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(h�p://wroclawkosmos.files.wordpress.com/2011/05
/dsc_3058.jpg)Zakończył się Asymmetry Festiwal.
Organizowany po raz trzeci przez klub Firlej, znany
wszystkim Wrocławianom jako miejsce przyjazne
muzykom aternatywnym i twórcom różnorodnych form
artystycznych.

Asymmetry Festiwal jest niezwykłym wydarzeniem na
kulturalnej scenie Wrocławia. To możliwość posłuchania
ciężkiego metalu i mocnych gitarowych brzmień. Tutaj
stylistyki się przenikają. Transowa elektronika miesza się

z post-rockowymi i psychodelicznymi brzmieniami, by wreszcie przejść w spokojne ambienty.

Ten wyjątkowy festiwal odbył się w tym roku w dniach 29.04.- 03.05 i  zgromadził rzesze fanów. Sala
codziennie była pełna, a bilety zostały wyprzedane do ostatniego.  Największe gwiazdy festiwalu,
zespół Electric Wizard i Godflesh, przyjechały z Wielkiej Brytanii. Pierwsi swoją muzykę nazywają
okultystycznym doom metalem,  drudzy grają industrialny metal.
Zespół Godflesh po raz pierwszy zagrał w Polsce i był to jeden z bardziej oczekiwanych i udanych
występów na festiwalu.
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Electric Wizard

To potwierdza, że zainteresowanie mocną muzą jest duże, zapewne większe, niż powszechnie się
mniema. A co najciekawsze i może budzić największe zdziwienie – był to jeden z bardziej kulturalnych
festiwali jaki widziałam. Awangardowa muzyka i oryginalny ubiór wymaga od ludzi wyobraźni, a co za
tym idzie – większej świadomości. To wszystko skutkuje kulturą widoczną od samego wejścia na
festiwal. Bez chamstwa, pijaństwa ani przepychanek. Wbrew stereotypom.

Asymmetry Festival – niekonwencjonalne podejście do ciężkich... http://wroclawkosmos.wordpress.com/2011/05/05/asymmetry...

2 z 8 2014-03-03 00:24



(h�p://wroclawkosmos.files.wordpress.com/2011/05/dsc_3618.jpg)
Godflesh

Warto przytoczyć słowa Amber Valentines, wokalistki i gitarzystki angielskiego zespołu Jucifer, który
występował na tegorocznym festiwalu – “Czujemy taką samą potrzebę przekraczania granic
stylistycznych jak granic państwowych”. Industrialny metal przekracza granice między państwami,
łącząc fanów ciężkich brzmień. I to tutaj, u nas, na miejscu, we Wrocławiu. Na Festiwalu Asymmetry.
Polecam.

Kinga Rękawiczna
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Godflesh
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Ten wpis został opublikowany w kategorii Kulturalności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Blog na WordPress.com. | The Sundance Theme Autor motywu: WordPress.com.
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