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Obscura
Akróasis
Relapse 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Obscura od dawna należy do ścisłej 
czołówki technicznego death metalu. 
Po ostatnich zmianach kadrowych mu-
siała jednak pokazać fanom, że wraz  
z Christianem Münznerem i Hannesem 
Grossmannem z zespołu nie odeszła  
jakość. 

„Akróasis” to przykład tech-deathu  
z najwyższej półki. Mnóstwo to popi-
sów wykonawców, ale nie tylko dzięki 
nim album robi imponujące wrażenie. 

Twórcom kompozycji nie brakuje 
pomysłów na urozmaicenie brzmienia. 
Nastrojowe riffy w „The Monist” mogą 
powodować ciarki na plecach. Żwawy 
i melodyjny „Ten Sepiroth” przywołu-
je na myśl twórczość zespołu Gorod,  
a wejście chóru w „Ode To The Sun” za-
skakuje. Osobną historią jest zamyka-
jący album „Weltseele”, który świetnie 
przeplata fragmenty klimatyczne, sym-
foniczne i potęgę death metalu. Takie 
urozmaicenia dodają utworom głębi.

Do samego wykonania nie można 
mieć zastrzeżeń. Każdy z muzyków pre-
zentuje szczyty umiejętności w swojej 
dziedzinie. Co równie ważne, nagra-
nie jest czyste jak łza, przez co nie ma 
najmniejszych trudności z wyłapaniem 
poszczególnych partii.

„Akróasis” to rewelacyjny album, po 
który powinni sięgnąć wszyscy wielbi-
ciele mocnych wrażeń.   n

Karol Wunsch

Omnium Gatherum
Grey Heavens
Lifeforce 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Poprzednie dwa wydawnictwa Omnium 
były niezwykłe. Udowodniły, że tak 
mało oryginalny gatunek jak melodeath 
ciągle może robić piorunujące wrażenie. 
Chociaż tak wysokiego poziomu tym 
razem nie udało się utrzymać, to nadal 
warto sięgnąć po „Grey Heavens”.

Znajdziemy tu skandynawski, me-
lodyjny death metal o chłodnym, na-
strojowym brzmieniu, silnie wsparty na 
dźwiękach klawiszy. Nie jest to koncept 
zbytnio oryginalny, lecz pomimo upły-
wu lat trzyma się przyzwoicie. Zwłasz-
cza o ile jest poparty solidnymi kompo-
zycjami, a z tych Omnium Gatherum 
jest znane od lat.

Nie inaczej jest na „Grey Heavens”, 
choć pojawiają się pewne zarzuty. Do-
tychczas nawet w rozbudowanych 
utworach nie było śladu dłużyzn. Te-
raz zaczęły się pojawiać, co ciekawe – 
w bardziej singlowych utworach. Poza 
tym twórcy wykazali się jednak talen-
tem kompozytorskim. Utwory nigdy 
nie stają się monotonne; umiejętnie 
przeplatają się w nich cięższe, bardziej 
klasyczne fragmenty melodeathowe  
z nastrojowymi przerywnikami. Zespół 
prowadzi porywające motywy gitarowe, 
które zapadają w pamięć lepiej niż nie-
jeden radiowy hit. Na uwagę zasługują 
wspaniałe solówki. Wykonawcy dosko-
nale wiedzą, kiedy należy się popisać 
umiejętnościami, a kiedy postawić na 
melodyjne zagrywki. 

Ze złożenia wszystkich elementów 
powstały kompozycje o ciekawym 
brzmieniu, do których ma się ochotę 
wracać.   n

Karol Wunsch

Monster Truck
Sittin’ Heavy
Mascot Records 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Kanadyjska kapela od debiutu lubi 
mocne brzmienia. „Sittin’ Heavy” to jej 
drugi album.

Monster truck to przerobiony pick-
up z olbrzymimi oponami, wykorzy-
stywany do ekstremalnych wyścigów,  
w czasie których dochodzi do karambo-
li i celowego niszczenia pojazdów. 

Porównanie takiego rozpędzonego 
kolosa do zawartości krążka „Sittin’ 
Heavy” okazuje się nadspodziewanie 
trafne. Ostry rock z bluesową nutą to 
wiodąca estetyka wszystkich nagrań. 
Potężny bas z dynamiczną perkusją są 
tymi gigantycznymi oponami, groźnie 
grzmiąca i rozrywająca membrany gi-
tara jest jak odgłos silnika drogowego 
potwora.

Na początku otwierającego nagrania 
„Why Are You Not Rocking?” czujemy 
się, jakbyśmy włożyli głowę pod ma-
skę takiego właśnie auta. Dopiero głos 
wokalisty przypomina, że to jednak nie 
ryk silnika, a gitara. W piątym nagraniu 
zespół Monster Truck daje słuchaczom 
parę minut oddechu. Wprawdzie utwór 
„Black Forest” trudno uznać za melo-
dyjną balladę, ale jest w miarę spokojny, 
przynajmniej w początkowych taktach, 
gdzie na pierwszy plan wysuwają się 
klawisze. Bo kiedy momentami przypo-
mina o sobie groźna gitara, łagodny na-
strój pryska. W partii wokalnej można 
odetchnąć, Później znowu nadchodzi 
rockowy czad.   n

Grzegorz Walenda




