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To już druga płyta Art of Illusion.
Panowie odeszli od muzyki niemal
w pełni instrumentalnej i nawiązali stałą
współpracę z wokalistą Marcinem Walczakiem. Gościł w kilku utworach na ich
debiutanckim krążku „Round Square of
the Triangle”.
Mimo obecności wokalu, który powinien wymagać dodatkowego miejsca
w aranżacjach, brzmienie zespołu stało się jeszcze cięższe. Mówiąc krótko,
muzyka Art of Illusion zgniata łeb, ale
robi to inteligentnie. Nie chodzi bowiem
o to, by ścigać się na przestery, w nieskończoność obniżać piątą strunę basu.
Raczej o to, by muzyka była przede
wszystkim dobra, a to, czy jest ostrzejsza, czy lżejsza – jawi się jako coś mniej
istotnego.
Oczywiście, miłośnicy łagodnych
klimatów niech nawet przez moment
nie biorą tego albumu pod uwagę. Ale
fani metalu, nieważne progresywnego
czy nie – powinni się tymi dźwiękami
zachwycić. W ogóle polskie ciężkie granie stoi na dobrym poziomie. Być może
dlatego, że muzycy z tego sektora nie
zwykli się oglądać na innych, tylko po
prostu robią swoje.
I tak się dzieje w przypadku Art of Illusion. To ekipa doświadczona, bo istniejąca od prawie dwóch dekad, ale nadal młoda i wściekła. n

Płyta ma tak pomysłową i staranną
oprawę graficzną, że zanim zacząłem
słuchać muzyki, gapiłem się na nią jak
wół na malowane wrota. Sama dobra
muzyka to trochę za mało. Słuchacz potrzebuje porywającej koncepcji, która
przekona go do dźwięków. Oraz dźwięków, które na dalszym etapie go nie zawiodą. Tutaj, na szczęście, jest dobrze.
Otrzymujemy bardzo ciekawą mieszankę postrocka i brzmień przestrzennych, momentami orientalizujących,
w stylu zeppelinowskim, a czasem sentymentalnych, w estetyce cold wave.
Dziennikarze piszą, że ATME inspiruje się amerykańskim Toolem i… mają
rację. Nie jest to jednak kopiowanie,
a bardzo inteligentna inspiracja. Z tego
względu fani czekający na kolejny krążek formacji z Miasta Aniołów mogą sobie umilić czas omawianą płytą.
Większość utworów to dynamiczne
struktury, oparte na noise’owych riffach
i melodyjnym śpiewie. Zdarzają się też
momenty ciche, kosmiczne i hipnotyzujące. Wówczas robi się jeszcze lepiej,
bo zespół w każdym momencie ma na
siebie błyskotliwy pomysł, a w spokojniejszych fragmentach słychać to nawet
wyraźniej. n

Tę płytę spokojnie można wrzucić do
kategorii „klasyka mniej znana”. Jest to
bez wątpienia jeden z najważniejszych
krążków polskiej muzyki rozrywkowej z kręgu rocka progresywnego, jednak nie tak oczywisty, jak „Mrowisko”
Klanu czy „Memento z banalnym tryptykiem” SBB.
„W galerii czasu” AD 2018 to reedycja
płyty z roku 1996 – okresu, kiedy krajowy art rock przeżywał mały renesans.
Na swej debiutanckiej płycie Lizard zaproponował dojrzały melanż brzmień
znanych z pierwszych wydawnictw King
Crimson, ale także klimatów spod znaku
rodzimej poezji śpiewanej. Skojarzenia
z Markiem Grechutą z czasów Anawy
są jak najbardziej właściwe. Prócz tych
wszystkich kierunków Lizard pozostał
sobą – mocnym składem z silnie zarysowaną, ale finezyjną sekcją rytmiczną, przestrzennymi, ale oszczędnymi
klawiszami, jazz-rockową gitarą i konkretnym, znakomicie ułożonym wokalem, który przywodzi na myśl Niemena
lub Cugowskiego seniora. I pomyśleć,
że tak znakomity zespół, przez kilka
dekad kompletnie niezauważony przez
mainstream, działa spójnie i konsekwentnie do dziś, stanowiąc nie tylko
sprawny studyjnie team, ale także koncertową maszynę do zabijania. Kto ich
słyszał na żywo, ten wie. n
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