
Illusion - Illusion 6 (2004)

Written by bluelover
Thursday, 22 November 2012 17:11 - 

Illusion - Illusion 6 (2004)

  

    1. Zlew   2. Zwyczajnie nie   3. Trzy ptaki   4. Dwa zera   5. Kukły   6. No man   7. Czasem   8.
Skoczny   9. Pukany   10. Adubi   10. Little bit faster   12. Nie wiem, nie wiem   13. Niedaleko   
Skład:      Paweł Herbasch - perkusja      Tomasz Lipnicki - gitara, śpiew      Jerzy Rutkowski -
gitara      Jarosław Śmigiel - gitara basowa    

 

  

Ostatni krążek formacji - rok po premierze uległa ona rozpadowi. Dzieło było pierwszym i
jedynym wydanym nakładem wytwórni Izabelin Studio/Polygram Polska. Na tle poprzednich,
album sprzedawał się na znacznie słabszym poziomie.

  

Artyści pracowali nad longplayem w listopadzie 1997 roku w leżącym w Wiśle studiu
nagraniowym Deo. Tym razem pozwolili sobie na bardziej śmiałe eksperymenty, stąd na płycie
elementy elektroniczne. - Chcieliśmy grać, tak jak do tej pory, cały czas jest to bez wątpienia
Illusion - opowiadał Lipa dziennikarzowi "Tylko Rocka". - Ale jesteśmy już starszymi ludźmi i
razem z nami rozwija się muzyka. Wszystko jest bardziej dojrzałe. Transowe? Bardzo dobrze,
takie miało być. Jesteśmy na takim etapie, chcemy żeby muzyka działała transowo. Trudno,
żebyśmy grali twardo, jeżeli już nie czujemy tego do końca. Teraz mamy potrzebę grania innych
dźwięków

  

Krążek został zatytułowany "Illusion 6", mimo że było to 5 wydawnictwo zespołu (wliczając
wydaną w 1996 roku koncertówkę "Illusion 4 - Bolilol Tour").  W 2004 roku nakładem wytwórni
Metal Mind ukazało się zremasterowane wznowienie longplaya. Jako dodatki znalazły się na
nim utwór "Jerry", wideoklip do piosenki "Trzy ptaki" oraz filmik "Moskwa", będący krótkim
dokumentem wyprawy do Rosji.
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- Muzycznie jest już jak najbardziej po staremu - recenzował płytę Grzesiek Kszczotek na
łamach "Tylko Rocka". - Oczywiście mam tu na myśli ten typ "starości", po którym natychmiast
rozpoznaje się styl Illusion. A więc ciężkie, grane z jakąś zaciętością, a może raczej
zawziętością riffy, sporo brudu gitar i oczywiście mocny, odpowiednio zachrypnięty śpiew Lipy.
--- muzyka.wp.pl
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