Η γειτονική Ιταλία μας έχει χορτάσει από καλές
μπάντες που κινούνται στον χώρο του progressive ή
του power/prog χώρου και για να θυμηθούμε
μερικές από αυτές έτσι στα γρήγορα θα μπορούσα
να αναφέρω τους Labyrinth, Time Machine, Eldritch,
Athena κτλ. Έτσι λοιπόν στην ατελείωτη αυτή λίστα
προστίθενται δισκογραφικά και οι Rustfield, οι
οποίοι αν και δημιουργήθηκαν το 2007, μέχρι τώρα
δεν είχαν κυκλοφορήσει κάποια ολοκληρωμένη
δισκογραφική δουλειά. Η αναμονή λοιπόν μάλλον
άξιζε και αφού υπέγραψαν με την μεγάλη Massacre έρχονται να μας αποκαλύψουν το ντεμπούτο τους με
την ονομασία “Kingdom Οf Rust”. Το “Kingdom Οf Rust” είναι ουσιαστικά μια συλλογή κομματιών που
γράφτηκαν από το 2007 έως το 2011, εποχή που άρχισαν οι ηχογραφήσεις του άλμπουμ. Μουσικά δεν
πρόκειται να ακούσετε κάτι το πολύ ξεχωριστό. Είναι progressive; Ναι! Αλλά κρατιέται μέσα στα όρια αυτά
με κάποιους ηλεκτρονικούς πειραματισμούς. Το θέμα είναι ότι η μουσική που παίζουν τα φιλαράκια από
την Ιταλία είναι πάρα πολύ όμορφη. Γενικά το άλμπουμ είναι “ταξιδιάρικο”, όπως μου αρέσει να τα
αποκαλώ αυτά, γεμάτα μελωδικά περάσματα και όμορφα solos ενώ ακόμα και οι πιο γρήγορες στιγμές
είναι αρκετές για να σε κάνουν να προχωρήσεις με θάρρος και να ρίξεις και ένα καλό headbanging, χωρίς
όμως υπερβολές. Στα πιο μελωδικά τους κομμάτια μου θυμίζουν έντονα τους The Reasoning κάνοντας τις
progressive rock επιρροές πιο εμφανείς, ενώ στα πιο γρήγορα σημεία σαφώς υπάρχουν επιρροές από
Symphony X, Ayreon και φυσικά Dream Theater. Και τα 5 παλικάρια που απαρτίζουν την μπάντα είναι
τρομεροί παίκτες και ο τραγουδιστής τους Andrea Rampa, που μαζί με τον Davide Ronfetto έχουν γράψει
όλο το άλμπουμ, αφήνει εκπληκτικές εντυπώσεις μέσα στην μια ώρα που διαρκεί το άλμπουμ. Με
κερασάκι στην τούρτα όμως τις συμμετοχές των John Macaluso (Symphony X, ex-Y.J. Malmsteen) στα
τύμπανα τις πλειοψηφίας των κομματιών, Federica De Boni (White Skull) στα φωνητικά του κομματιού
“Waxhopes” και Douglas R. Docker (Docker’s Guild, ex Biloxi) στα πλήκτρα άλλων 4 κομματιών το μόνο που
ενδεχομένως πρέπει να συμπληρώσω είναι το εξής… Καλή ακρόαση!
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