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mistr shock-rocku a zakladatel teatrální podoby rocko-
vé muziky se proslavil v 70. letech díky nadčasové kom-
binaci hudby a divadelních scén. Inspirován horory z 50. 
let, obohatil rockové koncerty o pódiovou show s giloti-
nami, elektrickými křesly, falešnou krví, hady a panen-
kami. Jeho začátky nebyly snadné. Záměry zapáleného 
rockera, jehož hlavní prioritou bylo především bavit pu-
blikum, nebyly pochopeny. Mnozí vyznavači tradičních 
konvenčních hodnot spekulovali o jeho uměleckém 
jménu a dle nich iritující pódiové prezentaci. Naštěstí 
nadhled patří mezi největší přednosti ALICE COOPERA, 
a právě tato vlastnost pravděpodobně sehrála zásadní 
roli v překonání období neúspěchu a disrespektu. Nic 
nezastavilo ani nezměnilo vizi jednoho z nejkreativněj-
ších umělců v showbyznysu. ALICE COOPER je důkazem 

rčení – „do třetice všeho dobrého!“ Zásadní zlom nastal 
po vydání třetího alba „Love It To Death“ v roce 1971, 
kdy se mu podařilo dosáhnout prvního komerčního 
úspěchu po vydání prvního singlu a úspěšného hitu 
„I‘m Eighteen“. S následovníky „Killer“ (1971), „School‘s 
Out“ (1972), „Billion Dollar Babies“ (1973) a „Welcome 
To My Nightmare“ (1975) zpečetil svou pozici na rocko-
vé scéně a nikdo už nemohl popřít jak jeho talent, tak 
jeho přínos v historii rock‘n‘rollu.

ALICE COOPER patří mezi vzácnou menšinu osobnos-
tí, které dostatečně brzy pochopily koloběh života se 
všemi jeho okolnostmi. Při rozhovoru s ním může-
te zřetelně pocítit jeho přirozený respekt k úspěchu  
v životě, stejně jako k jeho pravému opaku, který se 
velmi často považuje za selhání. Namísto dramatic-
kých osobních propadů se raději vždy zmobilizoval, 
pokračoval v práci a nikdy nedovolil nikomu a ničemu 
vyhodit ho ze hry. ALICE COOPER je uznávaný zpěvák, 
skladatel a rovněž i herec. Mnozí režiséři ho obsadili 
do rolí ve svých filmech. Objevil se například v horo-
rové klasice „Princ temnoty“, v šesté části série „Noční 
můra z Elm Street“ nebo v hororové komedii „Temné 
stíny“. V roce 2011 byl uveden do Rock And Rollové 
síně slávy. Pozoruhodný životní příběh tohoto rocko-
vého fenoména byl zachycen v kanadském biografic-
kém dokumentu „Super Duper Alice Cooper“ (2014). 
alIce cooper se také objevil jako král Herodes ve 
speciálním představení amerického muzikálu „Jesus 
Christ Superstar Live In Concert“ v přímém televizním 
přenosu na Velikonoční neděli (1. dubna, 2018).

ALICE COOPER  
& CALICO COOPER
LEgEndA jménEm COOPER
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Legenda jménem COOPER pokračuje nejen díky ALICI 
COOPEROVI, ale také díky jeho nádherné dceři a neo-
byčejně talentované umělkyni, CALICO COOPER. CALI-
CO se po boku svého otce poprvé objevila ve svých 18 
letech v rámci světového turné k albu „Brutal Planet“. 
Od té doby absolvovala s ALICEM několik celosvětových 
turné. Pracuje i jako modelka a jako herečka exceluje 
především v komediích. Získala masivní základnu fa-
noušků v hororovém průmyslu. V současné době vy-
stupuje s kapelou BESTO BLANCO, jejímž frontmanem 
je baskytarista ALICE COOPERA Chuck Garric, jenž je 
pro CALICO jedním z nejdůležitějších lidí jejího života. 
Úspěšná a všestranná umělkyně se však stala trnem  
v oku mnohým polemizujícím o jejím úspěchu, který je 
dle nich hlavně zásluhou toho, že je dcerou slavné roc-
kové ikony. ráda bych tento nesmysl uvedla na pravou 
míru konstatováním, že bez talentu, vlastního potenci-
álu a nezbytně nutné ambice, by se mohla jmenovat 
jakkoli a nemusela by dosáhnout vůbec ničeho, Osob-
ně oceňuji fakt, že neustále tvrdě pracuje a posouvá se 
místo toho, aby si jen užívala prázdný život celebrity po-
cházející ze slavné rockové rodiny. A takový život by si 
bez pochyb klidně mohla užívat. Nevidím nic špatného 
na tom, když se někdo prezentuje slavným příjmením  

a využívá ho pro dobrý záměr. A pokud je to možné, není 
pro to nikdo vhodnější, než přímý potomek legendy. 

Měla jsem možnost udělat několik rozhovorů s ALICEM 
cooperem, a dokonce jsem se podílela na produkci 
jeho dvou koncertů. V té době jsem byla manažerkou 
skupiny, která vystoupila jako předkapela na obou zmí-
něných koncertech. Z  vlastní zkušenosti mohu potvr-
dit, že je jedním z největších profesionálů a osobností,  
s nimiž jsem kdy měla tu možnost spolupracovat nebo 
se osobně setkat. Pro mnohé rockové hvězdy i jejich 
týmy by se mohl stát mentorem a učit je, jak správně 
zacházet s lidmi a jak si bezchybně vyložit význam slova 
profesionál. Rovněž jsem měla možnost podílet se na 
produkci koncertu skupiny BEASTO BLANCO, jež pro 
mě byla úžasnou příležitostí strávit čas se skvělou CA-
LICO – ženou se zdravým sebevědomím, jasným posto-
jem k životu, s neomezeným prostorem pro kreativitu  
a vlastní seberealizaci. ALICE a CALICO patří mezi šťast-
livce, kteří žijí svůj soukromý i pracovní život tak, jako by 
byl jedna velká show. Chytře využívají veškerých mož-
ností, které jim nabízí život sám takovým způsobem, 
aby učinili tento svět lepším místem pro svou rodinu, 
přátele, kolegy i jejich fanouškovskou základnu.      KT
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IdentIty Card

Jméno: Vincent damon Furnier - známý jako aLICe COOPer

datum narození: 4. února 1948, detroit, Michigan

Vzdělání:  
Cortez High School, Glendale Community College

Životní poslání:  
ZPĚVÁK (ROCK), MISTR SHOCK-ROCKU

Další aktivity: skladatel, bavič, herec

Co podtrhuje jeho jedinečnost: přirozená inteligence, 
všeobecný přehled, originalita, kreativita, nadhled,  
smysl pro humor, nadčasovost

Vrcholové momenty jeho kariéry:  
LOVE IT TO DEATH (1971), KILLER (1971), SCHOOL´S OUT (1972), 
BILLION DOLLAR BABIES (1973), WELCOME TO MY NIGHTMARE 
(1975), TRASH (1989), HEY STUPID (1991), ROCK AND ROLL HALL 
OF FAME INDUCTION (14. březen 2011), PARANORMAL (2017)

10 z jeho největších hitů:  
I’M EIGHTEEN, UNDER MY WHEELS, SCHOOL’S OUT,  
BILLION DOLLAR BABIES, NO MORE MR. NICE GUY,  
WELCOME TO MY NIGHTMARE, ONLY WOMEN BLEED, POISON,  
HEY STUPID, FEED MY FRANKENSTEIN

Nejvíce nedoceněná tvorba:  
PRETTIES FOR YOU (1969), EASY ACTION (1970), SPECIAL FORCES 
(1981), ZIPPER CATCHES SKIN (1982), THE LAST TEMPTATION 
(1994), BRUTAL PLANET (2000), DRAGONTOWN (2001),  
ALONG CAME A SPIDER (2008)

Co tě jako první napadne, když se 
ohlédneš zpět a zavzpomínáš na svá 
teenagerovská léta?
Byl jsem dítě, které vyrůstalo v době, 
kdy zrovna začínal Elvis. Patřil jsem  
k děckám, která Elvise dokola napo-
dobovala. Pořád jsem stál doma před 
zrcadlem. Stejně jako každé jiné dítě  
i já jsem byl dítě rock‘n‘rollu. Proto-
že se zrodil právě v době, kdy jsem 
začal rozumět hudbě. Miloval jsem 
rock‘n‘roll od momentu, kdy se v 50. 
letech utvářel. Když jsem byl dítě, roc-
k‘n‘roll byl také dítě, takže jsem vyrůs-
tal společně s ním. Ve věku mých 15 
let vznikaly kapely jako THE BEATLES, 
THE ROLLING STONES, THE WHO, 
THE KINKS, THE YARDBIRDS… Zkrátka 
všechny tyhle skvělé kapely a já byl v 
perfektních letech. V momentě, kdy 
jsem viděl všechny tyhle skupiny v te-
levizi, měl jsem jasno o tom, co chci 
dělat. Chtěl jsem mít kapelu, ale chtěl 
jsem, aby byla teatrálnější a více vizu-
ální, než byly všechny ostatní.

Dokázal ses vůbec v tak vzrušující 
době soustředit na studia, když jsi 
navštěvoval střední školu? 
THE BEATLES začínali, myslím, v letech 
1954-55. V období, kdy jsem se stal 

ALICE COOPER
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čerstvě středoškolákem. Byl jsem ve věku, kdy 
jsem chtěl hlavně poslouchat všechny ty kapely, 
které vznikaly v Evropě a Anglii. To bylo to jedi-
né, co jsem chtěl dělat. První kapelu jsme zalo-
žili právě na střední škole, když mi bylo 15 či 16. 
Hlavní bylo, že to byla naše kapela.

Pocházíš z nábožensky založené rodiny. Jak 
reagovali tví rodiče, když ses rozhodl pro 
rock’n’roll?
Vůbec to neřešili. Můj otec byl pastor a můj dě-
deček také býval pastor. Vyrůstal jsem v křes-
ťanské rodině. Myslím, že něco takového v tobě 
zůstává a nevytrácí se to. Poslouchám skladby, 
které jsem složil na prvních albech, jako „Pre-
tties For You“ nebo „Easy Action“. Už tenkrát byly 
všechny texty ovlivněné náboženskou temati-
kou a pojednávaly o dobru i zlu, bohu a ďáblovi. 
Myslím, že se to stane tvou součástí. Mí rodiče 
byli velcí fanoušci a hudbu měli rádi. Neshledá-
vali v ní nic ďábelského. 

Co pro tebe náboženství znamená, jak důležitou 
roli hraje v tvém životě? 
Když jsi křesťan, věříš v bibli a v boha. Bibli stu-
duji, a dokonce jí někdy v Biblické škole i vyučuji. 
Je to kniha, kterou čtu každý den a každou nedě-
li chodím do kostela. Pracuji s teenagery, kteří 
jsou problémoví. S dětmi, které mají problémy 
s gangy, zbraněmi, s drogami a podobnými zá-
ležitostmi. Ztotožňuji se s pohledem křesťanské 

víry. Pomáháš jim a neděláš to kvůli ničemu ji-
nému, než že prostě pomoct potřebují. Pokoušíš 
se o to samé, co by udělal Ježíš.

Několikrát jsem o tobě četla, že o víře nerad 
mluvíš. Nejedná se o něčí výmysl? 
Sranda je, že já nemám žádný problém o tom 
mluvit. Nikdy jsem nikomu neřekl, že o tom ne-
chci mluvit. Hodně se v tomto směru angažuji. 
Co já říkám, je, že v mém osobním životě je to 
pro mě ta nejdůležitější věc. V mém přirozeném 
světě je mou prací rock‘n‘roll! Někdy ani nepo-
třebují jeden druhého. Mám určené hranice 
míst, kam bych nikdy nezašel po textové strán-
ce. Stejně tak jsou věci, ve které už nevěřím. Mé 
show byly vždy do velké míry kombinací fantasy, 
komedie a hororu. nikdy jsem nebyl satanistou. 
Vždy jsem říkal, že v pekle se žádná party konat 
nebude! Bude to ta nejhorší věc všech dob, a ne-
myslete si, že to bude party. (smích)

Bylo ti teprve 16 let, když ses se svou první 
kapelou THE EARWIGS účastnil místní 
talentové soutěže v roce 1964. Bylo to 
pravděpodobně poprvé, kdy ses objevil před 
publikem. Vzpomeneš si, co se v tobě tenkrát 
odehrávalo? 
Když nastane moment, kdy jdeš poprvé na pó-
dium, jsi nervózní. Dokola zkoušíš a zní to skvě-
le. Jakmile se ocitneš před publikem, všechno 
se změní. Protože když začínáš, nemáš žádné 
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sebevědomí. Jediné, co v tu chvíli víš, je to, že 
máš dobrou kapelu. Nemáš ale žádnou jistotu 
v tom, jak zapůsobíš na publikum. Než získáš 
sebevědomí, musíš odehrát před publikem 
spoustu koncertů. Byl jsem na pódiu snad 
stokrát a pořád jsem byl velmi nervózní. Nyní, 
když stojím před publikem, cítím se jako doma. 
Na pódiu se cítím víc doma než na kterémkoliv 
jiném místě.

Soutěž jste tehdy vyhráli. Byl to pro tebe jeden 
z impulsů, kdy jsi začal seriózně uvažovat  
o povolání profesionálního muzikanta? 
Když jsme začínali, brali jsme to spíš jako vtip  
a snažili jsme se hlavně o to být zábavní. Nikdo 
z nás vlastně tehdy nepřemýšlel o opravdové 
kapele. Když jsme si více a více všímali reakcí 
publika, najednou jsme si řekli, že bychom se 
měli naučit nějaký repertoár a hrát na večírcích. 
Dělali jsme to asi spíš proto, že tam byly holky. 
Připadalo nám skvělé mít pozornost holek, pro-
tože máme kapelu. Kapela se ale také neustá-
le zlepšovala a my jsme čím dál víc zkoušeli. Ve 
velmi krátké době jsme se stali jednou z nejlep-
ších kapel v okolí. A pak se to rozjede. Čím víc se 
společně skládá, tím více si na sebe lidé zvyknou 
a kapela se zlepšuje. Potom už jen navazuješ  
a chceš v tom pokračovat.

V jedné knize o Jimu Morrisonovi jsem se 
dověděla, že jsi byl členem jeho alkoholického 

gangu. Jak vzpomínáš na tyto časy a na osobnost 
Jima Morrisona? 
Byl jsem jedním z těch, kteří patřili k jeho společ-
níkům při pití. Vzal jsem flašku whiskey a společ-
ně jsme jí vypili. Nebylo snadné Jima pochopit. 
Byl to úžasný člověk, ale velmi nepředvídatelný  
a hodně spontánní. Vzpomínám si, jak jsme 
seděli jednou někde v divadle. Vyhecoval mě, 
abych se pověsil za ruce dolů z balkonu. Najed-
nou jsme tak viseli oba a zkoušeli jsme, kdo to 
vydrží déle. Samozřejmě jsme v sobě měli alko-
hol. Bylo štěstí, že jsme se nezabili.

Byl Jim jedním z umělců, kteří tě inspirovali  
pro teatrální jevištní show? 
Myslím, že to, jak jsem přišel na tento nápad, 
bylo hlavně o tom, že jsem pozoroval ostatní 
kapely a nebyl nikdo, kdo by dělal cokoliv tea-
trálního. Rock‘n‘rollové kapely prostě vylezly na 
pódium a odehrály svůj set. A tak jsem si řekl, 
proč nemít skvělou kapelu, hrát vlastní sklad-
by a k tomu to oživit kostýmy, zaangažovat více 
lidí, celé to propojit a udělat teatrálnější. Pro mě 
právě rock‘n‘roll představoval nejvíce divadelní 
styl hudby. Tak proč toho nevyužít a nevytvo-
řit z toho něco, díky čemu by byl známý ALICE  
COOPER. A takhle přesně začala show ALICE  
coopera spojená s divadlem.

V minulosti ses potýkal se závislostí na alkoholu. 
Co se skrývalo za tvým nadměrným pitím? 

INTERVIEW
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Myslím, že to byl prostě party mód. Všichni teh-
dy žili večírky. Tenkrát rock‘n‘roll nebyl nic jiné-
ho než jedna velká party. Odehrála jsi koncert  
a začal večírek. Když to skončilo, bylo ráno. Po-
tom jsi celý den prospala a večer začal další večí-
rek. Hlavně, pokud jsi žila v Los Angeles, Detroitu, 
New Yorku nebo v Londýně. Byla to nepřetržitá 
party. Potom jsem si uvědomil, že mám vlastně 
pořád v ruce pivo. Všichni v kapele jsme pili pivo. 
Drogy nás nikdy příliš nelákaly. Po nocích jsme 
pili pivo nebo jiný alkohol.

Co bylo to rozhodující, co tě přimělo podstoupit 
léčbu? 
Začal jsem zvracet krev. Víš, zvracet krev na 
pódiu, znamená zvracet falešnou krev. Ale 
zvracet krev v hotelovém pokoji, znamená 
zvracet opravdovou krev. Když se pozvracíš  
a vidíš krev všude po celé místnosti, uvědo-
míš si, že to, co se děje uvnitř tvého těla, musí 
být katastrofa. Něco velmi špatného. Pokud 
ze svého nitra zvracíš po alkoholu krev, zna-
mená to, že umíráš. Odřízl jsem to, než mě to 
zabilo. Jim Morrison, Jimi Hendrix, Elvis Pres-
ley ani Keith Moon to neudělali. Všichni vnitř-
ně zemřeli mnohem dříve, než zemřeli v reálu. 
Takže jsem to odstřihl dřív, než mě to dostalo 
a měl jsem obrovské štěstí. Stejně jako Ozzy, 
Iggy, Lou Reed… Myslím, že my všichni jsme 
na tom byli stejně. Mohli jsme zemřít, ale pře-
žili jsme.

Po vyléčení se ze své závislosti jsi později 
dokonce pomáhal jiným muzikantům, kteří se 
potýkali se závislostí na alkoholu či drogách. 
Je neuvěřitelné, jak jsi dokázal pomoct 
Davu Mustainovi z MEGADETH, kteří s vámi 
absolvovali americké turné. Někdo jiný by si 
na tvém místě vybral pro turné někoho méně 
problematického. Proč ses rozhodl pomoct 
právě Davovi? 
Davea jsem považoval za někoho, kdo byl oči-
vidně talentovaný, ale ztratil nad sebou kont-
rolu. Několik jeho přátel mě oslovilo, abych mu 
pomohl. Věděli, že jsem se z toho dostal, a tak 
chtěli, abych mu zkusil pomoct. Setkal jsem se 
s ním a stal jsem se něco jako jeho kmotr. Nej-
dříve ze všeho jsem se ho zeptal, co způsobuje 
jeho problémy s drogami a zda je bere, i když 
je doma. Řekl, že ne a já na to, že to je proto, 
že tam má ženu a děti, proto nesáhne na dro-
gy. Zeptal jsem se ho, kdy tedy drogy potřebuje? 
Odpověděl, že když je na turné. Řekl jsem mu, 
ať buď popřemýšlí o tom vzít s sebou na turné 
ženu a děti, což by ho mohlo od drog chránit, 
anebo ať zůstane doma a vykašle se na turné, ji-
nak ho drogy zabijí, protože není schopen se jim 
vyhnout. Zdůrazňoval jsem mu, že je důležité 
dávat si pozor na to, co ho může zabít. Jen jsme 
pokračovali v podobných konverzacích. Dostal 
se z toho, potom do toho zase spadl a opět se 
z toho dostal… Chci mít jistotu, že je v pořádku. 
Myslím, že je to moje povinnost. Nemohu se 
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otočit zády k někomu, kdo za mnou přijde a má 
problém se závislostí. Nemohu říct, že mu nepo-
můžu. Nejdříve ze všeho, Dave je můj kamarád. 
Řekl jsem mu, že do toho jdeme a budeme spo-
lečně tomu problému čelit. Jiné by bylo, kdybych 
za Davem přišel první já. Sám si musel nejdříve 
přiznat, že má problém. Nemůžu přijít k závislé-
mu a říct mu, že má problém, protože ten, kdo je 
závislý, to neslyší. Alkoholik by to neslyšel, pro-
tože jeho alkohol k němu promlouvá hlasitěji. 
Ale pokud alkoholik za mnou přijde a řekne, že 
má problém, teprve tehdy s ním mohu začít pra-
covat. Jako pracovali jiní lidé se mnou. Když jsem 
za nimi přišel sám a řekl jsem, že mám velký pro-
blém, také mi řekli, že je to to nejlepší, co jsem 
mohl v té chvíli říct, protože teprve teď se mnou 
můžou začít pracovat. Každý, kdo je závislý, musí 
být ten, kdo chce přestat. Pokud nechce, nikdo 
ho nezastaví.

O původu tvého uměleckého jména se traduje 
několik historek. Jak jsi tedy přišel ke jménu 
ALICE COOPER? 
Chtěl jsem, aby to bylo praktické jméno. Přál 
jsem si jméno, které by nikdo neočekával. Kaž-
dého by napadlo jmenovat se BLACK SABBATH 
nebo podobné jméno ve stylu hard and heavy. 
Když se jmenuješ ALICE COOPER, nezní to jako 
název tvrdé kapely. Zní to spíš jako jméno pro 
starou bláznivou ženskou, která by mohla být 
pravděpodobně buď úplně šílená, nebo psycho-

vrah. Pomyslel jsem, co je na tom jménu špatné-
ho? Nechme publikum něco si myslet, a přitom 
jim dát něco úplně jiného. Pokoušel jsem se na-
jít to nejnevinnější jméno jaké jen šlo. Podle mě 
ALICE COOPER bylo přesně jedním z takových 
jmen. Ani sám přesně nevím, proč tak skvěle 
zabralo, ale zafungovalo. Bylo to přesně to jmé-
no, o kterém jsem si myslel, že by mohlo iritovat 
úplně každého rodiče na světě, protože je tady 
týpek, který se jmenuje alIce cooper. a ten tý-
pek má na pódiu hada, gilotinu a krev. jmenuje 
se ALICE COOPER, ale je to muž a také používá 
make-up. Takže všechno bylo přesně obráceně 
než by ve skutečnosti mělo být. Byl jsem si na-
prosto jist, že naštvu každého rodiče v Americe. 
narodil jsem se jako darebák a jsem s tím v po-
hodě. (smích)

Byl jsi první, kdo propojil horor a rock’n’roll.  
Co tě nejvíce inspirovalo pro tvou show? 
Jako dítě jsem se rád díval na horory. V neděli 
jsme s kamarády chodili do kina na opravdu dě-
sivé filmy. Když se díváš na filmy z 50. let, které 
se tenkrát točily, jako třeba „It Came from Be-
neath the Sea“. Ve všech filmech se objevovali 
obří mravenci nebo upíři a podobné věci. Připa-
dalo mi to legrační, protože tyto filmy vás děsily  
a ve stejný moment vás dokázaly rozesmát. Říkal 
jsem si, proč by takový nemohl být rock‘n‘roll? 
Proč by naše hudba nemohla být podkladem 
pro takový koncept, kdy budeme publikum děsit 

“Rock‘n‘roll měl plno hrdinů,  
jenom ALICE COOPER byl darebák.  

Všude kolem byla spousta Petrů Pánů  
a nikde žádný Kapitán Hook.“
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a zároveň bavit? Mně se to jevilo jako dobrá zá-
bava. Myslím, že také jako potřeba, neboť všude 
bylo příliš mnoho hrdinů a nikde žádní zápor-
ňáci. Rock‘n‘roll měl plno hrdinů, jenom ALICE 
COOPER byl darebák. Všude kolem byla spousta 
Petrů Pánů a nikde žádný Kapitán Hook. Připa-
dalo mi to skvělé. Všichni byli hrdinové a nikdo 
nepůsobil opravdu nebezpečně. Říkal jsem si, 
ALICE COOPER by měl být nebezpečný. Proto 
je má show víc horor než komedie. Má show 
byla vždy i komediální. V rock‘n‘rollové show ne-
smí chybět horor ani komedie, aby se to lidem  
líbilo. pokud by to bylo jen o hororu, nebude  
to mít dlouhého trvání. pokud je to horor rock  
s komedií a trochou romantiky, může to fungo-
vat dlouho.

Ve svých pódiových show používáš elektrická 
křesla a gilotiny. V současnosti jsi považován  
za jednoho z nejlepších bavičů v showbyznysu. 
Jak ale reagovali na tvou show lidé v počátcích 
tvé kariéry? 
Publikum do té doby nic takového nevidělo. Nej-
děsivější, co do té doby viděli, byli nejspíš Jim 
morrison a mick jagger. najednou se objevila 
bytost jménem alIce cooper a ta vypadala ne-
bezpečněji než kdokoliv z nich. Dokonce i rocko-
vé publikum bylo v šoku. A pokud byla šokovaná 
mládež, jejich rodiče proti nám byli zaujatí dese-
tinásobně víc. Neměli jsme na své straně mno-
ho lidé dokud jsme nezačali vydávat hitová alba. 

Lidé začali poslouchat „I‘m Eighteen“ a „School‘s 
Out“ a najednou si nás oblíbili, najednou začali 
mít rádi toho darebáka.

Zmínili jsme tvé umělecké jméno i pódiovou 
show. Co dalšího odlišuje ALICE COOPERA  
od ostatních rockových hvězd? 
Myslím si, že fakt, že ALICE je velmi profesio-
nální. Nikdy se neopozdí, vždy chodí včas. Zná 
všechny texty a ví o všem, co se má odehrát na 
pódiu. V žádném případě není lajdák. Je jako he-
rec, Hannibal. Je velmi precizní v tom, co před-
vádí na pódiu. To je to hlavní, v čem se liší od 
mnoha rockových hvězd. Spousta z nich to bere 
jen jako – no jo, vždyť je to pouze rock‘n‘roll! ALI-
CE COOPER je velmi precizní. Přesně totiž vím, 
jakou reakci chci dostat od publika.

Které období své kariéry považuješ za nejdů-
ležitější? 
Počátek mé kariéry byl obdobím šokování. Po-
tom už publikum nemohlo být šokované ničím. 
Nemyslím si, že Lady Gaga nebo Marilyn Man-
son někoho šokují. Myslím, že CNN šokuje. Jsem 
šokovaný, když se dívám na CNN, protože to je 
realita. Lidem se podřezávají krky. Lidé jsou šo-
kováni. Lidé se věší. Naše show je fantazie. Mys-
lím, že éra šokování v tom pravém slova smyslu, 
se uzavřela koncem 70. let, ale my stále publi-
kum bavíme. Předpokládá se, že budeme bavit 
publikum. Počátky mé kariéry pro mě byly velmi, 
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velmi důležité. „School‘s Out“, „Billion Dollar Ba-
bies“ – v tomto období byli lidé ALICEM nejvíce 
ovlivnění. Dobře věděli, kdo je ALICE COOPER. 
Několik alb z počátku mé kariéry je hodně zá-
sadních. „Love It To Death“ a „Killers“ jsou dvě 
desky, které patří mezi nejlepší v historii rock‘-
n‘rollu v Top 100. Alba jako „School‘s Out“, „Billi-
on Dollar Babies“ a „Welcome To My Nightmare“ 
definovala ALICE COOPERA. „Welcome To My Ni-
ghtmare“ je něco jako můj opus magnum. Bylo 
to album, které změnilo úplně všechno. Každý 
ho vnímal jako něco, co do té doby nikdo neudě-
lal. Konečně jsme prolomili ledy s dvěma hitový-
mi singly „I‘m Eighteen“ a „School‘s Out“. Nikdo 
nás už nemohl popřít. Došli jsme do bodu, kdy 
lidé, kteří nás brali jako vtip, už neměli dále šan-
ci. Měli jsme hit číslo jedna a desku číslo jedna. 
Vzápětí jsme vydali „Billion Dollar Babies“, a ta 
se taky stala deskou číslo jedna. Měli jsme dvě 
desky na prvním místě za sebou, a to nás zařa-
dilo mezi kapely jako LED ZEPPELIN. Myslím si, 
že některé desky jsou nadčasové. Můžu si po le-
tech pustit THE WHO, THE YARDBIRDS nebo THE 
BEATLES. Je úplně jedno, kdy ty desky vyšly. Vždy 
budou dobré. Když se vracím k „Welcome To My 
Nightmare“, myslím, že patří mezi klasiky, stejně 
jako „Love It To Death“ nebo „Killers“. Tato éra 
byla pro nás, dle mého názoru, tou nejzásad-
nější. Byl jsem na obalu snad každého časopisu  
a objevil jsem se ve většině TV show. A taky jsem 
byl víc nebezpečný než Marilyn Manson. (smích)

Říkáš, že jsi byl víc nebezpečný než Marilyn 
Manson. Jak to myslíš? 
Nejdříve musím říct, že já a Marilyn jsme přáte-
lé. Vzal to trochu jiným směrem. Když jsem děsil 
rodiče, bylo to proto, že jsem používal make-up, 
gilotiny a hady. Neuměli si to vysvětlit. Marilyn 
Manson se stal vyznavačem ďábla. Říká, že bere 
drogy a dělá to nebo ono. Svým způsobem byl 
horší než ALICE COOPER. Myslím, že je to hud-
ba, co tě posouvá vpřed. Jinými slovy, když jdu 
na pódium, mám v setu 14 skladeb, které zná 
každý v publiku. Problém novodobých umělců 
je, že nemají takový arzenál skladeb, jako mají 
ALICE COOPER, DAVID BOWIE, T-REX..., které 
dokázali vytvořit lidé jako my. A to je dle mého 
názoru hlavní problém mladé generace. nemají 
dostatek hitů. Mít hity je velmi důležité. Mám za 
to, že jsem i Marylin Mansonovi dokonce řekl, ať 
spolupracuje s lidmi, jako jsou desmond child 
nebo Bobby Elsworth, aby měl hity, které bude 
moct dostat do rádia a jež mu vydrží po celou 
jeho kariéru.

S  alby „Trash“ a „Hey Stupid“ jsi docílil 
obrovského komerčního úspěchu po celém 
světě. Můžeme říct, že překonaly úspěch tvých 
nejslavnějších alb z éry 70. let? 
Když máš v  diskografii 26 alb, tak musíš brát 
v potaz, že tvá kariéra je horská dráha. Jednou 
jsi nahoře, jednou dole, potom zase nahoře  
a poté opět dole… A takhle to jde pořád dokola. 

“Myslím, že je to hudba, co tě posouvá 
vpřed. Jinými slovy, když jdu na pódium, 
mám v setu 14 skladeb, které zná každý 
v publiku. A to je dle mého názoru hlavní 

problém mladé generace. Nemají dostatek 
hitů. Mít hity je velmi důležité.“
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Málokdy to zafunguje tak, že se dostaneš na vr-
chol a už tam zůstaneš. Dokonce i THE ROLLING 
STONES měli alba, které byly veleúspěšné a po-
tom i takové, které nebyly. Ale neznamená to, že 
by ty alba nebyly dobré. Je smutné, že publikum 
jim nedalo šanci. Některé z  mých desek jsou 
úplně zapomenuté. Alba jako „Special Forces“ 
nebo „Zipper Catches Skin“. A najednou vydáš 
album jako „Trash“, a to tě vystřelí rovnou mezi 
špičku. A tam zůstáváš i po vydání „Hey Stupid“. 
Dokonce i některé z mých nejoblíbenějších alb, 
jako „Last Temptation“, „Brutal Planet“, „Along 
Came A Spider“ nebo „Dragontown“, se do topu 
nedostanou. Všechny měly úplně jiný charakter. 
Záleží, kdy a kde deska vyšla. Někdy to jde takhle 
a potom z ničeho nic se s novou deskou dosta-
neš nahoru. Poslednímu albu se příliš nedařilo  
a nové je najednou opět úspěšné. Musíš se na-
učit řídit horskou dráhu. Nemůžeš pořád zůstat 
jen na vrcholu.

V  roce 2011 jsi vydal desku „Welcome To My 
Nightmare – Part 2“. V čem byla nová ALICOVA 
noční můra jiná než ta před 36 lety, kdy  
v roce 1975 vyšla první část „Welcome To My 
Nightmare“?
První noční můra byla něco jako klukovská noční 
můra. Máma uloží svého syna večer do postele 
a zhasne světlo. Najednou, zničehonic, se něco 
objeví pod postelí. Něco je ve skříni. Najednou 
ožívají mé hračky. Je to v  podstatě představi-

vost malého kluka. A o tom je moje první noč-
ní můra. O tom, jak všechny věci ožívají. Druhá 
noční můra je více propracovaná. Je o zamyšle-
ní ALICE, co je pro něj noční můrou. Ne pro mě, 
ale pro alIce. je to disko. alIce nenávidí disko. 
A máme zde fakt, že se ukáže ďábel. A kdo je 
ďábel? Je to popová diva. V případě této noční 
můry je ďáblem Kesha. Noční můry stejně ne-
dávají žádný smysl. Jednou v noci jsem měl dva 
sny, které byly bláznivé. V čase, kdy jsem spal, 
jsem s  tím byl v  pohodě. Ráno, když jsem se 
probudil, jsem si říkal, jak se do mého snu do-
stal Bob Dylan? Točil jsem s ním film. Najednou 
jsem hrál ping pong a zmeškal jsem let. To je 
šílenství! (smích) Takže v této noční můře jsem 
posadil ALICE do rychlíku. Udělal jsem z něj po-
sledního muže na Zemi, jenž se potom dostane 
na příšernou diskotéku. Pak je zase na plážo-
vé party. Úplně jsem se zcvokl při tvorbě ALICE  
a přesouvání ho na všechna ta zvláštní místa. 
Ale byla to jeho noční můra. Bylo zábavné na 
tom pracovat, protože jsem nebyl omezený 
jedním zvukem. „Brutal Planet“ byl po zvukové 
stránce stejný od začátku do konce. Něco jako 
jeden ucelený silný postoj. na tomto albu je tak 
trochu všechno. Je šílené, ale to je to, co mě na 
tom baví.

V  průběhu své kariéry jsi spolupracoval se 
spoustou muzikantů a ke spolupráci si zveš 
různé hosty. Album „Welcome To My Nightmare – 

INTERVIEW
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Part 2“ je zajímavým propojením různých žánrů 
i hostů. Podle čeho jsi hosty vybíral? 
Obvykle si nejdříve vybereme osobnost, o které 
si myslíme, že perfektně zapadne do konkrétní 
části. Vince Gill, který je country westernovým ky-
taristou, se perfektně hodil do skladby „Runaway 
Train“. Je to jeden z nejlepších kytaristů a přitom 
se to o něm moc neví. Víš, v rock‘n‘rollu vždy my-
slíme na Jeffa Becka nebo Erica Claptona a všech-
ny ty známé kytaristy. Když se zeptáš country 
westernového fanouška na nejlepšího kytaristu, 
řeknou ti Glen Campbell. A já říkám, Vince Gill  
a Roy Clark. Tihle chlápci dokážou zahrát to samé, 
co Eric Clapton. Vybral jsem si Vince Gilla a on 
to prostě zabil. Zahrál to tak, jako kdokoli z nich. 
A vybral jsem Keshu, aby hrála ďábla, protože 
si myslím, že Kesha je ďábel i v reálném životě. 
(smích) Oslovil jsem Johna 5 a Roba Zombieho, 
protože jsou perfektní. Rob je součástí „The Con-
gregation“. John 5 na konci skladby „Disco Blo-
odbath Boogie Fever“. Jako muzikant vím dobře, 
jak kdo z nich hraje. Vím, jak hraje John 5. Řekl 
jsem si: „Na konec této skladby potřebujeme 
něco chaotického. Oslovme Johna 5.“ Považuji za 
luxus, že si můžeme dovolit oslovit takové hosty, 
aby hráli na albu. 

V  případě tvé kapely ALICE COOPER, jsou 
muzikanti najímáni jako doprovodná kapela. 
Mají nějaké slovo pokud jde o to, jak má vypadat 
koncertní playlist? 

nakonec jsem to já, kdo má poslední slovo 
k tomu, co se bude dít. Opravdu nabízím kapele 
velice slušné podmínky a jejich názory respek-
tuji. Mohu přijít na začátku turné se seznamem 
28 skladeb v setu. Je to samozřejmě kombinace 
všeho. Někdy chtějí mladší členové kapely hrát 
více metalového ALICE, skladby jako „Feed My 
Frankenstein“, ale stejně se nemohou dočkat, až 
budou hrát „I‘m Eighteen“ nebo „School‘s Out“. 
Jsou to skladby, které slyšeli v rádiu a jež pova-
žují za klasiku. Rád kombinuji novější tvorbu se 
starší.

Jak moc se v tvých očích změnila hudba anebo 
přístup k ní v porovnání s počátky tvé kariéry? 
Nemyslím si, že by se hudba od 70. let změni-
la. FOO FIGHTERS, momentálně největší kapela 
na světě, zní jako kapela ze 70. let. Jsou to skvělí 
kluci a patří mezi mé velmi dobré přátele. Kdy-
by začínali ve stejné době jako my, perfektně by 
zapadli. Hráli by úplně stejnou hudbu. Jak Whi-
te z THE WHITE STRIPES by zapadl v 70. letech. 
Hudba se nezměnila. Co se změnilo, jsou tech-
nologie. Jakým způsobem hudbu nahráváme, jak 
ji posloucháme, jak ji nakupujeme a prodáváme. 
Tohle všechno se změnilo, ale hudební stránka 
ne, akordy se rozhodně nezměnily. Existuje pou-
ze rozdíl v přístupu. Zdá se, že rock‘n‘rollové ka-
pely se na scéně drží déle než kapely jiných žán-
rů. Nemyslím si, že se hudba mění, ale mění se 
společnost. Nemyslím si, že by se THE ROLLING 
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STONES nějak výrazněji změnili v průběhu jejich 
kariéry trvající přes 50 let, stejně tak THE WHO. 
Myslím si, že rock‘n‘roll zůstává stabilní, ale svět 
se mění. Jediné, z  čeho jsem otrávený je, když 
slyším rappery, country umělce nebo interprety 
přímočaré popové scény, jako RIHANNA nebo 
LIL WAYNE, jak se řadí k rock‘n‘rollu. Ale s rock‘-
n‘rollem to nemá nic společného. Mně osobně je 
jedno, jakou hudbu dělají. Pořád je to hudba. Ale 
pokud někdo dělá rap a prezentuje to jako rock‘-
n‘roll, tak to rock‘n‘roll opravdu není.

Je nesmírně náročné udržet se tolik let na 
špičce hudební scény. Konkurence je opravdu 
obrovská. Ty jsi ale uspěl a pořád patříš mezi 
nejpopulárnější jména na scéně. Kdo je ALICE 
COOPER a jak se jemu a jeho kapele povedlo 
přežít z pohledu Vincenta Furniera? 
Pro mě bude ALICE COOPER pořád prototy-
pem detroitské hard rockové kapely. V kapele 

jsou vždy dva kytaristé, baskytarista, bube-
ník a já. Pocházím ze staré školy, stejně jako 
THE ROLLING STONES, THE WHO, KINKS nebo 
THE YARDBIRDS. Na prvním místě jsme pře-
devším hard rockovou kapelou a jako druhý 
v pořadí řeším teatrální aspekt. Řekněme, že 
strávíme 90 procent času hudbou a 10 pro-
cent času přípravou naší show. Dát dohroma-
dy show je pro mě snadné. Je pro mě jedno-
duché udělat design show, protože hlavním 
předmětem mého studia bylo umění. Jen pro-
pojuji rock a umění, to je to, co dělám. Záro-
veň trvá hodně dlouho být dobrou hard roc-
kovou kapelou. Opravdu musíš mít výbornou 
kapelu. Musíš mít v kapele výborné kytaristy, 
výborného baskytaristu i bubeníka. nejsme  
v bezpečí. Konkurují nám LED ZEPPELIN, 
BLACK SABBATH, THE ROLLING STONES  
a spousta dalších. Musíš mít opravdu výbor-
nou kapelu, abys mohla přežít.         KT
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IdentIty Card

Jméno a příjmení:  
Calico Cooper

datum narození:  
19. května 1981,  
Hollywood, Kalifornie

Vzdělání:  
Taneční akademie,  
Herecká akademie Stelly Adler

Životní poslání:  
umělkyně

Aktivity:  
herečka, zpěvačka,  
tanečnice, modelka

Co podtrhuje její výjimečnost:  
Propojení vnitřní a vnější krásy /  
Neobyčejný talent a kreativita /  
Přirozený komediální talent / 
Originalita / Různorodost

Kapela:  
BeaStO BLanCO

 Calico 
   Cooper

Jsi první žena jménem Calico, se kterou jsem se setkala. 
V případě tvých rodičů je mi jasné, že je za tvým jménem něco 
originálního. Podle koho tě pojmenovali Calico? 
Ve Spojených státech je město duchů, které bylo spáleno  
v poušti v roce 1881. A já jsem se narodila v roce 1981. To měs-
to se jmenovalo Calico, Calico – město duchů. Mí rodiče jsou 
posedlí pouští, westerny a všemi podobnými věcmi. Takže já 
jsem Calico po městě duchů. Můj bratr se jmenuje Dashiell. 
jméno má po spisovateli, který se jmenuje dashiell Hammett. 
A má sestra se jmenuje Sonora, jako poušť stejného jména. 

Z uměleckého hlediska můžeme říct, že jsi zdědila to nejlepší 
od obou svých rodičů. Co jsi od nich zdědila po osobnostní 
stránce? 
Někdy je zábavné, jak mě lidé porovnávají s mými rodiči. Ně-
kteří říkají, že jsem podobná mému otci, jiní zase, že se více 
podobám na svou matku. Jsem nesmírně vděčná, že nemám 
nos po svém tátovi. Lidé říkají, že sice vypadám jako moje mat-
ka, ale smysl pro humor mám po tátovi. To je opravdu dobrá 
kombinace. I když často lidé nepřipisují zásluhy mojí mámě. 
Myslím, že každý, kdo chce mít skvělý vztah s osobností, jakou 
je můj otec a sdílet jeho životní styl, musí mít smysl pro humor. 
Náš dům je komedie. Někdy je dokonce těžké docílit, aby tě 
bral někdo vážně. Vzpomínám si, když jsem jako teenagerka 
přišla domů nešťastná po rozchodu s Andrewem a řekla rodi-
čům, že mám zlomené srdce. Otočili to v  legraci a já jsem ve 
svém životě objevila dospělácký smysl pro humor velmi brzy. 
Mí rodiče jsou oba velmi realističtí. Táta mi řekl, že mu možná 
právě teď nebudu věřit, když mi říká, že si toho kluka nebudu 
za deset let už ani pamatovat. Já na to jen, že budu, že ho mi-
luji a on řekl, ať mu jen důvěřuji. Zeptal se mě, jestli pro mě 

CALICO COOPER
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v takové situaci nebude lepší jít třeba na golf, do 
divadla nebo si zaběhat či cokoli jiného, co mi udě-
lá dobře. Vždy byl velmi aktivní. A moje máma je 
velmi zábavná. Naše domácnost nikdy nebyla jako 
u většiny lidí. Co nás přivádělo k šílenství jako děti, 
byly rozhovory. Chtěli jsme co nejdříve vypadnout 
z baráku ven. Máma nám řekla, ať sedíme a zrovna 
v ten moment musela řešit, co udělal on, co uděla-
la ona. Prosili jsme ji, aby se přes to přenesla. Ho-
diny jsme probírali, co kdo udělal a proč. 

ALICE COOPER iritoval počátkem své kariéry hodně 
lidí díky svému uměleckému jménu a pódiové 
prezentaci. Máš díky tomu nějaké negativní 
zkušenosti, například ze školy? 
Rodiče nás neposlali do soukromé školy. Záměrně 

nás poslali do veřejné školy, abychom se naučili, 
jak nebýt příliš chránění. Naši spolužáci byli děcka 
z běžné reality, které se mezi sebou rvali. Nechci 
tím říct, že do soukromých škol nechodí „oprav-
doví“ lidé, ale je to poslední místo, které je dobré 
pro vaše další fungování v tomto světě. Můj bratr, 
moje sestra i já jsme navštěvovali veřejné školy. 
Byli jsme všichni terčem posměchu děcek, kteří 
se projevovaly ve stylu jako: „Moje máma říkala, že  
u vás nemůžu přespat, protože tvůj táta je ďábel.“ re-
agovala jsem na to: „OK, v pořádku, tak k nám pros-
tě nechoď.“ I tohle mi hodně pomohlo, abych měla 
už jako dítě smysl pro humor. Namísto, abych byla 
dotčená tím, co někdo řekl, jsem to otočila a smála 
jsem se dotyčné osobě jako reakci na to, že se mi 
posmívala. Nikdy jsem se nechovala tak, že bych 
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si dovolila hodnotit něčí rodinnou situaci. Nepři-
šla bych za nikým z dětí se slovy: „Oh, tvůj otec je 
byznysmen, on musí podvádět tvou matku.“ Jen kvůli 
tomu, že přesně tohle vidím ve všech filmech. Byz-
nysmen odjede na služební cestu a tam podvádí 
svou ženu. Nikdy by mi neublížil někdo, kdo je  
ke mně krutý. Bohužel to hodně dětem ubližuje,  
a to je velmi smutné. 

Byla jsi vychovávaná v  prostředí katolické víry. 
Následuješ tento směr, jsi nábožensky anebo 
duchovně založená? 
Každou neděli chodím do kostela. Věřím, že nás 
bůh stvořil, abychom byli expresivní a umělečtí. 
Pokaždé, když jdu na pódium, pomodlím se a po-
prosím, abychom byli v bezpečí. Prosím, aby bylo 
každému, kdo je dnes večer tady, dovoleno užít 
si tento čas. A prosím, abych neudělala nic, co by 
urazilo boha. Myslím, že vše, co dělám, je přede-
vším zábavné a přirozené. Chci, aby to tak vnímalo 
i publikum. Nepřemýšlím o nás stylem, že děláme 
něco ďábelského nebo strašidelného. Je to forma 
umění, stejně jako píseň nebo malování. Jsem 
nábožensky založená. Nehlásím se k  duchovnu, 
protože si myslím, že je v něm zapojen manévr. 
Spousta mých kamarádů v Los Angeles se hlásí ke 
spiritualitě. Hodně jsme o tom spolu mluvili, ale 
ve spirituálnu nejsou oběti. Je to o tom – viděla 
jsem slunce nebo měsíc. Pokud to někomu vyho-
vuje, je to fajn. Jenže já potřebuji pravidla. Musím 
vědět, co si můžu dovolit a co ne. Kdybych chtě-

la, mohla jsem si nastavit vlastní pravidla. jed-
noduše to ke mně promlouvalo. Vyrůstala jsem 
v  katolické víře. Potom jsem se tím na nějakou 
dobu přestala zabývat. A po čase jsem se k tomu 
dobrovolně vrátila. Díky tomu vím, že je to to pra-
vé. Nebylo to tak, že by mě do toho rodiče nutili. 
Opravdu jsem se k tomu vrátila díky vlastní cestě, 
kterou jsem si zvolila. Předpokládám, že takhle to 
bude každou neděli a každou noc před spaním. 
Než usnu, tak se modlím. Svým způsobem mám 
svůj osobní vztah s Kristem. A zdá se, že je rozdíl-
nější než vztah kohokoli jiného, což je podle Bible 
v pořádku. Mám s ním svůj specifický vztah, a to 
je pro mě zajímavé. Nejsem ohromená, když lidé 
popisují, jak je přitahuje buddhismus nebo po-
dobné věci. Myslím si, že Bible je důvodem, proč 
se člověk tak cítí. Nevím, čím to je, ale myslím,  
že nejzásadnějším pochopením na světě je vědět, 
že odpovědi neznáme. 

Byl to tvůj otec, kdo tě inspiroval stát se herečkou, 
anebo co pro tebe bylo tím hlavním impulzem? 
Vůbec jsem neplánovala stát se herečkou. Nejdří-
ve mě zajímala biologie a chtěla jsem se stát bio-
ložkou. Zároveň mě hodně bavil tanec, balet. Bylo 
mi nabídnuto stipendium na taneční školu. Víš, 
balet je extrémně náročný. Získat stipendium bylo 
opravdu hodně těžké. Moje matka je primabale-
rína. Získala jsem stipendium, protože jsem ab-
solvovala klasický tréning. Trénovala jsem sedm 
dní v týdnů, 5–10 hodin denně. Také záleželo, jaký 
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byl týden. Brala jsem to opravdu hodně vážně. 
Potom mi jeden člověk řekl, že jsem dost dobrá 
na to, abych to mohla dotáhnout dál. avizoval,  
že bych se dokonce mohla stát hlavní tanečnicí 
souboru. Byla jsem překvapená a on potom do-
dal, že jeho intuice mu stejně tak říká, že jsem 
velmi zábavná, že bych nejvíce uspěla v herectví. 
Odvětila jsem mu, že nejsem herečka. A on se mě 
zeptal, jestli jsem to někdy zkusila. Odpověděla 
jsem, že ne. V 18 letech jsem se potom přestěho-
vala do Los Angeles a začala jsem studovat Aka-
demii herectví, a tak to vše začalo. Milovala jsem 
to. Od té doby to dělám pořád. I když je mé he-
rectví evidentní, jednoznačně nejsem charakter, 
který prezentuji na pódiu. 

Tvůj táta je velkým fanouškem hororů. Jaký je tvůj 
nejoblíbenější film z těch, se kterými tě seznámil? 
Je to jeden italský horor, který se jmenuje „Suspi-
ria“ a pojednává o baletní škole. Režíroval ho Dario 
Argento. Je strašidelný, je ze 70. let a je to SKVĚLÝ 
FIlm. 

S kapelou ALICE COOPERA jsi absolvovala množství 
tour. Snila jsi o tom mít vlastní kapelu, anebo to 
přišlo spontánně? 
Tohle je opravdu legrační. Vždycky jsem si říkala, 
že nechci nikdy být v  kapele, nikdy! Moje nejlep-
ší kamarádka neustále opakuje, že si bůh přeje, 
abychom porušovali sliby. A potom Chuck, jeden 
z  nejdražších lidí, kterého mám ve svém  životě  

a kterého hluboce miluji. nabídl mi, abych byla 
součástí kapely. Řekl, že to bude skvělé, protože 
můžu dělat vše, co mě baví. Všechno to, co jsem 
nikdy nechtěla. Nechtěla jsem být součástí kape-
ly. Součástí teatrální kapely. Absolvovali jsme spo-
lečně první evropské turné a nejenže jsem si užila 
spoustu legrace, ale především jsem skvěle zapad-
la mezi kluky. Prostě to mezi námi klapalo i hudeb-
ně, a pódiová show byla kouzelná. BEASTO zkrátka 
zafungovalo. 

Dosud jsem měla možnost navštívit dva koncerty 
BEASTO BLANCO. Z  mého pohledu jste arénovou 
kapelou. Vše, co chcete sdělit prostřednictvím 
hudby a vaší teatrální show, na malém pódiu 
nevynikne. Jaký je to pocit hrát s  ALICEM 
COOPEREM ve vyprodaných arénách a následně 
v malých klubech? 
Je opravdu skvělé, že tohle říkáš, protože jsme 
v roce 2016 odehráli turné po arénách s německou 
kapelou BÖHSE ONKELZ. Víš, každou noc jsme hráli 
před 20 tisíci lidmi. Turné trvalo celý měsíc. Nejspíš 
máš pravdu, BEASTO je arénovou kapelou. Pokud 
sleduješ všechny ty filmy o kung-fu, tak tam vidíš, 
že adepti musí projít komplexním tréninkem, než 
se z nich stanou mistři. Absolvovali jsme klubová  
a divadelní turné, než jsme se dostali do arén. Bylo 
to snadné, protože nám byl poskytnut velký pro-
stor. mohli jsme si dovolit rozjet to na pódiu ve vel-
kém se vší parádou. Malé kluby jsou pro nás mís-
tem, kde si brousíme nehty. Když v nich hrajeme, 
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nepřemýšlíme stylem – jé, kéž bychom jen mohli. 
Víme, že budeme vystupovat v  arénách. Už se to 
stejně stalo a stane znovu. Kluby jsou pro nás o uče-
ní. Hodně se v nich hudebně rozvíjíme. Potom se 
najednou objevíme na velkých pódiích, po hudební 
stránce to zní skvěle, a ještě to zpestříme teatrální 
show. Protože k tomu máme perfektní hudbu. 

Jsi modelka, herečka, tanečnice a nyní i zpěvačka 
v  rock’n’rollové kapele. Jaký druh umění je ale 
nejbližší tvému srdci? 
Když jsem doma ve Spojených státech, věnuji se 
hlavně herectví. Zpívám jenom s BEASTO. Jako mo-
delka se prezentuji jen pro jednu firmu. Je to fran-
couzská společnost, která nabízí oblečení. Není to 
něco, čemu bych se profesionálně chtěla věnovat. 
Herectví mi dává největší možnosti sebevyjádření, 
díky všem těm různorodým charakterům, které 
hraji. Pracuji na několika filmech, které by mohly 
být skvělé. Objevila jsem se po boku dalších skvě-
lých herců v úžasném filmu, jež se jmenuje „Wel-
come to Hell“ (Vítejte v pekle). Je o tom, jak se 
v noci na svátek Halloween objeví taxi. Je to taxi do 
pekla a má vyzvednout tři holky. Odnáší naše duše 
do pekla. My jsme tři nejhorší ženské, které můžeš 
potkat. Ztělesňujeme všechno, co na lidech nejvíc 
nenávidíš. A já jsem jednou z  nich. Přesně proto 
miluji herectví. Můžu hrát i takové role. 

Neuvažuješ třeba o spolupráci s dalšími rockovými 
zpěváky nebo s muzikanty z jiných hudebních žánrů?

Ráda bych spolupracovala s  dalšími rockovými 
zpěvačkami jako Lzzy Hale z  HALESTORM. Lzzy 
miluji. Považuji jí za úžasnou osobnost a skvělou 
zpěvačku. Také bych ráda spolupracovala s  Amy 
Lee z EVANESCENCE. Myslím, že by bylo zajímavé 
udělat nějaký žánrově odlišný crossover, napří-
klad s hvězdou country. Takže BEASTO třeba udělá 
skladbu s Trishou Yearwood. Podle mě by to mohl 
být fantastický crossover s  nádechem jižanského 
groove zahraného na harmoniku a zpívaný hlasem, 
jaký má právě ona. A víš, v současnosti jsem slyše-
la některé z  nejlepších produkcí, jaké se ke mně 
kdy v  životě dostaly, na rapové scéně. Týpci jako 
Timbeland jsou výborní producenti. To, co dělají, 
není jen jednoduchý rap. Musím říct, že jsou mis-
try elektronické hudby. mám ráda styl crossoveru, 
který hodně dělá třeba Rob Zombie. Máme velmi 
v oblibě Roba Zombie nebo MOTÖRHEAD. My do 
naší hudby vkládáme prvky jižanského rocku. Tak-
že děláme elektronickou hudbu jako Rob Zombie, 
ale zníme víc jako hillbilly. 

Coververze některé ze skladeb z repertoáru tvého 
táty se nejspíš dala očekávat. Proč jste si vybrali 
„Feed My Frankenstein“ z  jeho nejkomerčnější 
éry, proč ne třeba nějakou věc ze „Zipper Catches 
Skin“ nebo „Pretties For You“? 
Já jsem tu skladbu nechtěla dělat, protože to není 
můj styl. Nechci dělat jeho covery. Miluji ho, ale při-
padá mi to divné. A Chuck řekl, že nebudeme dělat 
jeho verzi, ale jižanskou dirty verzi. Tak jsem sou-

“Nezajímá mě status celebrity. Pokud by mě 
to zajímalo, mohla bych žít z velkého jména, 

protože mám slavného otce. Opravdu 
chci vyprávět příběhy a chci lidi posouvat 

způsobem, jakým to udělal on. Chci zlepšit 
svůj život a zároveň změnit váš.“
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hlasila. Potom si naši verzi poslechl táta a řekl, že je 
to šílené, že si nikdy nemyslel, že skladba „Feed My 
Frankenstein“ může být tak sexy. „Feed My Fran-
kenstein“ je vlastně cover, i ALICOVA verze je cover. 
Původně je od kapely ZODIAC MINDWARP AND 
THE LOVE REACTION. Takže on ji předělal a udělal 
z ní obrovský metalový hit, a potom jsme ji předě-
lali my. I to je ten důvod, proč jsme ji přepracovali, 
neboť to není jeho skladba. Pokud by někdy složil 
skladbu, kterou by nevydal anebo by napsal píseň 
a řekl by, že ji nebude hrát, protože se k němu ne-
hodí, ale byl by rád, kdyby ji nahrál někdo jiný, tak 
v  takovém případě bych nad tím přemýšlela. Já 
jsem BEASTO stejně jako celá kapela. Tudíž pokud 
skladba neladí s naší vibrací, nemůžeme ji zhmot-
nit. Pokud to nefunguje, tak to nefunguje. Nejsme 
ani hairmetalová ani glamrocková kapela 80. let. 
Máme svůj specifický zvuk. Moc ráda bych s tátou 
napsala skladbu pro BEASTO. Historický moment 
už by bylo jen to, s čím by přišel. 

Jsi hodně vytížená svými dalšími aktivitami, 
hlavně herectvím. Podílíš se také na komponování 
skladeb pro BEASTO BLANCO? 
Většinu tvorby skládá Chuck a jeho žena Lindsay. 
Chuck s Lindsay bydlí v Nashvillu a tam tvoří všech-
ny skladby společně. Potom mi zavolají a ptají se 
mě, jak to cítím nebo jak bych to udělala já. Ná-
sledně se společně sejdeme ve studiu a já zpívám. 
Říkám, co cítím a jak bych třeba udělala to či ono. 
je to proces vzájemné spolupráce. 

Čeho by sis přála dosáhnout s  BEASTO BLANCO, 
kde vidíš kapelu do budoucna? 
Víš, co teď děláme? Právě teď si budujeme rodi-
nu. Nejdříve přišlo deset lidí, nyní 150 a příště 
jich bude třeba 250 nebo víc. Je to tvrdá dřina, 
která nese ovoce. Je skvělé mít pohromadě ce-
lou rodinu, BEASTO rodinu. Všichni jsou obleče-
ní v našich tričkách. Mnozí se na nás dokonce 
přijedou podívat zdaleka. Budovat si rodinu je 
velmi důležité a potom se také chceme zaměřit 
na věci, jako jsou soundtracky. Hudba pro filmy, 
to je velmi teatrální záležitost. Mluvíme i o filmu, 
který by byl o dítěti, z nějž se stane BEASTO. Tím 
jsme také nadšeni, ale zatím se pracuje na ná-
padu. 

Několikrát jsme již zmínily, že jsi velmi vytížená 
a také jsi vdaná. Jaký je tvůj postoj k  propojení 
manželství s kariérou? A plánuješ mít také děti? 
Myslím si, že pokud pro mě byl v  tomto smě-
ru někdo opravdu dobrým vzorem, byli to moji 
rodiče. Je to hodně o braní a dávání, když lidé 
zůstávají doma, nebo jsou pryč. Nikdy jsme to 
nebrali jako - ach jo, táta je pořád pryč, nebo – 
ach jo, máma pořád pracuje. Bylo to v naprosté 
symbióze. Věřím, že to lze skloubit skvěle. Jen 
musíš věřit, že to lze a nebrat to jako něco, co 
nemůžu zvládnout. Já rozhodně ano. Děti mít 
chci, ale teď momentálně ne. Jen se na mě po-
dívej, jsem bláznivá osoba. A opět, podívej se 
na mé rodiče. 
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Není nejmenších pochyb o tom, že jsi mimořádně 
talentovaná. Mnozí ale berou v potaz hlavně fakt, 
že jsi dcerou slavné rockové ikony, ALICE COOPERA. 
Myslíš, že se můžeš těchto předsudků někdy 
zbavit, pokud jde o tvé angažmá v showbyznysu? 
Film a televizi dělám už déle než deset let. Trva-
lo mi, než jsem se s  tím srovnala. Bývala jsem 
jako – to ne a ne a ne, nechoďte s tím za mnou...  
A pak – nevím, co se ve finále stalo... Opravdu 
jsem trpěla pokoušením se o to, aby se mi to 
povedlo. promluvila jsem si s tátou a on na to 
– koho zajímá, co si lidé myslí? Řekl doslova: „Po-
užij jméno a poté, když se dostaneš do televizních 
pořadů nebo filmů, kašli na kecy. Pokud bys byla 
na nic, je to jedna věc, ale vím, že to ty nejsi. Pou-
žij příjmení, ale jakmile se tam dostaneš, zabouch-
ni dveře a nic neřeš.“ Takhle mi to dávalo smysl. 
Víš, nemůžeš se zabývat vším, co lidé říkají pořád 
dokola. Slyšela jsem to celý život. Lidé říkají, že 
jediný důvod, proč mám to nebo ono, je kvůli ro-
dičům. Jediný důvod, proč dostala tento film, je 
kvůli jejímu otci. Jediný důvod, proč dostala sti-
pendium, je kvůli její matce. Jednoho dne jsem 
se přestala starat o to, co si lidé myslí, a jen si 
užívám faktu, že žiji svůj nejlepší možný život.

Co je podle tebe tvým životním posláním? 
Chci dělat umění. Nezáleží na tom, jestli půjde  
o film nebo televizní show. Chci dělat umění, kte-
ré mě mění stejně, jako mě změnilo mé nejoblíbe-
nější umění. Anebo podobným způsobem, jakým 

změnilo ostatní. Pamatuji si na obrazy, skladby, fil-
my, různé show. Když jsem je viděla nebo slyšela, 
říkala jsem si, to je to, v co věřím. To přesně vysti-
huje, jak chci prožít svůj život a je to přesně to, co 
mě z jakéhokoli důvodu posouvá. Chci takové věci 
tvořit sama. Chci lidi přimět, aby cítili všechny ty 
skvělé věci, o nichž umění je, na prvním místě. Ne-
zajímá mě status celebrity. Pokud by mě to zajíma-
lo, mohla bych žít z velkého jména, protože mám 
slavného otce. Proč bych to dělala? Proč bych něco 
takového vůbec měla dělat? Opravdu chci vyprávět 
příběhy a chci lidi posouvat způsobem, jakým to 
udělal on. Chci zlepšit svůj život a zároveň změnit 
váš. 

Když to shrneme, chceš tvořit umění a pokračovat 
v legendě jménem Cooper…
Cooperův odkaz je takový, jak s ním naložíme. Táta 
s tím začal a já to od něj převzala a uvidím, co se 
stane. Doufejme, že i moje děti budou chtít dál 
pracovat na tomto odkazu.            KT



Web:
www.alicecooper.com

www.hollywoodvampires.com
www.officialcalicocooper.com

www.beastoblanco.com

Foto: Jan Tatar, Petr Hanzlík,
archiv ALICE COOPERA,  

archiv CALICO COOPER/BEASTO BLANCO
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