
Tormentia - W Obronie (2013)

Written by bluelover
Monday, 28 October 2013 16:44 - 

Tormentia - W Obronie (2013)

  

    01. Pamiętam  02. W obronie...  03. Gryps  04. Polska podziemna  05. Bzura  06. Polskie
termopile  07. Tormentia II  08. Intro (Molot)  09. Destroy the perversion (Molot)  10. Nie pytaj o
Polskę (Republika cover)    Bobek - wokal  Philu – muzyka    

 

  

Długo trzeba było czekać na kolejny album zespołu Tormentia, mimo że band nie należy do
grupy twórców wydających swoje płyty, co 10 lat i koncertujących raz na rok. Tormentia to
przecież jedna z tych nielicznych w Polsce kapel, która pracuje nad materiałami czy projektami
non stop.

  

Album składa się z 10 utwórów, w tym z aż 3 z nich to covery. Dwa „Intro” oraz „Destroy the
perversion” – białoruskiego „Mołota” oraz budzący chyba największe kontrowersje cover
Republiki „Nie pytaj o Polskę” . 7 pozostałych utwór układa się w ciekawą kompozycję, jeśli
chodzi o warstwę tekstową. Pamiętam, W obronie..., Gryps, Polska podziemna, Bzura, Polskie
Termopile – to utwory poświęcone walce z okupantem , II wojnie światowej , bohaterstwu. W
sumie, gdyby nie dość osobisty utwór Tormentia II oraz wspomniane już covery płytę można
porównać do popularnych w ostatnich czasach „albumów historycznych” czy to Horytnicy czy
Tadka z Firmy.

  

Muzycznie album nie zaskakuje, solidne , dopracowane metalowe granie Tormentii, wszystkie
utwory są na zbliżonym poziomie, trudno wskazać hity jak było to możliwe w przypadku
poprzednich płyt. Na uwagę zasługują : W obronie, Gryps, Polskie Termopile.

  

Oprócz dopracowanych kawałków doskonałym dodatkiem jest książeczka z utworami
przygotowana przez Grafikę Patriotyczną. Grafiki z okładki została wykorzystana również przy
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produkcji nowych t-shirtów zespołu. --- Grzegorz Michałowski, nasza-scena.net

  

download:  uploaded anonfiles yandex 4shared solidfiles mediafire mega filecloudio
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