13. The Cure Albümü Hakkında…
On üçüncü stüdyo albümün eşiğinde The Cure’dan çift albümden başka bir şey
beklenebilir miydi? “Kesip biçip, sahneye uyarlamaktansa, bu albümün yapıldığı
süreçten ve sonuçtan mutlu olmak için üretiyorum” diyor The Cure’un beyni
Robert Smith Billboard’a, Suretone/Geffen etiketi ile çıkacak olan daha adı belli
olmayan yeni albümleri hakkında verdiği röportajda. “Bu benim için ticari bir
endişe değil,” şeklide devam ediyor.

“Büyük olasılıkla çift albüm benim tarafımdan aranje edildikten sonra, limitli
versiyon olarak piyasaya sürülecek. Tek CD’lik versiyon ise, ki büyük olasılıkla
parçalar müzik şirketi tarafından seçilecektir, farklı birisi tarafından aranje
edilebilir ki sunulan üründe farklılık olsun diye. The Cure hayranlarının her iki
versiyonu da almak isteyecekleri doğrultusunda bir endişe var ki bundan dolayı
tek CD fiyatına çift CD satılmasına yetki verdim çünkü bu albüm hakkında
görüşlerim çok kuvvetli. Bu günlerde çift albüm bulmak oldukça zor. Saf bir
şekilde tüm karşı seslerin benim bir sanatçı olarak duruşum ve kararıma
istinaden yok olacağını düşündüm ancak anlaşılan olay çok ticaretleşti.”

Albüme büyük olasılıkla girecek olan parçaların bir kaçı ise şöyle: "Lusting Here
in Your Mind" ("Oldukça ağır rock temaları içeren bir parça," diyor Smith), "The
Hungry Ghost," "The Perfect Boy," "Christmas Without You" ("Bu kesinlikle
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Yeni çalışmalar hakkında, "Bu parçalar ilişkiler, maddi dünya, politika ve din
üzerine. Çok dürüst ve dinamik parçalar,” diyor Smith. Albümün ne kadar çıplak,
samimi ve dürüst olduğu dinleyenleri şaşırtacaktır,” diye devam ediyor.

Smith çok büyük demo katalogunun içinde bir gün kaybolmuşken grubun tekrar
gündeme geldiği 1980’lere ait üç parça bulmuş ve bunları albüme taşımış.
“Oldukça değiştiler elbette ancak temel melodi ve akort yapısı neredeyse aynı

kaldı,” diyor Smith. “Söz konusu parçalarda kesinlikle bir eski Cure havası var,”
şekilde devam ediyor.

Her zamanki gibi Smith şarkı sözleri üzerine biraz düşündü ve bu da doğal olarak
albümün çıkma tarihini erteledi. “O kadar çok revizyon yaptım ki muhtemelen
diğer tüm albümün toplamından daha fazla. Sadece olduğum yaşta nasıl
olduğumu doğru tonda yansıtmak istedim,” diyor Smith.

Smith sonbaharda Kuzey Amerika’da vereceklerin konserlerde mutlaka yeni
parçalardan çalacaklarına dair söz veriyor ancak çok fazla olmayacağının da altını
hemen çiziyor. “The Cure konserlerine

gelen çoğu insan daha önceden

duymadıkları bir şey duymak ister fakat aynı zamanda eskileri de dinlemek ister.
Hepsini çalmaktan keyif alıyorum. Ancak bence iki buçuk saatlik konserde 10
veya 12 tane yeni parça çalmak çok kötü olur. Konserler pahalı bundan dolayı
The Cure konserine gelen herhangi biri eve dönerken yeni albümü almam gerekir
diye düşünmeyecek. Nasıl olsa konserimize bilet alarak çoktan bu kararı vermiş
oluyorlar zaten,” diye bitiriyor Smith.
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