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Któż nie nucił kiedyś hitu „The Never Ending Story”, rozsławionego przez
Limahla? Komu ciarki nie przeszły po
plecach, kiedy akcji filmu „Top Gun” towarzyszył utwór „Take My Breath Away”
grupy Berlin? Piosenki te wyszły spod
pióra Giorgio Morodera – urodzonego w 1940 roku Włocha, który uchodzi
za pomysłodawcę elektronicznej muzyki tanecznej. Jego twórczość objęła
cały świat, kiedy założył w Monachium
kompleks fonograficzny „Musicland
Studios” i zaczął produkować nagrania
popularnej w latach 70. ubiegłego wieku
amerykańskiej piosenkarki Donny Summer. Moroder współpracował z wieloma
artystami i pomagał im dotrzeć do milionów odbiorców.
Album „Deja vu” przypomina brzmienia, które królowały w dyskotekach
przed trzema dekadami. Dominuje elektronika. Automaty perkusyjne wystukują
rytm, a syntezatory wyczarowują akompaniamenty. Autorem większości repertuaru jest bohater płyty, choć pojawiają
się też covery. Czasem nawet w całkiem
oryginalnej interpretacji. Kompozycję „Tom’s Diner” Suzanne Vegi śpiewa
Britney Spears. Wśród gości są również
Marlene, Kelis oraz Kylie Minogue.
Na albumie nie znajdziemy materiału na takie hity, jak „Bad Girls” czy
„No More Tears (Enough Is Enough)”,
ale wpisuje się on w brzmienia znane ze
współczesnych nocnych klubów. Nazwa
„dyskoteka” wprawdzie wyszła z mody,
ale proste rytmy do tańca zawsze będą
na czasie. n
Grzegorz Walenda
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„Jak brzmi nowy album Fear Factory?” – to pytanie w rozmowach pojawia
się najczęściej jako żart. Zespół znalazł
sobie formułę, którą co kilka lat wkłada
w nowe opakowanie i ani myśli jej zmieniać. Powoli to zaczyna być męczące.
Piosenki podążają utartym schematem: ciężka zwrotka – melodyjny refren. Większych innowacji brak. Na
mocniejszych fragmentach riffy nie są
szczególnie interesujące i zbyt często
ograniczają się do zapętlenia banalnego
motywu. Perkusja w tym czasie podąża za rytmem gitar, nie wnosząc wiele do kompozycji. Tu i ówdzie można
znaleźć wstawki elektroniczne, lecz pojawiają się zbyt rzadko, bądź są wycofane na dalszy plan, przez co nie przyciągają uwagi.
Największym problemem melodyjnych refrenów są wokale Burtona Bella. O ile do krzyku wokalisty nie można zgłosić zastrzeżeń, to jego śpiew do
najpiękniejszych nie należy. To, w czym
ogranicza go niewielka skala, stara się
nadrobić natężeniem dźwięku.
Trzeba jednak przyznać, że muzykom
udało się przemycić kilka ciekawych
melodii, solidnych riffów oraz interesujących elektronicznych motywów.
„Genexus” nie jest zatem złym albumem
i zapisuje się w pamięci lepiej niż kilka
poprzednich wydawnictw zespołu. n

Z każdym następnym albumem Between The Buried & Me coraz bardziej
odcinali się od metalcore’u, jednocześnie wchodząc na terytorium progresywne. „Coma Ecliptic” to zwieńczenie
tej przemiany, a równocześnie najłagodniejszy album zespołu.
Kompozycje są wyjątkowo złożone,
naszpikowane interesującymi pomysłami
i zupełnie nieprzewidywalne. W utworach rozwija się równolegle po kilka
linii melodycznych. Niemożliwe jest
wyłapanie wszystkich motywów przy
pierwszym przesłuchaniu. Chociaż
utwory nie są krótkie, to żaden nie trwa
dłużej niż dziesięć minut. Wszystkie są
zwarte, dopracowane, bez zbędnych zapychaczy.
Instrumentaliści spisali się znakomicie. Partie gitarowe ukazują umiejętności wykonawców. Są zarówno
chwytliwe, jak i złożone. Basista także
nie traci okazji, by zabłysnąć. Jego linie
melodyczne bywają nawet bardziej zajmujące niż gitarowe. Atrakcji dostarcza
też perkusista, ale największą gwiazdą
albumu i tak pozostają klawisze. Nagłe
pojawienie się organów Hammonda,
elektronicznych wstawek czy pianina
wspaniale urozmaica brzmienie.
„Coma Ecliptic” to najlepszy album
Between the Buried & Me. To obowiązkowa pozycja w płytotece każdego fana
metalu progresywnego. n
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