YOU KNOW WHAT band
promo

KONCEPT płyty “Twenty Hidden Bodies”
Debiutancka płyta „You Know What band”, duetu gitarzysty Jakuba
Zubera i perkusisty Milana Rabij - lidera zespołu, ucznia
Liceum Muzycznego z Katowic, to album koncepcyjny. Kompozycje
utrzymane są w stylistyce instrumentalnego rocka progresywnego.
Opowieść zbudowano na podstawie zapisków psychiatry
dr Ezry Vitkina. Książeczka z opowiadaniem jest dostępna za darmo na
stronie zespołu w języku polskim i angielskim. Jest ona obowiązkowym
wstępem do muzyki zespołu.
GDZIE KUPIĆ PŁYTĘ

LISTA UTWORÓW
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Pobierz książkę w PDF

Pobierz książkę w iBOOKS

New Beginning (6:42)
Cave (5:22)
Escape (6:18)
California Street 6114 (8:28)
House of Pleasure (6:32)
3:33 AM (4:12)
Butcher (1:50)
Lunch Break (1:16)
Payback (6:54)

TELEDYSKI Z “Twenty Hidden Bodies”
Album koncepcyjny „Twenty Hidden Bodies” jest dostępny
zarówno jako pliki cyfrowe w iTunes, Google Play i Amazon,
jak i w formie pięknie wydanej płyty CD. Płytę promują świetne
teledyski autorstwa Shoshana Studios.

“CAVE”
ZOBACZ NA YOU TUBE

“HOUSE OF PLEASURE”
ZOBACZ NA YOU TUBE

“BUTCHER”
ZOBACZ NA YOU TUBE

“ESCAPE”
ZOBACZ NA YOU TUBE

“3:33 AM”
ZOBACZ NA YOU TUBE

OKŁADKA “Twenty Hidden Bodies”
Okładka płyty z wybitnym dziełem Filippo Balbi “Testa
Anatomica”, opracowana przez zespół Shoshana Studios, znalazła
się na liscie 30 najlepszych okładek płyt w 2015 roku wybranych
przez jury pod przewodnictwem legendarnego Rosława Szaybo,
wieloletniego szefa działu graficznego CBS.

“OKŁADKA W 3D”
ZOBACZ NA YOU TUBE

WYBRANE Recenzje płyty “Twenty Hidden Bodies”

Klimatyczna, artystyczna,
awangardowa, pewnie też
wirtuozerska, a przede
wszystkim szalenie
pociągająca w swoim
formalnym dziwactwie.
“Twenty Hidden Bodies” to
bodaj jedno z najbardziej
zadziwiających zjawisk na
polskiej scenie art/prog
rockowej od bardzo dawna.
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Nie byłoby kłamstwem
stwierdzenie, że perkusja
Rabija “śpiewa”. Zupełnie
nieszablonowe podejście do
kwestii kompozycji, zerwanie
z formą zwrotka-refren,
pomijając, że utwory są
zbudowane trochę jakby
fabularnie. Tak, nie ukrywam,
że jestem zafascynowany
tym, co zrobiła dwójka
młodych muzyków. Bo to
coś innego, coś nowego,
coś świeżego i zupełnie
nieszablonowego.

Mniej niż dwie minuty instrumentalnej muzyki idealnie
zmiksowanej z szokującym
obrazem wystarczą, by
widz zastanowił się nad
losem zwierząt. Katowicki
“You Know What band”
opublikował swój drugi
teledysk do utworu
“Butcher”. Teledysk, który
po prostu trzeba zobaczyć.

“Twenty Hidden Bodies”
to jakby soundtrack z filmu
grozy, przepełniony gotyckim
mrokiem, atmosferą horroru
i tajemniczości.

Płyta wymyka się próbom
jakiegokolwiek sklasyfikowania. Jest nieobliczalna,
momentami szalona, pełna
zmian tempa i nastrojów,
a najważniejsze, że jest
ponadprzeciętna.

You Know What band to
zespół, który przez ostatnie
12 audycji zrobił na mnie
największe wrażenie.
Fenomen! Cały ten mix
wierci tak przyjemną dziurę
w głowie. Piorunujące
wrażenie. Właściwie nie
ma dnia, kiedy nie słucham
przynajmniej jednego utworu z ich płyty....
Igor Karkoszka / Tu na Ziemi
czyli w Polsce.

Szesnastoletni uczeń liceum
muzycznego stworzył płytę
w najtrudniejszym gatunku
rocka. Płyta wciąga bez
reszty. Dołączenie
książeczki jest nie tylko
godnym pochwały
zabiegiem zwiększającym
czytelnictwo, ale też od
razu wprowadza nasz umysł
na odpowiedni szlak i nie
pozwala już z niego zejść.

więcej recenzji

O GRUPIE “YOU KNOW WHAT band”
Grupa You Know What band powstała przy okazji zupełnie innego projektu i po kilku
rozmowach perkusisty Milana Rabij i gitarzysty Jakuba Zubera zaczął się długotrwały proces
powstawania materiału muzycznego. Dwa pierwsze utwory zostały zaprezentowane po kilku
miesiącach na niewielkim koncercie dla perkusistów i zostały przyjęte z entuzjazmem. Okazało się,
że jest miejsce na muzykę instrumentalną, która jest zaprzeczeniem klasycznego radiowego singla.
Przez dwa lata muzycy pracowali nad materiałem muzycznym, który znalazł się na pierwszej
koncepcyjnej płycie „Twenty Hidden Bodies”. Jakub zagrał na wszystkich gitarach, zaś Milan na
perkusji, instrumentach perkusyjnych i syntezatorach.
Album przenika się z tekstem opowiadania Ezry Vitkina. W lutym 2015 roku, po nagraniu partii gitar
z powodów osobistych zespół opuszcza Jakub Zuber, pozostawiając pracę nad materiałem młodemu
16-letniemu wówczas Milanowi Rabij, który postanawia nie tylko dokończyć pracę nad płytą ale też
kontynuować działalność kapeli. W tym samym czasie trwa praca nad obróbką warstwy dźwiękowej
materiału, tworzeniem koncepcji ilustracyjnej, scenariuszy teledysków i stron internetowych, w których
do współpracy zostali zaproszeni artyści ze świeżo zawiązanego underground’owego kolektywu
Shoshana Studios. Jednocześnie Milan zajmuje się również szukaniem muzyka, który zastąpi Jakuba.
Na przesłuchania trafia kilku świetnych technicznie gitarzystów, jednak nie tego potrzeba zespołowi.
W końcu, w lutym 2016 roku nowym gitarzystą zespołu zostaje Wojciech Sibilski.
Debiutancka płyta jest klasycznym, trwającym nieco ponad 40 minut albumem koncepcyjnym
wpisującym się w tradycję instrumentalnego rocka progresywnego. Mnogość instrumentów,
fabularyzowane efekty dźwiękowe i niejednoznaczna historia pióra Ezry Vitkina, a także atrakcyjna
warstwa projektowo-ilustracyjna sprawiają, że płyta spotkała się z dobrym przyjęciem.
W wartswie muzycznej to 9 utworów, z których 8 to utwory muzyczne, zaś dziewiąty
to element narracyjny.
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