
INSANIA: Limitovaný upgrade 

psychokódu! 
90. léta byla jedinečná a neopakovatelná. Za komunistického marastu ilegální kapely měly konečně 

svobodný prostor pro realizaci svých debutových alb, která v té době vycházela jako na běžícím pásu. 

V porevoluční eufórii se kapely neorientovaly, opilé svobodou podepisovaly smlouvy s velkými labely, 

až přišlo tvrdé vystřízlivění. Kdo byl nad věcí a zkoušel vždycky hledat vlastní cestu, skončil u malého 

labelu, nicméně malý label tehdy produkoval emise svých alb v nákladech srovnatelných s dnešními 

velkými labely. Hudební  byznys sežral sám sebe. 

Inventura po letech je záslužná věc. Malárie Records - tehdejší vydavatel Insanie - tak letos objevil 

120 panenských vinylů debutového alba Crossfade. V 90. letech bylo zcela běžné (a ta praktika se 

obloukem zase vrací), že se v Loděnici vylisovaly vinyly a úplně jinde vyrobily obaly. Ne vždycky se 

automaticky synchronizovaly počty. 

Malárie Records postoupila kontraband, jako by trvala 

na odlišném rozměru nalezeného zbytku nákladu, 

zdůraznění faktu, že stará deska je ve své podstatě pořád 

současná, a snad i tak letos - u Magick Disk Musick - 

vznikla speciální, striktně limitovaná, ručně číslovaná 

reedice (nikoliv repress) se zcela novým obalem. 

Znepokojující zakódovaný motiv byl sice zachován, ale 

vyhnán ad absurdum, poplatně současné šílené době. 

Prastarý čárový kód byl upgradován jeho nedávno 

vygenerovaným nástupcem. Pro rozluštění psychokódu 

nepomůže žádná speciální čtečka v hloupém telefonu, 

ale obyčejný funkční gramofon. 

Dobový vinyl je uložen v discobagu opatřeným speciálním razítkem, discobag pak obložen inlayem s 

texty přeloženými z černého jazyka do češtiny a angličtiny, strojně číslovanou fotografií ve stylu 

zahraničních promo karet z 80. let s autentickými podpisy všech členů tehdejší sestavy, a prvních 

padesát kusů navíc výsekem plakátu s původním barevným motivem. 

Historická záchrana poslední zachované stovky exemplářů se vzkazy z dávného temnověku, kdy se 

příroda začala prolínat s kybernetickým světem, je v aktuálním černobílém designu venku právě teď - 

první podzimní den roku 011. Instrukce pro stažení plné remasterované verze alba naleznete uvnitř 

desky jako pozornost. Už jste někdy poslouchali tisíce let staré zprávy z digitálního tuneru? To je 

Crossfade. 

Berry & Vinyl Disk Musick [e-zine], váš kurýr vinylových zpráv 

Magick Disk Musick [online store & record label], www.madmusick.cz 

http://www.madmusick.cz/

