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Gyászol a zenészvilág: nyolc-
vanéves korában elhunyt 
Charlie Watts, a Rolling Stones 
együttes dobosa. Az elegáns 
megjelenéséről közismert 
Wattsról, aki nyolcvanéves 
korában ment el, a zenekar 
tagjai elismerik: nélküle nem 
jutottak volna a csúcsra.

 » KISS JUDIT

A zenészvilág legnagyobb 
sztárjai emlékeztek Charlie 
Wattsra, a Rolling Stones 

kedden elhunyt dobosára a közös-
ségi médiában. Sir Mick Jagger és 
Keith Richards, a Stones még élő 
két alapító tagja a Twitteren és az 
Instagramon megosztott fotókkal 
búcsúzott a nyolcvanéves korában 
elhunyt zenésztárstól. Az énekes 
posztján Watts a dobok mögött mo-
solyog, a gitáros által megosztott 
képen pedig egy dobfelszerelés lát-
szik „zárva” felirattal – írta a BBC 
hírportálja. „Mérhetetlen szomorú-
sággal jelentjük be szeretett Charlie 
Wattsunk halálát. Csendesen hunyt 
el családja körében egy londoni 
kórházban” – idézte az MTI Bernard 
Dohertyt, Watts ügynökét. Hozzá-
tette, Charlie Watts „gyöngéd férj, 
apa és nagyapa volt, valamint a Rol-
ling Stones tagja, nemzedékének 
egyik legnagyobb dobosa”.

Precíz és megbízható alapot 
adott a csapatnak
A zenekar a hónap elején jelentette 
be, hogy Watts nagy valószínűség-
gel nem tart velük a szeptember vé-
gén kezdődő amerikai turnéjukra, 

mert egészségi állapota nem en-
gedi. Az akkori közleményben azt 
írták: a dobosnak több időre van 
szüksége ahhoz, hogy felépüljön 
egy meg nem nevezett beavatkozás 
után. A zenésznél 2004 júniusában 
torokrákot diagnosztizáltak, de a 
kezelések hatására felgyógyult a 
daganatos betegségből. Az elegáns 
megjelenéséről közismert Watts 
dzsesszdobolni tanult, majd 1961-
ben csatlakozott Alexis Korner csa-
patához, a Blues Incorporatedhez. 
Eközben grafi kusként dolgozott 
egy reklámcégnek. 1963 januárjá-
ban lett a Rolling Stones dobosa, 
és a zenekar tagja volt haláláig. 

Az 1970-es évek végén beszállt Ian 
Stewart boogie-woogie csapatába, 
a Rocket 88-be; az 1980-as években 
pedig egy big banddel turnézott, 
majd önálló nagylemezeket adott 
ki. A Rolling Stones valamennyi 
stúdiólemezén ő játszott, és bár 
nem volt virtuóz, precíz és megbíz-
ható alapot adott a csapatnak, tár-
sai is elismerik, hogy nélküle nem 
jutottak volna a csúcsra. Ahogy ő 
maga mondta: nem a ritmust adja, 
csak szinte észrevehetetlen késés-
sel követi Keith Richards gitárját. 
Charlie mindig is a banda legnyu-
godtabb, legzárkózottabb tagja 
volt, a nyilvánosság előtt csak rit-

ELHUNYT NYOLCVANÉVES KORÁBAN A ROLLING STONES EGYÜTTES DOBOSA, A LEGNAGYOBB SZTÁROK ISMERIK EL MUNKÁSSÁGÁT

Charlie Watts előtt tiszteleg a zenészvilág

Charlie Wattsot, a Rolling Stones zenekar dobosát sokan tökéletes úriemberként jellemezték 
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kán mosolygott. Miközben társai 
vadul tobzódtak a „szex és drog 
és rock and roll” életérzésben, őt 
hidegen hagyta minden őrület, 
nagy balhékban nem vett részt, 
nincs róla rendőri nyilvántartás, 
nem voltak sem drogbotrányai, 
sem nőügyei. Kipróbálta ugyan a 
heroint, és néha túlságosan is a 
pohár fenekére nézett, de mind-
két káros szenvedélyéről önerő-
ből szokott le. 1989-ben a Rolling 
Stones tagjaként beiktatták a 
Rock and Roll Hall of Fame-be.

„Aki szilárd volt, 
mint a szikla”
A Stones egykori ellenlábasa, a 
Beatles még élő két tagja szintén 
tisztelgett a 80 évesen elhunyt 
zenész előtt. Sir Paul McCartney 
egy rövid videóban nagyszerű fi c-
kónak és fantasztikus dobosnak 
nevezte Wattsot, aki megfogal-
mazása szerint szilárd volt, mint 
a szikla. Sir Ringo Starr tweetjé-
ben ezt írta: „Isten áldja Charlie 
Wattsot, hiányozni fogsz nekünk, 
ember”. Sir Elton John szerint 
a dobos a legstílusosabb fi gura 
és briliáns társaság volt. Brian 
Wilson a Beach Boysból azt írta, 
sokkolta a halálhír, Roger Dalt-
rey, a Who frontembere tökéletes 
úriemberként jellemezte őt, aki 
„öltözködésében és dobolásában 
egyformán mesteri volt”. Kenney 
Jones, aki a Who és a Small Faces 
dobosa is volt, „a Stones szívé-
nek és lelkének” nevezte Wattsot. 
Szintén nagy tisztelettel adózott 
Charlie Watts előtt mások mellett 
Stewart Copeland (Police), Brian 
May (Queen), Paul Weller, Joan 
Armatrading és Lenny Kravitz.

 » Charlie min-
dig is a banda 
legnyugodtabb, 
legzárkózot-
tabb tagja volt, 
a nyilvánosság 
előtt csak ritkán 
mosolygott. 
Miközben társai 
vadul tobzódtak 
a „szex és drog 
és rock and roll” 
életérzésben, őt 
hidegen hagyta 
minden őrület.

 » KRÓNIKA

Idén ingyenes, azonban regisztráci-
óhoz kötött a marosvásárhelyi VIBE 

fesztiválon való részvétel: a The City 
Edition (városi különkiadás) elneve-
zésű eseménysorozatot szeptember 
2. és 4. között tartják a várban, kö-
zönségkedvenc fellépőkkel – írják az 
esemény Facebook-oldalán a szerve-
zők. A hamarosan sorra kerülő fesz-
tiválra ajánlatos mihamarabb beje-
lentkezni a VIBE honlapján, hiszen 
a helyek száma korlátozott. Az in-
gyenes rendezvény MOL színpadára 
olyan fellépőket várnak a szervezők, 
mint ByeAlex, az Intim Torna Ille-
gál, a Dzsúdló, a Konyha, a 4S Street. 
Mint írják, a VIBE-on folytatódik az 
Európa-bajnokságon megélt fociláz 
is: a Magyarország–Anglia világbaj-
noki selejtezőt közvetítik óriáskive-
títőn szeptember 2-án. A MOL Tera-
szon izgalmas előadásokat tartanak 
napközben a közönségnek. A jelen-
legi szabályozásoknak megfelelően 
a programhelyszínre való belépés-
hez minden 12 éven felüli résztvevő-
nek rendelkeznie kell a védettségi 
iratok valamelyikével: igazolást kell 
felmutatni arról, hogy a résztvevő a 

fesztivál kezdete előtt legkevesebb 
10 nappal megkapta a Covid–19 el-
leni oltást vagy negatív PCR-teszttel 
rendelkezik, amely nem régebbi, 
mint 72 óra, vagy negatív antigén-
teszttel, amely nem régebbi, mint 24 
óra. Az is részt vehet a VIBE-on, aki 
orvos által kiállított igazolással tud-
ja bizonyítani, hogy átesett a beteg-
ségen legkevesebb 15 és legtöbb 180 
napja. Minden napra külön kell ki-
váltani az aznapra szóló karszalagot. 

A rendezvény helyszínén kötelező a 
védőmaszk használata. A szervezők 
fenntartják a programváltozás jogát, 
illetve a hatályban lévő szabályozá-
sok szerint alakíthatják a belépési 
feltételeket. A 12 év alatti személyek 
csak a szüleik vagy a gyámjuk kísé-
retében léphetnek be a rendezvény 
területére, a 14 év alattiak csak nagy-
korú kíséretében léphetnek be. To-
vábbi részletek a www.vibefestival.ro 
honlapon találhatóak.

Ajánlott mihamarabb jelentkezni a VIBE fesztiválra 

 »  A 12 év alatti 
személyek csak 
a szüleik vagy a 
gyámjuk kísére-
tében léphetnek 
be a rendezvény 
területére.

A marosvásárhelyi várban szeptember 2. és 5 között tartják a VIBE ingyenes, városi különkiadását 

Gyerekpornó 
az albumborítón?

Vélelmezett gyerekpornográfi a 
miatt perel az egykori Nirvana 

amerikai együttes Nevermind című 
albuma borítóján csecsemőként, víz 
alatt lebegve látható férfi . Spencer 
Elden, akinek szokatlan babaportréja 
minden idők egyik legemlékezetesebb 
lemezborítóján látható, kedden nyúj-
totta be a keresetet – írta az MTI. A 
képen Elden egy úszómedencében, a 
víz alatt lebeg, nemi szerve is látható. 
A portréra digitálisan egy horogra 
akasztott egydolláros bankjegyet 
illesztettek. A kompozíció általános 
értelmezés szerint a kapitalizmusra 
utal: a néző úgy érzi, a gyerek öröm-
mel úszik a pénz felé. A csecsemők 
nem szexuális tartalmú pucér képei 
a törvény szerint nem tekintendők 
gyerekpornográfi ának. Elder ügyvédje 
szerint azonban a pénz megjelenítése 
a képen olyan érzést kelt, „mintha 
a csecsemő szexmunkás lenne”. 
Mint írta, az alperesek a kép sokkoló 
mivoltát használták arra, hogy a baba 
kárára önmagukat és az albumot 
reklámozzák. A borítón szereplő férfi , 
aki – mint maga a Nevermind album 
– jelenleg 30 éves, legalább 150 ezer 
dollárt kér minden alperestől, köztük 
a zenekar még élő tagjaitól. (Krónika)




