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2005.
2005. július 18. Melanie B váratlanul új lemezt adott ki – Nagy-Britanniában a
megjelenés hetében 670 (!) db fogyott el belõle Az elmúlt hetekben újra felmerült az
újjáalakulás. Bob Geldof szerette volna, ha a csapat részt vesz a Live8 londoni koncertjén. Az
esemény fõszervezõje május végén arról tájékoztatta a sajtót, hogy a lányok nem zárkóznak el
a fellépés elõl, késõbb azonban Melanie B bejelentette, nem lép színpadra egykori társaival,
mert nem akar visszatérni olyasmihez, amit már régen lezárt, és amúgy sem tudná
összeegyeztetni a kaliforniai munkájával – jelenleg egy televíziós társaságnál dolgozik.
Kijelentése meglepõ volt, mivel tavaly õ támogatta a leginkább csapata feltámasztásának
ötletét, ugyanis anyagilag nem állt valami fényesen. Emma, Geri, Melanie C és Victoria társuk
nélkül is felléptek volna, ám Geldof ragaszkodott az eredeti felálláshoz. Melanie Brown két
nappal a Live8 után váratlanul megjelentette második szólólemezét L.A. State Of Mind címmel.
Az elsõként maxira kimásolt Today címû dal a brit kislemezlista elsõ negyvenes mezõnyébe
sem tudta beverekedni magát, az album pedig a megjelenés hetében mindössze 670
példányban kelt el az Egyesült Királyságban, és ezzel az albumlista 453. helyét tudta csak
megszerezni. Mindent összevetve, érthetetlen Melanie elutasító magatartása, mivel a közös
fellépés a lemezének is jó reklám lett volna, bizonyára kelendõbb lenne. Az énekesnõ még
csapatának létezése idején, ’98 szeptemberében adta ki elsõ szólódalát – a Missy Elliott
közremûködésével készült I Want You Back a brit kislemezlista elsõ helyén debütált, a Hot címû
albuma iránt azonban már alig volt kereslet. 2001-ben, a Spice Girls feloszlása után
Kaliforniába költözött, és eddig úgy nézett ki, hogy végleg szakított a zenével. Az elmúlt
hónapban Geri Halliwell is alaposan leszerepelt. Két sikeres album és közel hároméves pihenõ
után szép csendben kiadta harmadik korongját Passion címmel, amely csak a 41. helyet tudta
megszerezni a brit eladási listán, és a következõ héten már nem is szerepelt a hetvenöt
legkelendõbb lemez között – mindössze pár ezer darabot adtak el belõle. A legtöbb európai
országban fel sem került az eladási összesítésre. Sejteni lehetett, hogy elõzõ két albumának
sikerét megközelíteni sem fogja, de ekkora bukásra senki sem számított. Geri eddig szólóban
négy dallal vezette a brit kislemezlistát. A szólóterveihez korábban foggal-körömmel
ragaszkodó Melanie C Bob Geldof felkérésére azonnal igent mondott. Nem véletlenül, hiszen
az õ karrierje is zsákutcába jutott. Egy rockos hangvételû albumot adott ki ’99-ben, amit a Spice
Girls rajongói nem vettek meg, miközben újakat az elsõ hónapokban nem tudott maga mellé
állítani. Késõbb a Northern Star címû korong a világ számos pontján kitûnõen fogyott, de ehhez
nagy adag szerencse kellett. Csak a harmadik kislemezdalnak köszönhetõen lett népszerû,
amelyben Lisa ‘Left Eye’ Lopes is közremûködött, és nagy szerepe volt abban, hogy az
r&b-elemekkel megtûzdelt Never Be The Same Again 2000 tavaszán slágerré vált. A felvétel
kakukktojás volt az albumán, mégis ez adta el. Az énekesnõ 2003 tavaszán kiadott második
lemezén már nem szerepelt kakukktojás – a Reason fogadtatása siralmas volt. Mégsem
keseredett el, hanem újult erõvel vetette bele magát a munkába. A Beautiful Intentions címû
harmadik albumát idén áprilisban saját kiadásban jelentette meg. A beharangozó dal, a Next
Best Superstar csak nehezen került be az elsõ tízbe az angol listán. A nagylemez még ennél is
rosszabbul járt, a csalódást jelentõ 24. helyre iratkozott fel, s aztán gyorsan el is hagyta az
összesítést. Victoria Beckham már jóval korábban megtapasztalta a sikertelenség ízét. Õ az
egyetlen a lányok közül, aki szólóban nem tudta vezetni a brit kislemezlistát, albuma 2001
legnagyobb bukása volt. Késõbb tovább próbálkozott, de munkatársai fokozatosan
elmaradoztak mellõle, végül nem akadt zenész, aki dolgozott volna vele, ezért a második
albumából nem lett semmi. Az ötödik énekesnõ, Emma Bunton eddig két lemezzel
jelentkezett. A második iránt jóval kisebb volt az érdeklõdés, de legalább bukásban –
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ellentétben társaival – még nem volt része. Valószínûleg mára a lányok rájöttek arra, ha sikert
akarnak, azt kizárólag közösen, egykori csapatukkal tudják elérni, így elkerülhetetlen a
megegyezés. Nyilvánvaló, hogy a sikertelenségük felgyorsítja a Spice Girls újjáalakulását. Az
angol The Sun címû napilap értesülése szerint máris megegyeztek néhány részletben, és
hamarosan rögzítik az új dalokat. Külön-külön veszik fel az éneket: Melanie C és Emma
Londonban, Geri Párizsban, Victoria Madridban, Melanie B pedig Los Angelesben énekli fel a
maga részét. A válogatásalbum a tervek szerint jövõre kerül a boltokba. Azt egyelõre nem tudni,
hogy pontosan mikor, és hány élõ fellépés párosul hozzá. A Spice Girls kiadója, a Virgin
Records bizonyára sok pénzt fektet majd a produkcióba, ennek ellenére kizárt, hogy a csapat
ismét lázba hozza a világot. A kilencvenes évek második felében elért sikert még megközelíteni
is lehetetlenség. PUHA JÓZSEF
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