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'Kingdom Of Rust' is het debuutalbum van dit Italiaanse vijftal dat ontstond in 2007 toen componist/gitarist
Davide Ronfetto (staat ook in voor de programmatie) zijn ideeën deelde met die van vocalist/keyboard en
synthesizer-speler Andrea Rampa. Hun ideeën om progressieve metal (of rock) te gaan maken kregen
verder vorm dankzij de toevoeging van bassist Alessandro Spagnuolo, gitarist Luca Spagnuolo en drummer
Salvo Amato. In hun progressieve mix is er ook ruimte voor invloeden uit de elektronische muziek en zelfs
een scheutje psychedelica is hen niet vreemd. En zo krijg je hier twaalf nummers, goed voor bijna zeventig
minuten muziek, op dit debuut, met extra “hulp” van John Macaluso (drums – Symphony X), Federica De
Boni (vocals – White Skull) en Douglas R. Docker (keyboards – Docer's Guild). Niet dat dit echt voor een
immense meerwaarde zorgt, maar misschien krijgen zo mensen die deze bands kennen ook interesse voor
Rustfield. En, volgens mijn bescheiden mening, kunnen ze ieder ruggensteuntje best gebruiken want echt
pakkend of vernieuwend kan je dit bezwaarlijk gaan noemen. Nergens ben ik op het puntje van mijn stoel
gaan zitten om ook maar een fragment van een nummer extra goed over me heen te laten komen. Nee,
daarvoor is dit allemaal niet spannend, niet aangrijpend genoeg. Ik bedoel hiermee niet dat dit een een
slecht album is geworden, maar toch had ik graag gehad dat de nummers wat meer diepgang hadden
gekregen, dat ze iets avontuurlijker zouden worden gebracht. Nu blijft het vijftal echt op veilig spelen zodat
er eigenlijk maar heel weinig verrassende wendingen te noteren vallen in de nummers. En net die
verrassende wendingen zorgen ervoor dat een album met progressieve metal of rock boven het pak
uitsteekt en dat is hier duidelijk niet het geval. En volgende keer beter ?
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