7/27/2014

Rockway gr - ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ : "Αντιστέκομαι"
Νέες Κυκλοφορίες

ΑΡΧΙΚΗ

ΝΕΑ

Συνεντεύξεις

ΣΤΗΛΕΣ

Live Reports

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Αφιερώματα

Rocking Chair

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Rock-a Parmezana

AGENDA

Αναζήτηση...

Συνεντεύξεις (εγχώρια σκηνή)

You are here :Home » Στηλες » Παρουσίασεις » Νέες Κυκλοφορίες (Εγχώρια) »
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ : "Αντιστέκομαι"

RIFFOBIA

Parallel Words

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ :
"Αντιστέκομαι"
Written by Φώτης Μελέτης

TRANSMETROPOLITAN

Αφιερώματα (διεθνής σκηνή)

CLUTCH

Κριτικές (διεθνής σκηνή)

BANGALORE CHOIR:”Cadence”

Κριτικές (διεθνής σκηνή)

NILE: “At the Gate of Sethu”

Κριτικές (διεθνής σκηνή)

Wednesday, 02 December 2009 22:05

Η τέταρτη δισκογ ραφική δουλειά του Δημήτρη
Δημητράκα είναι γ εγ ονός.
Οι πιο
πολλοί
γ νωρίζουμε τον Δ.Δημητράκα σαν ένα εξαιρετικό
ντράμερ σε συγ κροτήματα που έγ ραψαν την δική
τους ξεχωριστή ιστορία στην ελληνική ροκ σκηνή
όπως οι ΡΙΦΙΦΙ, T.V.C, ΣΥΜΜΟΡΙΑ, ΘΑΡΣΕΙΝ
ΧΡΕΙ, SCHMETTERLING και φυσικά οι θρυλικοί
πλέον PANXROMANA.
Το άλμπουμ ονομάζεται “Αντιστέκομαι” και τα έντεκα τραγ ούδια του
διακρίνονται κυρίως γ ια τις εμπνευσμένες μελωδίες, τις άρτιες συνθετικές
ιδέες, τους εκπληκτικούς στίχους και φυσικά την ιδιαίτερη αλλά άψογ η
ερμηνευτική απόδοση του Δ.Δημητράκα.

Σημαντική
και
καθοριστική
συμβολή
είναι
εκείνη
του
Νίκου
Κατσιπόδη(Ριφιφί) που βοήθησε με ωριμότητα και ταλέντο τόσο
συνθετικά, στιχουργ ικά αλλά και κιθαριστικά σε όλο το δίσκο. Τώρα στα
τραγ ούδια, εκείνα που μας άρεσαν ιδιαίτερα ήταν το “Eξουσία” όπου
φαίνονται οι επιρροές από τους POLL, το ομώνυμο τραγ ούδι του άλμπουμ
όπου διακρίνεται η πιο σκληρή ηχητικά άποψη του δημιουργ ού. Το κομμάτι
“Κόντρα στη Κόντρα” είναι από τα αγ απημένα μας λόγ ω της εκπληκτικής
κιθαριστικής μελωδίας κάτι που ισχύει και γ ια το τραγ ούδι “OΚανένας”.

Φοβερό κομμάτι είναι και το “Λόγια του Αέρα” στο οποίο τραγ ουδά η
υπέροχη Θέλμα Καραγ ιάννη ενώ το ανατριχιαστικό “Α ρε σποράκο” είναι
αφιερωμένο σε μία νέα ψυχή που έφυγ ε νωρίς από τη ζωή.

Επίσης η στιχουργ ική δύναμη του άλμπουμ είναι κάτι που λείπει έντονα
σήμερα από την ελληνικά ροκ συγ κροτήματα και ευτυχώς στο
“Αντιστέκομαι” ο στίχος έχει τον πρώτο ρόλο.

Αξίζει επίσης να αναφέρουμε και τους υπόλοιπους μουσικούς του άλμπουμ
που είναι:
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Συνολικά μιλάμε γ ια ένα αρκετά καλό δίσκο που όσοι λένε ότι αγ απάνε το
ελληνικό ροκ οφείλουν να τιμήσουν το συγ κεκριμένο άλμπουμ και να
ανακαλύψουν με ρομαντισμο τις υπέροχες μελωδίες του Δημήτρη
Δημητράκα.
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