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The Avalanches
Wildflower
XL Recordings 2016

Muzyka:   ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

Wydaje się, że dzięki postępowi tech-
niki coraz łatwiej zrealizować album  
i uzyskać na nim dobry, niekiedy audio-
filski dźwięk. Nie brakuje jednak wyko-
nawców, którzy wciąż starają się grać 
jak dawniej. Może nie byłoby w tym nic 
dziwnego, gdyby jedynie powielali stare 
klimaty. Tylko że, nie wiedzieć czemu, 
próbują przypominać stare brzmienia, 
jakby nowe techniki realizacji ich nie 
bawiły. Imitują dawne niedoskonało-
ści mikrofonów i dogrywają charak-
terystyczne trzaski, znane z czarnych  
płyt. 

Przykładem omawiany longplay „Wild-
flower”. Do celów recenzji celowo uży-
łem archaicznego nośnika winylowego, 
mimo że w sklepach album pojawił się 
również na kompakcie. Zrobiłem to, 
ponieważ nawet na CD nie ma ucieczki 
od umyślnie dogranych trzasków. 

A sama muzyka? Też taka z dawnych 
lat. Coś między Radiem Luxembourg  
a  ścieżką dźwiękową do reklamy płat-
ków owsianych. Ta ostatnia najwyraź-
niej chodzi muzykom po głowie – wy-
starczy posłuchać nagrania tytułowego. 
Ale jeśli ktoś lubi eksperymenty, ma ich 
w zestawie „Wildflower” aż 21. Na finał 
jest nawet sobotnia melodeklamacja 
(„Saturday Night Inside Out”).     n

Grzegorz Walenda

Red Hot Chili Peppers
The Getaway
Warner Bros. Records 2016
Dystrybucja: Warner Music

Muzyka:   ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Red Hot Chili Peppers pojawili się 
na scenie Los Angeles w 1983 roku. Od 
tego czasu pozostają wierni rockowi  
z dużą dawką funku i elementami reg-
gae. Jedenasty krążek studyjny amery-
kańskiego kwartetu nie przynosi styli-
stycznej rewolucji. Zapewne dlatego, 
że w składzie pozostaje trzech stałych 
członków formacji. Oprócz założycieli – 
Anthony’ego Kiedisa (wokal) i Michaela 
Petera Balzary’ego, znanego pod pseu-
donimem Flea (bas) – nadal słyszymy 
grającego z nimi od 1989 roku Chada 
Smitha (perkusja). Jedynie poprzednie-
go gitarzystę, Johna Frusciante, zastąpił 
w 2009 roku Josh Klinghoffer. 

Program rozpoczyna dobrze brzmią-
cy, podany z właściwą dla RHCP ener-
gią, utwór tytułowy. Moim zdaniem 
to właśnie on, a nie wydane na singlu 
„Dark Necessities”, powinien promo-
wać album. Ale może charakterystycz-
na dla grupy partia gitary basowej zade-
cydowała o takim wyborze? Album jest 
bardzo typowy dla RHCP, dość równy 
pod względem poziomu nagrań, za co 
muzykom należy się pochwała. Nieła-
two wybrać najlepsze kawałki. Na ra-
zie stawiam na melodyjny „Sick Love”, 
który akurat najbardziej odbiega od 
znanej stylistyki. No cóż, po 33 latach 
estradowej aktywności trudno o krążek 
dorównujący albumowi „Blood Sugar 
Sex Magik” (1991).    n

Grzegorz Walenda

Gojira
Magma
Roadrunner 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Jak już się wielokrotnie przekonali-
śmy, nawet najbardziej oryginalna for-
muła w końcu powszednieje. Na szczę-
ście panowie z Gojiry w porę zdali sobie 
z tego sprawę i na swoim najnowszym 
albumie skręcają w stronę bardziej me-
lodyjnych i nastrojowych brzmień.

„Magma” rozczaruje wielu dotych-
czasowych fanów, ale przysporzy gru-
pie nowych. Zmiany są faktycznie od-
czuwalne i jeśli ktoś do tej pory cenił 
zespół wyłącznie za agresywne łojenie, 
nie znajdzie tu wiele dla siebie. Charak-
terystyczne riffy, łączące potężną sekcję 
rytmiczną z piskiem wysokich rejestrów 
gitar, dalej cieszą uszy, lecz częściej 
zwalniają tempa. Słychać też więcej 
eksperymentów z brzmieniem, zamiast 
dodawania kompozycjom masy. 

Chociaż zagrywki z reguły zaskaku-
ją kreatywnością, to niekiedy brakuje 
im rozwinięcia. Sporadyczne dłużyzny,  
w połączeniu z obecnością niewie-
le wnoszących przerywników, a także 
krótkość albumu powodują, że odnosi 
się wrażenie, iż „Magma” nie oferuje 
zbyt dużo czystej treści.

Najnowsze dzieło Gojiry nie przekona 
wszystkich. To odważny ruch i chociaż 
nie wszystko wyszło tak, jak powinno, 
to z pewnością jest to krok w dobrą 
stronę.   n

Karol Wunsch
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Myrath
Legacy
Verycords 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Myrath dowodzi tezy, że metal z mniej 
oczywistych miejsc potrafi zaimpono-
wać. Zespół umiejętnie balansuje po-
między skomplikowanymi strukturami 
metalu progresywnego oraz przystęp-
nymi melodiami, które przyciągnęłyby 
szerszą publiczność. Choć w kompozy-
cjach nie ma eksperymentów z konwen-
cją, to szeroka paleta brzmień bez tru-
du wypełnia ewentualne braki. Mocno 
obecne są także  motywy z ojczyzny mu-
zyków – Tunezji. Instrumenty smyczko-
we, charakterystyczne dla muzyki arab-
skiej, to nie tylko haczyk, ale integralna 
część większości utworów. Twórcy sku-
piają się na wyśmienitych, chwytliwych 
wokalach oraz partiach klawiszowych, 
przez co pozostałym instrumentali-
stom zdarza się zejść na dalszy plan. 
Gdyby pisząc swoje kompozycje, zespół  
w równym stopniu wykorzystał talenty 
wszystkich członków, trudno byłoby się 
do czegoś przyczepić.

„Legacy” to jeden z tych albumów, 
które – prezentując wyjątkowo wysoki 
poziom artystyczny – są w stanie trafić 
także do niezbyt wyrobionych słucha-
czy. Przy tej płycie źle bawić się będą 
jedynie najwięksi przeciwnicy przystęp-
nego brzmienia w metalu.   n

Karol Wunsch

Radiohead
A Moon Shaped Pool
XL Recordings 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Muzycy Radiohead wciąż zaskakują. 
Nie twierdzę, że jest równie dobrze jak 
na krążku „OK Computer”, ale ich naj-
nowszej produkcji słucha się naprawdę 
przyjemnie.

Gwiazdą jest oczywiście Thom Yorke. 
Potrafi przykuć uwagę zarówno nie-
tuzinkowymi pomysłami, jak i lekko 
nonszalanckim śpiewem. Obok instru-
mentalnych partii członków brytyj-
skiej kapeli mamy też orkiestrę i chór. 
Irytować mogą trochę przetworzone 
wokale w finale „Daydreaming”, ale już 
„Decks Dark” to Radiohead, jakie lubi-
my najbardziej – mocny wokal Yorke’a 
na atrakcyjnym podkładzie elektronicz-
nym lub gitarowym. W „Desert Island 
Disk” wkraczamy na parę minut w kli-
maty akustyczne. Podobać się może za-
równo melodia, jak i partie basu, wzbo-
gacające oszczędną sekcję rytmiczną. 
Niepokojący „Ful Stop” trochę za bardzo 
opiera się na elektronice, ale to kwestia 
gustu. Dalej znów robi się bardziej aku-
stycznie i nastrój łagodnieje. Początek 
utworu „Present Tense” skojarzył mi się 
z atmosferą piosenek Stinga, ale dalej to 
już wyłącznie Radiohead. I tak już do 
końca. Delikatnie, klimatycznie, aż po 
fantastyczny „True Love Waits” na finał. 
Na pewno warto posłuchać, choć do 
najlepszych osiągnięć grupy odrobinę 
brakuje.   n

Grzegorz Walenda

Oracles
Miserycorde
Deadlight Entertainment 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Wygląda na to, że wydanie wyśmieni-
tego „Retrogore” nie wystarczyło zespo-
łowi – ich poboczny projekt serwuje ko-
lejną porcję znakomitego death metalu. 
Muzyka jest tak oryginalna, że trud- 
no ją podciągnąć pod konkretny pod- 
gatunek.

Oracles łączą tu sekcję rytmiczną 
brutalnych odmian gatunku i potężne 
growle Svena de Caluwé z kontrasto-
wymi żeńskimi wokalami oraz elemen-
tami industrialno-symfonicznymi. Jak 
już wcześniej udowodniło Fleshgod 
Apocalypse,  takie zestawienie daje nie-
samowite rezultaty. Tak się dzieje rów-
nież w przypadku Oracles. Partie per-
kusji przypominają tu serie z karabinu 
maszynowego. Gitarowe riffy oraz ryk 
wokalisty nie tracą masy w połączeniu 
z melodyjnym głosem Sanny Salou czy 
klawiszowym podkładem. W przeci-
wieństwie do wspomnianych Fleshgod 
Apocalypse, twórcy ułożyli kompozycje 
nie przeplatając składników. Operują 
nimi na zasadzie kontrastu; mimo to 
stworzyli spójny przekaz. Potęga sekcji 
rytmicznej jest tu przełamywana, a nie 
wspomagana przez fragmenty symfo-
niczne. Dzięki temu płyta jest nieprze-
widywalna i nie nudzi.

„Miserycorde” to bez wątpienia in-
teresujące wydawnictwo. Jest to album 
jednocześnie delikatny i ciężki, melo-
dyjny i brutalny. Fani łączenia przeci-
wieństw z pewnością znajdą tu coś dla 
siebie.   n

Karol Wunsch
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Witherscape
The Northern Sanctuary
Century Media 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Każdy kolejny album, w którym pal-
ce macza Dan Swanö, to powód do 
ekscytacji. Nieraz już udowodnił, że 
świetnie sobie radzi nie tylko w świecie 
ekstremalnego metalu, lecz także w ga-
tunkach bardziej melodyjnych czy pro-
gresywnych. „The Northern Sanctuary” 
utrzymuje wysoki poziom i przynosi 
kolejną porcję ciężkich, a jednocześnie 
chwytliwych utworów.

Niepowtarzalny charakter zespołu 
bije z każdego motywu. Istotną rolę od-
grywają tu wokale samego Swanö, który 
należy do grona najlepszych wokalistów 
metalowych. Growle uderzają jak mało 
które, a lekko zachrypnięty, melodyjny 
głos oczarowuje. Partie klawiszy wpro-
wadzają do utworów niepowtarzalny 
klimat. Ich ciągła obecność urozmaica 
aranżacje i dodaje im głębi. Muzycy nie 
boją się polifonii i często prowadzą po 
kilka linii melodycznych jednocześnie. 
Charakter riffów również ma tu zna-
czenie. Z jednej strony, słychać wpły-
wy melodic death metalu z Göteborga; 
z drugiej – można wyczuć domieszki 
takich gatunków, jak gotycki czy kla-
syczny heavy metal, a przede wszystkim 
potężną ilość progresywy, dzięki której 
wszystkie motywy są należycie rozbu-
dowane.

„The Northern Sanctuary” to praw-
dziwa uczta dla wszystkich fanów Dana 
Swanö. Zaś dla tych, którzy jeszcze go 
nie znają – furtka do eksploracji jego 
twórczości.   n

Karol Wunsch

Whispered
Metsutan – Songs  
Of The Void
Redhouse 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Czasem wystarczy znaleźć jedno tra-
fione rozwiązanie, aby wprowadzić do 
zastałej formuły powiew świeżości. Tak 
właśnie się stało w tym przypadku.

Niektórzy powiedzą, że Whispered 
to zespół, który bazuje wyłącznie na 
prostym triku. Jest w tym trochę racji, 
ale aż trudno uwierzyć, jak wspaniale 
tradycyjne dalekowschodnie motywy 
współgrają z brzmieniem skandynaw-
skiego melodic death metalu. Sam po-
mysł, bez odpowiedniej realizacji, to 
jednak za mało. Tutaj muzycy spisali się 
na medal.

Nie ograniczyli się do odgrzewania 
typowych schematów, dzięki czemu na 
płycie udaje się znaleźć kilka dłuższych 
i całkiem złożonych kompozycji. Jednak 
nawet potężne, ponadsiedmiominuto-
we kolosy nie ciągną się niepotrzebnie. 
Bogactwo brzmień widać tu na każdym 
kroku. Szybkie, agresywne zagrywki 
płynnie przechodzą w nastrojowe, fol-
kowe, a nawet symfoniczne przerywni-
ki, by zaraz znów zaatakować furią po-
dwójnej stopy perkusyjnej i wysokiego 
growlu wokalisty.

„Metsutan – Songs of the Void”  
z pewnością zakwalifikuje się do ścisłej 
czołówki albumów tego roku. Nie jest 
też wykluczone, że przemówi nie tylko 
do fanów konwencji, warto więc przy-
słuchać mu się uważniej.   n

Karol Wunsch

Periphery
Periphery III:  
Select Difficulty
Sumerian 2016

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Fakt, że członkowie Periphery ledwie 
półtora roku po wydaniu dwupłytowe-
go „Juggernauta” byli w stanie zapropo-
nować kolejną porcję powalającego ma-
teriału, jest godny uznania. Pionierzy 
djentu znów udowodnili, że zasługują 
na pozycję w ścisłej czołówce współcze-
snego metalu.

„Periphery III: Select Difficulty” nie 
wprowadza do muzyki zespołu wielu 
nowości. Stanowi raczej mieszankę sty-
lów, w jakich dotychczas grupa się po-
ruszała. Znajdziemy tu zarówno ciężar 
brzmienia i imponujące popisy umie-
jętności technicznych, znane z debiu-
tu, jak i chwytliwe tematy oraz złożone 
kompozycje, do jakich przyzwyczaił 
fanów „Juggernaut”. Zewsząd atakują 
nas rozłożyste pasaże, ciekawe pomysły  
i nieoczekiwane zwroty akcji. Fragmen-
ty symfoniczne pojawiają się znacznie 
częściej niż dotychczas, co dodaje po-
tężnemu brzmieniu grupy dodatkową 
moc. Muzycy postanowili również za-
bawić się konwencją, dzięki czemu mo-
żemy usłyszeć „Catch Fire” – chwytliwą 
balladę, czerpiącą inspirację z funku.

Samo nagranie, dzięki bogactwu elek-
troniki i efektów gitarowych, brzmi wy-
jątkowo przestrzennie, nie tracąc przy 
tym przejrzystości.

Każdy dotychczasowy fan grupy znaj-
dzie tu coś dla siebie. Zespół popisał się 
wszechstronnością, która na pewno ni-
kogo nie znudzi.   n

Karol Wunsch


