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Killswitch Engage
Incarnate
Roadrunner 2015

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Tradycyjny metalcore cieszy się obec-
nie jedynie cieniem popularności, która 
towarzyszyła mu przed dekadą. W nur-
cie zostali tylko najsilniejsi, a pośród 
nich – Killswitch Engage.

Panowie nie silą się na oryginalność 
od dobrych kilkunastu lat, a jednak 
nadal potrafią wydać bardzo przyzwo-
ity materiał. „Incarnate” to seria dość 
standardowych, metalcore’owych pio-
senek, opartych na typowym schema-
cie refren-zwrotka-refren, aczkolwiek 
różniących się od siebie na tyle, by nie 
znudzić słuchacza od razu. Siła albumu 
leży nie w odkrywczych kompozycjach, 
lecz niebywałym talencie wykonawców. 
Gitarzyści jak z rękawa sypią pomysła-
mi na ciekawe riffy. W partie instru-
mentalne włożono wiele pracy oraz wy-
obraźni, co słychać w wielu miejscach. 
Perkusista znakomicie odnajduje się 
zarówno w spokojniejszych, jak i żwaw-
szych fragmentach. Wielkim plusem są 
również wokale. 

Jesse Leach to profesjonalista w każ-
dym calu. Śpiewając czysto, potrafi za-
równo pokazać pazur, jak i ująć delikat-
nością.

Dzięki pierwszorzędnemu, profesjo-
nalnemu wykonaniu oraz bogactwu 
interesujących riffów najnowszy album 
Killswitch Engage jest zdecydowanie 
wart uwagi.   n

Karol Wunsch

Amon Amarth
Jomsviking
Metal Blade 2016

Muzyka:   ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Amon Amarth z pewnością nie należy 
do najbardziej zaskakujących zespołów 
na metalowej scenie. Grając bezpiecz-
nie, zespół stara się wprowadzać do 
swojej formuły jedynie drobne zmiany, 
które nie zrażą dotychczasowych fa-
nów.

W warstwie instrumentalnej konty-
nuuje trend odchodzenia od melode-
athowych korzeni na rzecz inspiracji 
innymi gatunkami metalu. 

Z początku jesteśmy częstowani kilko-
ma „singlowymi” kawałkami, z których 
zespół jest znany, a które nie powalają 
kreatywnością. Prawdziwa zabawa za-
czyna się jednak od „At Dawn’s First 
Light”, kiedy grupa odchodzi od po-
wtarzania starych schematów i, jak na 
„One Thousand Burning Arrows”, fa-
chowo buduje nastrój. Wisienkę na tor-
cie kładzie „A Dream That Cannot Be”, 
któremu głosu użyczyła Doro Pesch. Co 
zaskakuje, czyste żeńskie wokale w pio-
sence Amon Amarth nie wydają się nie 
na miejscu i działają odświeżająco.

Problem, niestety, stanowi realizacja. 
Kompresja daje się mocno we znaki. 
Dźwięk nie jest zbyt przestrzenny, co 
odczuwa się na bardziej stonowanych 
piosenkach. Kiedy natomiast akcja się 
zagęszcza, partie rytmiczne zlewają się 
w jedno.

„Jomsviking” nie przyniósł żadnej 
rewolucji i nie przysporzy zespołowi 
wielu nowych fanów. Starzy wielbiciele 
będą natomiast wniebowzięci.   n

Karol Wunsch

Asking Alexandria
The Black
Sumerian 2016

Muzyka:   ≤≤≥≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Asking Alexandria, wzorem wielu 
kolegów z branży, już od jakiegoś czasu 
oddala się od swoich metalcore’owych 
korzeni. Na swoje nieszczęście, nie za-
stępuje ich godnymi uwagi inspiracjami, 
a jedynie ugrzecznia brzmienie, celując 
w gusta mniej wybrednego odbiorcy.

„The Black” nie ma wiele do zaofe-
rowania. Muzycy bezwstydnie sięgnęli 
po najbardziej sztampowe zagrywki ze 
światów metalcore’u i pozbawionego 
osobowości radiowego rocka. Z tego 
powodu kompozycje stały się ciągiem 
typowych breakdownów, partii gitaro-
wych wypełniających jedynie tło oraz 
przesłodzonych linii wokalnych. Oliwy 
do ognia dolewają karygodnie niecieka-
we ballady, mające na celu wbicie słu-
chaczom do głów pojedynczego moty-
wu, w którym nie dzieje się prawie nic. 
A jednak niektóre fragmenty wypadły 
nieźle. „The Lost Souls”, pomijając co-
kolwiek infantylną melodię refrenu, 
jest świetnym przykładem, jak należy 
łączyć światy rocka i cięższych odmian 
metalu. Następujące po nim „Just a Sla-
ve to Rock and Roll” potrafi przyprawić  
o łezkę nostalgii i przypomnieć złote 
lata glam metalu.

Sęk w tym, że Asking Alexandria idzie 
po linii najmniejszego oporu, topiąc 
kreatywność w oceanie banałów. Dzię-
ki jej odrobinie nie można jednak zu-
pełnie odradzić kontaktu z „The Black”, 
aczkolwiek warto do albumu podcho-
dzić z dystansem.   n

Karol Wunsch


