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Oryginalność w thrash metalu stała
się ostatnio zjawiskiem deficytowym.
Szczęśliwie, i od tej reguły zdarzają się
wyjątki. Jeden z nich właśnie wydał
nową płytę.
Vektor od początku był perełką w swojej kategorii, lecz najnowszym albumem
podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej. Na
przekór zwyczajowej prostocie thrashu dostarcza złożone, przemyślane
kompozycje, obfitujące w zwroty akcji.
„Terminal Redux” to festiwal popisów
instrumentalnych i kompozytorskich.
Ilość interesujących zagrywek, które
pojawiają się tu w jednym utworze, niejednemu zespołowi wystarczyłaby na
całą płytę.
O zawrót głowy przyprawiają też częste zmiany klimatu. Króluje oczywiście,
typowa dla gatunku, agresja, ale nie
brakuje fragmentów nastrojowych bądź
melodyjnych. Dzięki temu album szybko zapada w pamięć.
Pewnym zgrzytem jest niezbyt czyste nagranie. W kompozycjach nie zastosowano wyszukanej palety brzmień,
a główną siłę albumu – partie gitar –
udaje się wychwycić bez problemu. Jednak ogólnie nagranie jest dość płaskie,
a rzemiosło realizatora nie zachwyca.
Nie zmienia to faktu, że pod względem muzycznym „Terminal Redux” stoi
przynajmniej o klasę wyżej niż wszystkie albumy klasyków gatunku, wydane
w ostatnich latach. n

Najnowszy album zespołu Scream
Maker to hołd dla klasycznego heavy
metalu. Ma wszystkie wady i zalety takiego podejścia. Fani gatunku, traktujący lata 80. XX wieku jak złotą epokę,
a wszelkie nowości jak herezje, z pewnością będą wniebowzięci, lecz – moim
zdaniem – powtarzanie utartych schematów to prosta droga do stworzenia
wtórnego albumu.
„Back Against The World” to kawał
klasycznego, solidnie wykonanego metalu, który jednak nie wnosi nic nowego. Muzykom nie można zarzucić braku
umiejętności. Stojący przed mikrofonem Sebastian Stodolak śmiało mógłby
konkurować z najlepszymi wokalistami
metalowymi, a instrumentaliści odnaleźliby się w szeregach niejednego kultowego zespołu. Zabrakło jednak pomysłowego kompozytora, dzięki któremu
Scream Maker przestałby być zespołem
odtwórczym. Wprawdzie znajdziemy tu
sporadyczne przebłyski kreatywności,
choćby w postaci powolnej końcówki
„King Is Dead” czy orientalnych akcentów w „Retribution”, jednak poza drobnymi wyjątkami piosenki wydają się
podobne nie tylko do siebie nawzajem,
lecz także do każdej innej kompozycji
z tego gatunku.
Starając się naśladować swoich idoli,
twórcy „Back Against The World” zapomnieli, że idąc po cudzych śladach nie
da się zajść dalej niż ci, którzy je zostawili. n

Niewielu pianistów potrafi dziś oddać
tak czysto istotę bluesa. Gra 80-letniego Erwina Helfera to esencja stylu. Jego
muzyka jest pełna uczuć, ale też wdzięku, werwy i piękna.
Na płytę składają się nagrania zarejestrowane w towarzystwie saksofonisty Johna Brumbacha oraz wokalistek
Ardelli Williams i Katherine Davis.
Znajdziemy tu takie standardy, jak
„St. James Infirmary” i „Pennies from
Heaven”. Całość uzupełniają trzy archiwalne rejestracje z legendarną wokalistką Estelle „Mamą” Yancey oraz rozmowa z muzykiem.
Erwin Helfer starzeje się jak wielkie
wino. Wypracowany przez kilkadziesiąt
lat styl gry przesyca doświadczenie nabyte w czasie niezliczonej ilości koncertów i jam sessions z największymi.
„Last Call” pokazuje muzykę bluesowego mistrza klawiatury przez pryzmat
blisko 60 lat jego działalności. Główną
część zarejestrowano w latach 2014-2016, natomiast archiwalny set z Mamą
Yancey, której pamięci album jest poświęcony, zawiera zapisy z lat 1957
i 1979.
Tą płytą można się delektować bez
końca. To także wyjątkowej wartości
dokument niebywałej siły i niepowtarzalności chicagowskiego stylu. n
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