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Batalion d'Amour - W Teatrze Snów (2001)

  

    1.Kalejdoskop wspomnień   2.Coraz bliżej   3.Niewiara   4.Niepamięć   5.Erotyk   6.O Tobie  
7.Zabij miłość   8.Kwiaty śmierci   9.Pieśni śmierci   10.In Your Room   11.Kalejdoskop
wspomnień (Radio Edit)    Muzycy:      Anna Blomberg - wokal      Piotr Grzesik - gitara
basowa ,wokal w utworze "Zabij miłość"      Robert Kolud - gitara      Mirosław Zając -
instrumenty klawiszowe      Mariusz "Pajdo" Pająk – perkusja    

 

  

Tuż po premierze tego krążka słyszałem głosy, że Batalion się nie rozwija, że grupa dowodzona
dotychczas przez Anię Zachar stoi w miejscu, kurczowo trzymając się obranego muzycznego
stylu. Cóż, może jest w tym jakaś prawda, ja jednak uważam, że najnowszy album tej śląskiej
grupy, to najlepsza płyta w jej dorobku.

  

Nie ma tu jakichś stylistycznych zawirowań - muzycy Batalionu doskonale wiedzą co chcą grać,
poza tym wydaje się że wyciągnęli wnioski z przeszłości i w nowych utworach słychać to, co
było dotychczas solą twórczości Batalionu - ładne wpadające w ucho melodie, poetyckie teksty
ubrane w klimatyczne, czasami mroczne dźwięki. Na tej płycie Batalion najbardziej chyba zbliżył
się do Closterkellera ("Kalejdoskop Wspomnień", "Coraz Bliżej", "O Tobie"), ale absolutnie nie
jest to jakiś zarzut - wydaje się przecież, że grupa od zawsze stawiała sobie Clostera za wzór.

  

Na "W teatrze snów" znalazły się też dwa, nieco inne od reszty utwory - pierwszy to "Zabij
Miłość", w którym zaśpiewał Piotr Grzesik, drugi zaś "In Your Room" z repertuaru Depeche
Mode. Zresztą ta miłość do "coverowania" Depeche Mode towarzyszy dokonaniom Batalionu od
dawna i "W teatrze snów" z pewnością byłby albumem uboższym, gdyby zabrakło na nim
utworu DM. Na koniec chciałbym jeszcze pochwalić doskonałą oprawę graficzną płyty - okładka
i zawartość książeczki to prawdziwie europejski poziom. Podsumowanie? Dobry album.
Najlepszy w karierze Batalion D'Amour. --- Darek Świtała, onet.pl
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