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        1. Hush (4:25)      2. Smoke On The Water (8:33)      3. Speed King (10:46)      4. Flight of
the Rat (7:56)      5. Pictures Of Home (Live At The Olympia) (5:56)      6. Demon's Eye (5:21)    
 7. When A Blind Man Cries (3:50)     play       8. Woman From Tokyo (6:20)      9. Space In'
(4:38)      10. Black Night (7:10)      11. Fireball (3:22)         
play
     12. Highway Star (Live (1987 / Irvine Meadows, CA)) (6:11)      13. Child In Time (10:38)  
 

 

  

Deep Purple are an English rock band formed in Hertford in 1968. Along with Led Zeppelin and
Black Sabbath, they are considered to be among the pioneers of heavy metal and modern hard
rock, although some band members believe that their music cannot be categorised as
belonging to any one genre. They were once listed by the Guinness Book of World Records as
"the loudest pop group", and have sold over 100 million albums worldwide. Deep Purple were
ranked #22 on VH1's Greatest Artists of Hard Rock programme.

  

The band has gone through many line-up changes and an eight-year hiatus (1976–84). The
1968–76 line-ups are commonly labelled Mark I, II, III and IV. Their second and most
commercially successful line-up featured Ian Gillan (vocals), Jon Lord (keyboards), Roger
Glover (bass), Ian Paice (drums) and Ritchie Blackmore (guitar). This line-up was active from
1969 to 1973, and was revived from 1984 to 1989, and again in 1993, before the rift between
Blackmore and other members became unbridgeable. The current line-up (including guitarist
Steve Morse) has been much more stable, although Lord's retirement in 2002 has left Paice as
the only original member never to have left the band.
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Deep Purple – brytyjska grupa rockowa. Grupa powstała w Hertfordshire w 1968 początkowo
pod nazwą Roundabout w następującym składzie: Ritchie Blackmore, Jon Lord, Nick Simper,
Ian Paice oraz Rod Evans. Wspólnie z Led Zeppelin i Black Sabbath, jest uważana za pioniera
hard rocka i heavy metalu, chociaż niektórzy członkowie zespołu uważają iż ich muzyki nie da
się ściśle zaszufladkować do konkretnego gatunku. Do swojej twórczości, zespół często włączał
pierwiastek muzyki klasycznej, blues rocka, popu i rocka progresywnego. Deep Purple został
odnotowany w księdze Rekordów Guinessa, jako "Najgłośniejszy zespół świata".Jak do tej pory,
zespół sprzedał ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Deep Purple zajął 22. miejsce w
rankingu VH1's Greatest Artists of Hard Rock. Jeden z pierwszych i najbardziej wpływowych
zespołów grających hard rock.

  

W trakcie swojej działalności zespół przeszedł wiele zmian personalnych, zaś w latach
1976-1984 był rozwiązany. Największy sukces odniósł drugi skład zespołu, zwany Mark II w
skład którego wchodzili: Ian Gillan, Ritchie Blackmore, Roger Glover, Jon Lord i Ian Paice.Ta
linia była aktywna od roku 1969 do 1973, następnie od 1984 do 1989 i ponownie w 1993, gdy to
współpraca na linii Blackmore-reszta zespołu wydała się niemożliwa. Obecnie skład Deep
Purple jest bardzo stabilny (od momentu dołączenia do zespołu Steve'a Morse'a). Do roszad
doszło jedynie na pozycji klawiszowca, gdy w 2002 roku Jon Lord, który postanowił poświęcić
się muzyce klasycznej, został zastąpiony przez Dona Aireya. Od tego momentu Ian Paice jest
jedynym członkiem zespołu występującym w nim nieprzerwanie od jego założenia.
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