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Από την πρώτη του όψη, το “Kingdom of rust” φαντάζει ελκυστικότατο. Η πρώτη προσπάθεια των Ιταλών
RUSTFIELD στο χώρο του progressive rock (με αρκετά metal στοιχεία) στηρίζεται από τη Massacre Records, και
σίγουρα μιλάμε για μια καλή δουλειά.
Παρότι οι RUSTFIELD μας ξεναγούν σε έναν κόσμο σκουριασμένο, σίγουρα η μουσική τους δεν είναι
πεπαλαιωμένη. Μια αρκετά πρωτοποριακή οπτική του progressive, συνδυασμένη συχνά με ηλεκτρονικά και
ambient στοιχεία, έχει σαν αποτέλεσμα έναν ιδιαίτερο ήχο. Κάποτε δυναμικότερο, κάποτε πιο γλυκό και
παραδεισένιο. Και οι εναλλαγές αυτών των δύο στοιχείων είναι αρκετά συχνές μέσα στο “Kingdom of rust”. Από
τη μία κομμάτια όπως το “Among the fields of rust” και το “Run with me” εκφράζουν την πιο metal αισθητική του
δίσκου, από την άλλη “Love moan” και “Secret garden” μας επιστρέφουν σε πιο ονειρικές rock διαθέσεις.
Μάλιστα, στο κομμάτι “Waxhopes” πολλοί καλλιτέχνες τους στήριξαν με την παρουσία τους, όπως ο John
Macaluso (ARK) στα drums και η Federica De Boni (WHITE SKULL) στα γυναικεία φωνητικά. Προσωπικό αγαπημένο
το “High waters”, που παρουσιάζει τις περισσότερες ίσως εναλλαγές ενώ rock ατμοσφαιρικό και metal στοιχεία
δένουν άρρηκτα κατά τη διάρκειά του.
Γενικά ενώ μιλάμε για έναν πολύ αξιόλογο δίσκο, υπάρχουν δύο πράγματα που τον τραβάνε πίσω. Αρχικά μπορείς
εύκολα να καταλάβεις ότι η μουσική δεν είναι πάντα δεμένη. Τα ηλεκτρονικά ακούγονται που και που λίγο
ξέχωρα από τα πλήκτρα, το ίδιο και καμία φορά οι κιθάρες μεταξύ τους. Εννοούμε βέβαια πάντα πως αυτά
συμβαίνουν σε σημείο αισθητό, αλλά σίγουρα όχι ενοχλητικό. Από την άλλη, υπάρχουν και σημεία που νιώθεις τα
κομμάτια λίγο άδεια, με το σκεπτικό ότι σε σημεία θα μπορούσαν να τα είχαν εμπλουτίσει πολύ περισσότερο
μουσικά. Ίσως και τα δύο αυτά προβλήματα να είναι το ένα απόρροια του άλλου, αλλά σίγουρα έχουμε να
κάνουμε με ταλαντούχους μουσικούς που στο μέλλον θα βρουν τρόπο να τα λύσουν.
Επειδή μιλάμε όμως για μια πάρα δύσκολη προσπάθεια, σίγουρα το αποτέλεσμα του “Kingdom of rust” παρά τα
μερικά αρνητικά του στοιχεία είναι μια καταπληκτική προσπάθεια και θα ήθελα να πιστεύω ένας προάγγελος
πρωτοποριακού progressive για τους RUSTFIELD.
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