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Pseudomistyczna „muzyka do windy”
opanowała Youtube i ezo-targi. Ma jednak tyle sensu, co terapia kryształami
i pierścień Atlantów, sprzedawany w telezakupach po 49,99. Przez to wszystko
mało pozostało miejsca na dobrej klasy
world music czy właściwie zrealizowany
„easy listening”. Ludzie często nie wiedzą, jak to powinno brzmieć. Omawiana
płyta jest świetnym przykładem.
Wyobraźcie sobie najspokojniejsze
wątki z twórczości Kitaro czy Jana Garbarka, dodajcie trochę Oldfielda oraz
nieco hiszpanizujących motywów – to
wszystko niech będzie przestrzenne,
jazzujące, jasne i naturalne. To właśnie
ta muzyka. Macie ochotę? Ta płyta jest
jak błyskawiczna teleportacja z korporacyjnego biurowca na dziką plażę. Kto
nie przeżył takich wagarów – nie ma pojęcia, jaki to szok dla organizmu.
Takim szokiem jest właśnie ta muzyka. Spokojna i szczera. Dla umysłów
otwartych i zmęczonych. Warto zapomnieć o smartfonie, założyć dobre słuchawki i odpłynąć na 51 minut i 5 sekund. n

Leprous nie ma zwyczaju wydawać
dwóch podobnych płyt. Można się
zatem było spodziewać, że nawet po
fenomenalnym „The Congregation” zespół nie pozostanie wierny brzmieniu,
które stworzył. Niestety, wprowadzając
zmiany, grupa skoncentrowała się na redukcji formy, nie oferując równocześnie
wiele w zamian.
„Malina” nie zaskakuje. Już wcześniej
było słychać tendencję do łagodzenia
brzmienia i odchodzenia od ekstremalnych korzeni. Tym razem muzycy
poszli krok dalej, pozbywając się nie
tylko growli, ale także elementów, które
zadecydowały o wielkości poprzednika
– mrocznej atmosfery oraz intrygującej
sekcji rytmicznej. Klawisze już nie straszą, a nieprzewidywalne wstawki perkusyjne dozowane są oszczędniej. Miejsce
zyskały za to rozbudowane partie gitarowe oraz charakterystyczne wysokie
wokale Einara Solberga, ale nawet one
nie niwelują poczucia niedosytu.
Trzeba jednak przyznać, że mamy do
czynienia z solidną progresywą. Twórcy
opanowali sztukę budowania utworów
na motywach, rozwijanych z każdym powtórzeniem. Brzmienie wciąż jest świeże. Zabawy rytmem intrygują, a szeroka
paleta brzmień dodaje kolorytu.
Miejmy nadzieję, że następnym razem na tej podstawie zespół zbuduje coś
więcej. n

Archspire łatwo zaszufladkować jako
typowy zespół tech-deathowy. Śmiało
może dołączyć do rywalizacji gitarzystów grających najszybsze pasaże lub
perkusistów osiągających szybkostrzelność pistoletu maszynowego. W obu
kategoriach zakwalifikuje się do ścisłej
czołówki, ale w tym szaleństwie jest
metoda.
Grupę wyróżnia specyficzny styl kompozycji. Na każdym kroku muzyka stara
się zmylić słuchacza, wywracając do
góry nogami jego oczekiwania. Już na
samym początku muzycy kończą utwór
w połowie, by po chwili uraczyć nas
spokojnym wstępem do kolejnego, który za moment prowadzi nas do miejsca,
gdzie urwali. Podobne zabiegi pojawiają
się średnio co dwie minuty i za każdym
razem zaskakują.
Oczywiście, przy okazji muzycy wykorzystują imponujące umiejętności
wykonawcze. Podkręcając tempo do
granic absurdu, nie popisują się tylko
pojedynczym motywem. Do wyłapania wszystkich solówek basowych czy
niuansów rytmicznych nie wystarczy
jedno przesłuchanie. Kolejne melodie
i zwroty zagęszczają akcję do tego stopnia, że na tym trzydziestominutowym
albumie znajdziemy więcej treści, niż na
niejednym dwupłytowym kolosie.
„Relentless Mutation” to kawał wyjątkowo ciężkiej muzyki, która w każdej
innej formie straciłaby swój urok. n
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