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Accept
The Rise of Chaos
Nuclear Blast 2017

Muzyka:   ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Wydaną w 2010 roku płytą „Blood Of 
The Nations” Accept podbił scenę tra-
dycyjnego heavy metalu. Zespół wracał 
wtedy po 14 latach milczenia i choć pre-
zentował te same pomysły, to jednak no-
woczesna oprawa pozwoliła zachować 
świeżość znanej od dawna formuły.

Niestety, z każdym kolejnym wydaw-
nictwem uczucie to zanikało, a jedynym 
argumentem, przemawiającym za ist-
nieniem grupy, stawała się nostalgia fa-
nów. Na „The Rise of Chaos” słychać już 
wyraźnie zmęczenie materiału. Panowie 
dają nam do zrozumienia, że nawet nie 
myślą, by kogokolwiek czymkolwiek za-
skoczyć. Cały problem albumu najlepiej 
obrazuje utwór „Analog Man”. Woka-
lista narzeka w nim na postęp techno-
logiczny, za którym nie jest w stanie  
nadążyć.

Z jednej strony, starzy fani, oczekują-
cy kolejnej porcji oldskulowego heavy 
metalu, nie będą zawiedzeni – w końcu 
muzycy świetnie opanowali tę działkę. 
Technicznie też jest to solidny materiał. 
Sęk w tym, że zabrakło nowych pomy-
słów. Mimo to wszyscy, dla których trzy-
manie się status quo jest zaletą, powinni 
sięgnąć po tę płytę.     n

Karol Wunsch

SikTh
The Future in Whose Eyes?
Peaceville 2017

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Po niedawnym króciutkim, lecz uda-
nym powrocie EP-ką „Opacities”, SikTh 
postanowili nagrać pierwszy po długiej 
przerwie album długogrający. Niestety, 
choć dzięki temu zespół dał fanom do-
kładnie to, czego oczekiwali, to więk-
szy format okazał się dla niego kulą  
u nogi.

„The Future in Whose Eyes?” ma tyle 
samo treści co jego poprzednik, który 
jednak był krótszy o prawie dwadzie-
ścia minut. Album wydaje się przez to 
sztucznie rozwleczony. Muzycy zbyt 
długo zatrzymują się na pewnych mo-
tywach, a niektóre fragmenty wydają się 
jedynie niezbyt przemyślanymi zapy-
chaczami, mającymi odwlec pojawienie 
się kolejnej interesującej bądź niekon-
wencjonalnej zagrywki.

Nie można jednak powiedzieć, że bra-
kuje im pomysłów. SikTh wspinają się 
na wyżyny zarówno umiejętności wy-
konawczych, jak i kreatywności. Róż-
norodne wokale, rozległe, synkopowane 
riffy gitarowe, wyraźna, niesztampowa 
linia basu czy gwałtowne zmiany nastro-
ju goszczą na każdym utworze. Bywają 
jednak przerywane niezbyt ciekawymi 
refrenami lub niepotrzebnymi powtó-
rzeniami. Gdyby wycięto kilka fragmen-
tów i podano tę samą treść w bardziej 
skondensowanej formie, powstałby wy-
bitny album.     n

Karol Wunsch

Septicflesh
Codex Omega
Season of Mist 2017

Muzyka:   ≤≤≤≤≤

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Połączenie brzmień symfonicznych  
z death metalem bywa mocno niedo-
ceniane, choć może dawać niesamowi-
te rezultaty. Potęga orkiestry sprawia,  
że ekstremalne gatunki metalu są w sta-
nie uderzyć odbiorców o wiele skutecz-
niej, niż byłoby to możliwe wyłącznie 
za pomocą konwencjonalnych środków 
wyrazu. Grupa Septicflesh doskonale 
zdaje sobie z tego sprawę, dzięki czemu 
jej najnowszy album dosłownie zmiata 
słuchaczy z powierzchni ziemi.

Wiele bandów, łącząc tak odległe 
światy, nie jest w stanie do końca ich 
ze sobą zespolić. W tym przypadku nie 
ma jednak mowy o niedociągnięciach. 
Pisząc utwory, zespół uczynił elementy 
symfoniczne samym rdzeniem kompo-
zycji, wokół którego obraca się całość. 
Co ciekawe, udało się to osiągnąć bez 
choćby najmniejszego złagodzenia bru-
talności konwencji. Wprawdzie słychać 
sporo spokojniejszych momentów, ale 
służą one głównie budowaniu napięcia. 
Dzięki nim ze zdwojoną siłą odczuwa-
my furię gitar, perkusyjny grad czy ener-
gię growli.

Te odczucia potęguje jeszcze nagranie, 
pozbawione niepotrzebnej kompresji.

„Codex Omega” to niesamowite prze-
życie, które na pewno docenią zwolen-
nicy mocnych wrażeń.     n

Karol Wunsch
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Ayreon
The Source
Mascot Label Group 2017

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≤

Na scenie metalu progresywnego Ar-
jen Anthony Lucassen jawił się zawsze 
jako ostoja tradycji. Jego wielopłytowe 
albumy koncepcyjne, na których go-
ścinnie występowało wielu najlepszych 
wokalistów gatunku, oraz niezwykle 
bogate aranżacje porywały nawet naj-
bardziej konserwatywnych fanów pro-
gresywy. „The Source” z pewnością nie 
będzie wyjątkiem.

Trzymanie się tradycji ma jednak 
swoje minusy. O ile gitary akustyczne, 
flet i skrzypce dobrze pasowały choć-
by do historii o kupcu w Indiach („The 
Diary”), to już bunt maszyn i koloniza-
cja przestrzeni kosmicznej aż się proszą 
o kilka bardziej nowoczesnych wstawek. 
Wprawdzie w przypadku albumów Ay-
reona mieszanie tematyki science-fic-
tion oraz folku nie jest niczym nowym, 
jednak po ponad dwudziestu latach od 
debiutu przydałoby się popchnąć muzy-
kę nieco do przodu.

Obiektywnie trzeba przyznać, że  
i kompozycje, i wykonanie stoją na naj-
wyższym poziomie. Całość brzmi bo-
gato, lecz tym razem ciężar kompozycji 
nie spoczywa na ozdobnikach. Twórcy 
skupili się bardziej na zagrywkach gi-
tarowych, co zaowocowało wieloma  
fantastycznymi riffami.

Najnowsze dzieło Ayreona to świet-
na płyta. Przeszkadza jedynie względny 
brak nowości.     n

Karol Wunsch

Calvin Harris
Funk Wav Bounces Vol. 1
Sony Music 2017

Muzyka:   ≤≤≤≤≥

Realizacja:  ≤≤≤≤≥

Szkot Calvin Harris naprawdę nazywa 
się Adam Richard Wiles i trudno zrozu-
mieć, dlaczego dla potrzeb kariery sce-
nicznej postanowił zrezygnować z tak 
dobrze brzmiącego nazwiska. 

Debiutował jako didżej i w tej roli na-
dal dobrze się sprawdza. Podobno jest 
jednym z najlepiej zarabiających przed-
stawicieli tej profesji. Mimo to kilka lat 
temu zdecydował się rozszerzyć swoje 
artystyczne działania o występy wokalne 
i instrumentalne. Śpiewa od roku 2002, 
a pięć lat później zadebiutował albumem 
„I Created Disco”. 

Jego płyty reprezentują różny poziom 
artystyczny. Najnowsza perłą nie jest. 
Na szczęście, Harris otoczył się utalen-
towanymi współpracownikami, którzy 
uatrakcyjnili repertuar. Są wśród nich 
m.in. Schoolboy Q, Pharrell Williams, 
Snoop Dogg, a także Ariana Grande, 
John Legend i Katy Perry, a więc wy-
jątkowo gwiazdorskie towarzystwo. 
Pod względem stylistycznym przeważa 
funk i hip-hop, a w warstwie wokalnej 
króluje rap. Miejscami, jak w przeboju 
„Feels”, pojawia się rytm ska. Podobne 
brzmienia dominują od paru lat w ra-
diu. Harris, z pomocą innych autorów, 
ułożył wszystkie melodie i gra na gi-
tarach, klawiszach oraz perkusyjnych  
syntezatorach.     n

Grzegorz Walenda

Alphaville
Strange Attractor
Lunapark 2017

Muzyka:   ≤≤≤≥≥

Realizacja:  ≤≤≤≥≥

„Strange Attractor” to płyta, której 
równie dobrze mogłoby nie być i chyba 
nikt, poza fanami Alphaville, by za nią 
nie tęsknił. 

Nie chodzi o to, że jest zła. Znajdzie 
się na niej bowiem kilka piosenek, które 
brzmią całkiem przyjemnie. Tyle że nie 
ma tu nic oryginalnego. Z drugiej stro-
ny, taki album nie powinien odbiorcom 
zrobić krzywdy, bo wykonania są udane, 
a całość powstała w renomowanej wy-
twórni.

Grupa Alphaville pochodzi z Nie-
miec, a debiutowała na początku lat 80. 
XX wieku, kiedy muzykę pop opano-
wała elektronika. Wypłynęła właśnie na 
brzmieniach synth-pop i new wave. Naj-
pierw udało jej się ulokować na listach 
przebojów hit „Big in Japan”, a później 
przyszedł najsłynniejszy – „Forever 
Young” – oraz kilka innych, już nie tak 
popularnych. 

Na nowej płycie muzycy pozostają 
w konwencji tamtych brzmień, jedy-
nie z mniejszą dawką syntezatorów. 
Z pierwotnej ekipy pozostał tylko  
62-letni Marian Gold (prawdziwe na-
zwisko Hartwig Schierbaum). To on 
decydował zwykle o melodiach oraz 
niuansach aranżacyjnych piosenek Al-
phaville. 

Mimo że od największych sukcesów 
grupy minęło wiele lat, w premierowych 
utworach nadal czuje się ducha synth- 
-popu. Niestety, nie dorównują one naj-
większym hitom kapeli.     n

Grzegorz Walenda


