Freddie Mercury /skupina Queen/
Tento slavný muzikant se narodil na Zanzibaru v roce 1946 a zemřel v roce 1991 ve věku 45 let v
Londýně.Zemřel na virovou nemoc AIDS.
Je považován za jednoho z nejlepších muzikantů v historii.
Studoval v Anglii uměleckou školu,v jiných předmětech se mu moc nevedlo.Spolu s kytaristou
Brianem Mayem a se studentem zubního lékařství Rogerem Taylorem založil kapelu Queen v roce
1970,postupně se přidal ještě baskytarista John Deacon.
V roce 1974 vyšlo druhé album skupiny pod názvem Queen a stalo se pátým nejprodávanějším
albem ve Velké Británii.
V roce 1975 vznikla píseň Bohemian Rhapsody,kde ve sboru zpívá 180 hlasů a kytara napodobuje
zvuk orchestru.Celých 9 týdnů byla píseň na prvním místě v britské hitparádě.Stejný rekord
zaznamenala po Freddieho smrti,kdy byl celý výtěžek z prodeje věnován boji proti
AIDS,nemoci,která zpěváka zahubila.
Freddie Mercury měl neuvěřitelný hlasový rozsah a proslul také svými
videoklipy,převleky,knírkem a černě nalakovanými nehty.“Ano,spím s muži,spím se ženami a spím
se svou kočkou.Co to má ale co dělat s hudbou?“-říkával.
Napsal 10 ze 17 světových hitů skupiny Queen.Natočil i řadu sólových písní,z nichž
nejslavnější je duet Barcelona s operní zpěvačkou Montserrat Caballé,tento hit vznikl jako hymna k
letní olympiadě v Barceloně v roce 1992.
Dlouho tajil,že má AIDS,veřejně nemoc přiznal jen den před smrtí.
Dodnes se neví,kde je Freddie pochován.Urnu s jeho popelem dostala dle přání jeho kamarádka
Mary,která zřejmě popel rozptýlila na březích Ženevského jezera.
V noci z minulé neděle na pondělí byla v Los Angeles slavnost udílení Oscarů,amerických
filmových cen.Film Bohemian rhapsody,věnovaný Mercurymu,získal čtyři Oskary,z toho cenu za
herecký výkon získal americký herec egyptského původu Rami Malek.
Hlavním tématem slavného filmu,který překonal divácké rekordy,je koncert skupiny Queen ve
Wembley v Londýně 1985,jmenoval se Live Aid.
Jednalo se o akci na pomoc hladovějící Etiopii.Koncert byl nejslavnější akcí v dějinách populární
hudby,sledovaly jej asi dvě miliardy diváků ve 160 zemích světa.
Na koncertě vystoupil i Led Zeppelin,U2,Madonna,Bob Dylan a další.Výtěžek byl 280 milionů
dolarů.
Na film se chystám do kina.Žijící členové skupiny sice nedovolili zobrazit život
Mercuryho,závislého na drogách a na sexu,úplně otevřeně,ale i tak stojí za to film doporučit.
V Česku láme divácké rekordy.

