlu jsou bílé a označené japonským katalogovým číslem a popiskem „není určeno k prodeji“.

SEE YOU 7" • POWDERWORKS • POW 0064 • NZ • PROMO (STICKER)

Na Novém Zélandu společnost Powderworks vydala promo singl v obalu nesoucím pouze název společnosti. V této zemi nebyly připraveny žádné speciální promo výlisky.

7" singl nesl štítek s textem: „demonstrační nahrávka, není určena k prodeji“.
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The Meaning Of Love

THE MEANING OF LOVE
I když ještě bez Alana, nahrála kapela ve studiu Blackw ings
další singl, The Meaning Of Love. Ten byl vydán 26. dubna
1982. Obal singlu byl opět prací Moritze Reichelta a Ata
Tak. Tento veselý, naivní song to dotáhl až na 12. příčku
britské singlové hitparády. I přes tak značný úspěch si singly ex-člena Vince Clarka a jeho nového projektu Yazoo
vedly v žebříčcích lépe. Mnoho britských hudebních žurnalistů to vysvětlovalo jako postupný úpadek Depeche Mode
a předpovídalo, že kapela nebude mít bez svého hlavního
skladatele dlouhého trvání. Co více, skupina byla v hudebním tisku stále podceňována jako kapela pro děti, zvláště
po pár pochybných televizních vystoupeních v nevkusných
show.
Jedno z těchto bizarních vystoupení bylo pro německou
televizní show Bananas, a to 27. dubna 1982, kde Depeche
Mode vystupovali se skladbou See You v napodobenině kůlny a v rukách drželi kuřata. Musikexpress odbyl kapelu jako
jednohitový zázrak: „Jemný, syntezátorový popík pro lidi,
kteří si na party chtějí zatřást nohou. Ale z toho třesení se
vám nohy brzy unaví.“
HLEDÁ SE: IMAGE
Nedostatek kapely se ukazoval zvláště na její image. Oblečení ze 40. let, které nosili během prvních singlů, vyměnili
za nápadné nudné pulovry. Ještě více rozvinuli svůj zvláštní

THE MEANING OF LOVE 7" • MUTE • 7MUTE022 • UK

Hledání názvu b-strany singlu The Meaning of Love nebylo snadnou záležitostí. Daniel Miller se na název skladby ptal Martina několikrát. Konečný termín pro přípravu
obalu se kvapem blížil – singl měl být vydán 26. dubna 1982. Daniel na Martina
zatlačil.
Depeche Mode byli na evropské části turné poblíž městečka Oberkorn v Lucembursku, Martin si chtěl ke snídani objednat vajíčka. Bohužel, vajíčka došla, což číšník
obhájil větou: „Oberkorn – to je malé městečko (Oberkorn – It´s a small town).“ A tak
vznikl název skladby.
Pozdější vydání singlu na CD neslo design 12" verze, který byl prací Moritze R eichelta
a Ata Tak.

THE MEANING OF LOVE 12" • MUTE • 12MUTE022 • UK

Depeche Mode vystoupili 27. dubna 1982 v západoněmecké hudební show
Bananas.
Bananas byla populární hudební a dříve také komediální show na televizní stanici
WDR, později se celá show přesunula na stanici ARD. Show se sestávala z několika
„live“ vystoupení různých kapel, která byla komplikovaně produkována, téměř ve stejné kvalitě jako tehdejší videoklipy. Mezi hudební vystoupení byly vloženy jeden či dva
komediální skeče.
Do komediálních výstupů byla dokonce s použitím různých triků a kostýmů zakomponována vystoupení kapel, která se odehrávala bez publika.
To je také důvod, proč Depeche Mode skončili na farmě s kuřaty v náručí. Dalšími
hudebními hosty této show byli Status Quo, Stefan Waggershausen, Shakin´Stevens
a Robert Palmer. Show byla zrušena v listopadu 1984.
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THE MEANING OF LOVE 7" • INTERCORD • INT 111.804 • GER

Pro promo účely distribuoval Intercord standardní singly přelepené nálepkou: „ Promo
kopie – není určeno k prodeji.“

vkus pro kostkované košile. Celkem vzato, nic moc vzhled
pro nezávislou elektronickou kapelu. „Neměli jsme vůbec
žádnou představu. Zmítali jsme se mezi tím, zda být popová skupina ze Smash Hits, nebo alternativní kapela,“ říká
Andy o jejich tehdejší zmatenosti. Aby se zvýšil kredit kapely, najala Mute Records PR poradce Chrise Carra a jeho
společnost Ark PR, která v té době spolupracovala se skupinami The Cure a Siouxsie and The Banshees a s labelem
4D. Mute a Depeche Mode chtěli být ve stejné lize jako
tyhle skupiny, a ne mít jen krátký jepičí život. V této fázi
bohužel ani Mute ani skupina o kvalitě svých hudebních
videí takto nepřemýšleli. Videa, která kapela udělala od
roku 1982 do počátku 1983 s Get The Balance Right!, jsou
v nejhorším případě trapná, v nejlepším jsou to nahrávky
z časů nevinnosti. Některá z nich ani nebyla později zahrnuta do oficiálních video kompilací. Zřejmě i to je jeden
z důvodů, proč si fanoušci Depeche Mode od počátku tak
oblíbili: nebyli dokonalí. Zpívat love song a držet přitom
kuřata bylo něco, co se v hudebním průmyslu rozhodně nestává každý den.
V červenci 1982 měla před sebou kapela obtížnou cestu: dát
dohromady ošidné druhé album. S Danielem Millerem jako
producentem si zase pronajali studio Blackwing. Eric Radcliffe
a John Fryer byli znovu přizváni jako zvukoví inženýři.
I když Alan od ledna odehrál všechny koncerty, televizní
vystoupení a objevoval se v klipech, kapela se rozhodla nahrát desku bez něho. Tři původní členové chtěli sobě a zbytku světa dokázat, že jsou schopni natočit dobré album. Dokonce bez Vince Clarka.

První limitovaná edice singlu byla v Západním Německu vydána znovu na červeném
vinylu. I přesto se později vydané černé vinyly dnes mezi sběrateli také řadí k raritním.
Aby je člověk získal, musí mít štěstí a trpělivost.

THE MEANING OF LOVE 7" • RCA • SPBO-7333 • SPA • PROMO

Španělské promo vydání singlu od společnosti RCA se objevilo v obyčejném obalu
vydavatelství. Počet těchto výlisků musel být relativně vysoký, jelikož se dnes neřadí
mezi skutečné rarity.
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LEAVE IN SILENCE
Ačkoliv se skladby See You a The Meaning of Love objevily na
dalším albu, byla to píseň Leave In Silence, která byla první
nahrávkou z nové tvůrčí fáze kapely. „Zpětně se na Leave in
Silence dívám láskyplně,“ řekl Martin později. „Myslím, že
to pro nás byl zlomový bod a my jsme si uvědomili, že to je
cesta, kterou chceme směřovat.“ Tato píseň nechávala za sebou veselý popík singlů z roku 1981 a The Meaning of Love,
ale stále byla ještě velmi taneční. Martin úspěšně převzal
svou novou roli hlavního skladatele skupiny, i přesto, že singl
dosáhl pouze Top 20 britského singlového žebříčku.
Singl Leave in Silence byl vydán 16. srpna 1982 a jednalo se
zároveň o první singl, který nesl katalogové označení BONG,
s přidaným pořadovým číslem. „Dávat si bong“ znamenalo
v australském slangu kouření hašiše. Martin Gore tuto frázi
zachytil při prohlížení časopisu, a přišla mu tak vtipná, že od
té doby nesl každý singl katalogové BONG číslo.
V Severní Americe ale skladba Leave In Silence nebyla
jako singl vůbec vydána. Důvod byl prostý. Poté, co se kapela vrátila ze svého krátkého turné po Spojených státech,
se její členové rozhodli soustředit především na nahrávání
nového alba. Pracovali pod značným tlakem již od července
1982. V Evropě velmi úspěšný singl See You byl v tomto
období jediným singlem vydaným také v USA, ale jelikož
k tomu došlo až půl roku poté, co byl vydán v Británii, nebylo třeba v tu chvíli vydávat v Americe další singl.
Podobným způsobem byla později vydána dvanáctipalcová britská verze singlu Leave In Silence v Severní Americe
a Japonsku namísto A Broken Frame.

MERCHANDISE 1982 Notový sešit singlu See You od Music Sales Ltd London.

LEAVE IN SILENCE 7" • MUTE • 7BONG1 • UK

LEAVE IN SILENCE 12" • MUTE • 12BONG1 • UK

Písmo bylo prací Ching Chin Leea, mistra kaligrafie. Obal singlu vytvořil Martyn
Atkins.

Fotografii na 7" verzi pořídil Brian Griffin. Španělská společnost RCA vydala pouze
promo výlisky singlu Leave In Silence, a to v 7" i 12" verzi.
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LEAVE IN SILENCE 7" • INTERCORD • INT 111.806 • GER

Leave in Silence v prvním vydání na červeném vinylu s přelepkou „Promo kopie.“

Informační leták 1982: Včera Basildon, dnes Anglie, zítra celý svět.

Oficiální podpisová karta od Intercordu, připravená pro německé vydání singlu Leave In Silence 1982.
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