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Rzeźnia – Żreć (1996)

  

    1  Sławek    2  Głupcy    3  Bezosobowość    4  Żywe Trupy    5  Religijny Przemysł    6  Rafał 
  7  Szkło    8  50.000    9  Wrak    10  Mięsne gówno    11  Bez Rządów    12  Irena    13  Pionek
   14  Żreć    15  Machina Społeczna    16  Tek-kno-t    17  Nowy    18  Kościelne Dzwony    19 
Rot    20  Ekologiczny Terror    21  Bierny    Bass, Vocals – Yankiel  Drums – Mutek  Guitar –
Kaczor  Guitar, Bass, Vocals – Spłuczka  Vocals – Jaca, Justa (tracks: 10)    

 

  

Rzeźnia - grindcore'owa kapela z Opola, powstała na przełomie 1991/92. Obecnie kapela
tworzy 'na wyspach' pod nazwą Boruta w zupełnie innym składzie. Z orginalnego składu
pozostał tylko Kaczor. ---last.fm

  

 

  

RZEŹNIA to maksymalny grindowo-crustowy wykurw z Opola. Na koncie mają wydaną przez
Stradoom Terror taśmę "Żreć" i nagrany niedawno nieoficjalny reh. Wypada mieć nadzieję, że
niedługo chłopaki nagrają te utwory w jakimś studio i wydadzą ten stuff, bo RZEŹNIA, jak to
mówi Paju, który sobie podśpiewuje w zespole sopranem, rozpierdoli Wam mózgi. Nie
przeczę...  Po ukazaniu się "Żreć", zespół grał jeszcze chwilę by ostatecznie zawiesić
działalność, potem chyba jakoś po tej dupnej powodzi w 1997 Kaczor, Szkło i Spłuczka zaczęli
znowu coś próbować ja doszedłem na wokal i dalej już zaczęło się kręcić od nowa, drugi
gitarzysta też był ale decyzją zespołu musiał odejść, ha!! Na wiosnę 2001 r. weszliśmy do
pewnego podopolskiego studia współprowadzonego przez takiego dalszego kumpla,
nagraliśmy tam z 10 numerów, ale nagranie okazało się być tak fatalne że na razie leży to na
płytach gdzieś w szufladzie, nawet masteringu się nie podejmowaliśmy, bo jak zaczęliśmy
obrabiać materiał to okazało się że koleś w ogóle nie zrozumiał o co nam chodzi, nie kumał po
prostu takiej muzyki, i tak jak w trakcie poszczególnych partii wydawało się wszystko ok, to jako
całość brzmiało wszystko chujowo, jeżeli znajdziemy jakiegoś magika kiedyś, to może coś z tym
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zrobimy ale teraz trudno stwierdzić. ---Paju, rodzer1.republika.pl

  

 

  

The band was formed at the turn of 9192 when the first show in Opole was played under the
name POGRZEBACZ (THE POKER) Line-up for that time was: Mutek - drums, Walec - guitar,
Chudy - bass. For all the years the line-up was changing several times, where bass players
were changing most often (according to Mutek's words).From the beginning RZEZNIA was
playing mix of crust punk grind and noise. As the time was passing by their music was
becoming more brutal and finally they focused completely on playing grindcore.Musicians of
other groups have come through the band for all these years, inter alia: S.O. War, Pignation,
Selfhate, Mothra, Spasi Sohrani. User-contributed text is available under the Creative
Commons By-SA License; additional terms may apply. ---innospider.com
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