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O.Torvald —
дебютний студійний альбом гурту O.Torvald, який було випущено у 2008 році.
Зовні у звучанні гурту O.Torvald вимальовуються деякі риси панку – особливо, якщо
пригадати, як все починалося. Але, якщо дивитися в цілому – побачимо, скоріше,
молодіжний поп-рок, хоч і з дещо хуліганистим настроєм. Утім, і це не однозначно –
О.Торвальд відрізняється від більшості поп-рокових команд тим, що навіть у мелодійних
речах робить наголос на драйві – а часом нічого, крім драйву, і не пропонує. Може, в такому
разі варто все ж говорити про поп-панк? Зважте тепер на те, що пісні гурту можна поділити
на ліричні та провокаційні – і вийде плюс. Бо поєднання лірики й темпу – звучить цікаво, ну
а провокація плюс темп – це просто класика. Додайте сюди трохи відголосків неоромантики – не надто явних, але все ж відчутних – і вийде цілком бадьорий коктейль.
Далеко не кожен молодий гурт може похвалитися цікавим дебютом – але O.Torvald,
здається, має непогані шанси.
Треклист
1. Тіло (02:17)
2. Телефон (03:00)
3. Не залишай (04:06)
4. Ані Лорак (03:41)
5. Забити (03:29)
6. Стій (02:54)
7. Хочу fuck (02:16)
8. Київ-Лондон (02:45)
9. Моє-Твоє (03:35)
10. Intro (Atmospheric) (02:51)
11. Мама (Bonus track) (02:50)

3
info@discography.net.ua

www.discography.net.ua

В тобі —
другий студійний альбом гурту O.Torvald, виданий 2011 року. Гурт виклав альбом для
вільного скачування на своєму сайті. В рамках підтримки альбому гурт вирушив у турне
містами Чернігів, Запоріжжя, Дніпропетровськ, Донецьк, Кривий Ріг, Черкаси, Кіровоград,
Вінниця, Хмельницький, Суми, Харків, Полтава, Кременчук, Житомир, Рівне, Луцьк, Львів,
Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль, Чернівці. Пісні альбому було виконано українською
та російською мовами.
Треклист
1. Фейдери догори (03:58)
2. Навпаки (03:13)
3. Не відпускай (03:43)
4. Качай (03:01)
5. Знову сам (03:09)
6. В тобі (03:45)
7. Радіомережі (03:16)
8. Зловживай (02:25)
9. Мій друг (03:45)
10. Нас двоє (03:59)
11. Сны и сигареты (04:09)
12. Не змогли (03:56)
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Примат —
третій студійний альбом гурту O.Torvald, виданий у 2012 році. Гурт виклав альбом для
вільного завантаження на своєму сайті. В рамках підтримки альбому гурт вирушив у турне
містами Львів, Вінниця, Ужгород, Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Чернігів та Київ.
Треклист
1. Intro (00:47)
2. Почуй це наживо (03:55)
3. Примат (03:03)
4. MR.DJ (02:57)
5. Мій Час (02:20)
6. Не Вона (03:41)
7. Віскі і Шоколад (02:37)
8. Смак отрути (04:20)
9. Одна (03:35)
10. Лише у моїх снах (03:49)
11. Вниз (04:16)
12. Погляд (03:01)
13. Рок-герой (02:47)
14. П'ятниця (02:40)
15. Бий (Україна) (03:36)
16. Все, що маю я (03:22)
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Ти Є —
четвертий альбом українського поп–панк гурту O.Torvald, що вийшов в 2014 году.
Саундпродюсером альбому виступив фронтмен гурту Бумбокс Андрій Хливнюк. 4 грудня 2014 року
гурт випустив кліп на заголовну пісню «Все спочатку».
Критики зауважують, що новий альбом O.Torvald є межею, що відділяє гурт від минулих релізів. «Ти
є» став дорослішим. Від оголтілого поп–панку гурт перейшов до чоловічого экзистенціального року,
що допоможе йому залучити нових слухачів, а також повернути тих, що відвернулись.
Ось хлопці й виросли – можливо, остаточно. Потужний альбом – як мінімум, в плані звучання. І
йдеться не лише про звуковий шквал хоча його енергія таки добряче пробирає. Але тут все дещо
тонше: зрештою, загальна стилістика не зазнала кардинальних змін – однак не відпускає відчуття,
що О.Торвальд всередині себе зробив крок над собою. Це та впевненість рухів, яку неможливо
підробити – тільки заробити через досвід і саморефлексію, мабуть. Жорсткі гітари, лаконічні
клавішні, усвідомлена ритм-секція – все це є, і все це було вже. Проте тепер в аранжуваннях
з’явилося щось, що важко визначити словом, але завдяки чому хочеться весь альбом прослухати
саме нон-стоп, не відкладаючи. Достигла свіжість. Якась вільна манера в нанесенні штрихів, уміння
нарешті зробити тихо, або й зовсім нечутно там, де це дійсно потрібно. Водночас лірика –
переважно саме лірична, і в цьому теж є своя родзинка. Словом, схоже, ті, хто чекав на достигання
молодих-але вправних таки дочекалися.
Треклист
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Intro (02:21)
Все з початку (03:11)
Ти Є (03:39)
Крик (03:34)
Пошло о любви (03:28)
Сніг (03:18)
Сочи (04:31) Ляпис Трубецкой cover (feat. Андрій Хливнюк Бумбокс)
До 6:00 (03:29)
Там де я (03:54)
Оставь меня (03:30)
Мовчи (03:38)
Это все (04:14)
Outro (02:38)
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#нашілюдивсюди —
п'ятий студійний альбом українського гурту O.Torvald, представлений 1 вересня 2016 року.
22 червня 2016 гурт представив кліп на дебютний сингл із альбому «#нашілюдивсюди», а 1 серпня
2016 — lyric відео на композицію «Вирвана». Саунд-продюсером альбому виступив Кирило (Mickey)
Матюшенко, запис матеріалу відбувався на власній студії гурту Otorvald Studio. В даній роботі
учасники гурту вирішили поекспериментувати із звучанням і відійшли від чистого рок-звучання в
сторону електроніки, що неоднозначно було сприйнято фанами і музичними критиками.
На підтримку альбому гурт відправився у всеукраїнський тур із 22 концертів.
Свіжий альбом О.Торвальд'а, схоже, є свідченням чергового етапу дорослішання. Особливо в плані
самого звучання, стосовно якого слово "щільність" видається найбільш доречним. Драйвова рокпігулка з електронною підпоркою, яка раптом наводить на думку про ностальгію за синт-попом –
дещо дивну, мабуть, з огляду на вік гурту. Втім, не надто очевидну – тут електронну підкладку
використано все ж у більш гострому й сухому ракурсі. Приправа, а не соус. Тексти пісень теж
справляють неоднозначне враження – завдяки суміші особистої лірики і соціальної тематики, з
переважанням першого. Хоча саме це, мабуть, дасть можливість для різних прочитань – принаймні,
тим, хто дорослішає паралельно з цією музикою. Ну і ще одне припущення: під час живого
виконання ці пісні мають заряджати просто на повну – про О.Торвальд все частіше стає чутно, як про
один з кращих концертних гуртів. Сходіть на виступ за нагоди.

Треклист
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Intro (01:05)
Дим (03:17)
Вирвана (03:57)
#нашілюдивсюди (04:05)
Копы (03:08)
Не меняй меня (feat. Mickey) (03:04)
Знаки (03:39)
На дні (04:24)
Твой дух - твоё оружие (04:00)
Вирвана (Nick Niker Remix) (03:26)
#нашілюдивсюди (Vovking Remix) (03:12)
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Бісайди —
студійний реліз українського гурту O.Torvald, представлений 12 жовтня 2017 року.
За словами самих музикантів, їхній студійник «не можна назвати повноцінним альбомом і
не можна назвати EP». Женя Галич, фронтмен гурту O.Torvald: «Це не зовсім альбом, але
вже й не EP. Так склалося, що після підготовки до Євробачення ми не займалися музикою,
а хотілося б. З травня ми почали повертатися до своїх витоків і побудували для себе зручну
студію. Цього разу ми вирішили усе робити самостійно. Багато грати, багато займатися
музикою – отримувати задоволення так само, як 10–15 років тому. Нам подарували стіл для
гри у кікер, ми повісили картинки, плакати. Вирішили повернутися до такого первісного
вигадування треків».
До збірки увійшло п'ять абсолютно нових пісень і три бонус-треки: серед яких переспів пісні
L.V. із репертуару гурту Скрябін, вже відомий шанувальникам гурту дует з Бумбокс - Вечiр
в Рiо і ремікс від Nick Nicker. Слова до більшості нових пісень написав Женя Галич.
Цікаво, що обкладинку для релізу зробив особисто Галич. «Було багато варіантів для
обкладинки: ч\б зображення, фотографії, малюнки художників. Пам’ятаю, ми поверталися
після концерту в Сєвєродонецьку і стояли на вокзалі в Краматорську. Ми чекали, коли
приїде поїзд, і побачили, як через дві колії, навпроти нас, стояв іржавий вагон. На ньому був
намальований хрестик, власне, як у нас. Я швидко перебіг через дві колії і зробив 4–5
фотографій цього хрестика, і вагона уцілому. Так з’явилася обкладинка “Бісайдів”, –
розповів лідер O.Torvald.
Треклист
1. Марі
2. В Подушках
3. Ліхтарі
4. Не Я
5. Бисайды
6. L.V. (Скрябин Cover)
7. Вечер в Рио (feat. Бумбокс)
8. В Подушках (Nick Niker remix)
Далі буде …
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