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Cereus
Dystonia
Cereus 2018
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Realizacja: 4

Muzyka:  ≤≤≤≤≥
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Od wydania debiutanckiej płyty pro-
gresywnego zespołu Cereus minął rok, 
ale dopiero niedawno grupa zdecydo-
wała się wysłać nam krążek do recenzji. 
Od strony strategii promocyjnej to chy-
ba dobry pomysł, bo im dłużej się pisze  
o mniej znanych projektach, tym więk-
sza szansa, że ktoś je zauważy. W tym 
przypadku band jest mocno podziemny, 
ale na pewno nie pod względem pozio-
mu wykonawczego.

Cereus ma wszelkie podstawy, by za-
istnieć na profesjonalnej scenie art roc-
ka; nie tylko krajowej, ale także europej-
skiej. „Dystonia” brzmi bardziej świeżo 
od wielu płyt tzw. legend gatunku, które 
już dawno powinny dać sobie spokój  
z graniem. 

Debiut Cereusa został zrealizowany  
z niezwykłym zaangażowaniem i pie-
czołowitością. Album aż kipi od po-
mysłów aranżacyjnych i realizacyjnych,  
a sprawność instrumentalna muzyków 
przewyższa niejeden skład starych wyja-
daczy. Jedyne, czego brakuje, to bardziej 
wyraziste (piękne) melodie.

Płyty słuchałoby się lepiej, gdyby zo-
stała wzbogacona częstszymi lirycznymi 
fragmentami, ale jako że jest to debiut, 
nie będziemy wymagać wszystkiego 
od razu. Dajemy czwórkę na zachętę, 
ale następnym razem prosimy o mniej 
jazd na riffach, a więcej tak niesamo-
witych utworów, jak „Cassiopeia” czy  
„Requiem”.    n

Michał Dziadosz

proAge
MPD
proAge 2019
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ProAge to w pełni profesjonalny ze-
spół, tworzony przez doświadczonych 
muzyków, którzy znakomicie wypada-
ją na koncertach. Wokalista Mariusz 
Filosek jest nie tylko świetnym front-
manem, ale też śpiewa czysto i pewnie.  
Z całego serca polecam występy grupy. 
A jeśli ktoś chciałby mieć przedsmak 
wrażeń live w domu, może śmiało się-
gnąć po drugą już płytę będzińskiej for-
macji.

Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, 
że choć została sprawnie zagrana i pełno 
na niej dobrych pomysłów, to nie oddaje 
w pełni potencjału grupy. Może to kwe-
stia surowego brzmienia? A może po 
prostu koncertami muzycy zawyżyli so-
bie poprzeczkę? Dla miłośników rocka 
progresywnego będzie to jednak wybór 
idealny. Podobnie jak w przypadku de-
biutu, nadal jest tutaj dużo z legendarnej 
grupy Abraxas, ale także pewien nerw, 
znany z klasycznych nagrań Republiki.

Warto zwrócić uwagę na poziom tek-
stów, które w porównaniu z poprzednim 
wydawnictwem nabrały sznytu, lirycz-
nej swobody i subtelności. I wszystko 
jest generalnie w porządku, tylko tego 
brzmienia szkoda, bo zwyczajnie za-
brakło koncertowego czadu i wypeł- 
nienia.

Może następnym razem warto zagrać 
koncert w „Trójce”, w Studiu im. Osiec-
kiej i wydać go na płycie? Efekt będzie 
o niebo lepszy, a i zespół w pełni sobie 
zasłużył na taką imprezę.    n

Michał Dziadosz

Lambchop
This (is what I wanted  
to tell you)
City Slang 2019
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Formacja Lambchop ma siedzibę  
w Nashville. Działa pod jednoosobo-
wym kierownictwem Kurta Wagnera – 
głównego instrumentalisty i wokalisty 
oraz kompozytora niemal całego reper-
tuaru.

W piosenkach amerykańskiej gru-
py dominowały dotąd klimaty folko-
we i country, z gitarami akustycznymi  
w roli głównej. Tym razem lider miał jed-
nak inny pomysł na brzmienie. Pozostał 
wprawdzie przy nastrojowych piosen-
kach, które zapowiada otwierająca kom-
pozycja „The new isn’t so you anymore”, 
ale wprowadził do instrumentarium 
więcej elektroniki. Nagrania wyraźnie 
się więc różnią od wcześniejszych doko-
nań zespołu. Niewykluczone, że jednym 
z powodów jest obecność na albumie 
Matthew McCaughana – współautora  
aż pięciu kompozycji. Zwykle przecież 
Wagner tworzył muzykę sam.

Pod względem brzmieniowym nie za-
wsze jest atrakcyjnie. Przetworzenie cie-
płego barytonu lidera daje na przykład 
efekt wręcz groteskowy.

Album „This (is what I wanted to tell 
you)” nie zapisze się na dłużej w pamię-
ci melomanów. Zwłaszcza tych, którzy 
pamiętają tak fantastyczne i wielobarw-
ne płyty jak krążek „Nixon” z 2000 roku 
czy wydany dwa lata później „Is a wo-
man”. Miejmy nadzieję, że to tylko mały 
wypadek przy pracy i wkrótce znów 
usłyszymy zespół Wagnera w dobrej 
formie.    n

Grzegorz Walenda


