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A rajongók nagy örömére elkészült az amerikai nu metal csapat sorban ötödik albuma, mely a
Living Things címet viseli, és minden eddigi „linkinparkos” jegyet magán hordoz. A fiúk
apait-anyait beleadtak, az eredmény egy minden eddiginél magával ragadóbb hangzásvilág, és
az összes eddigi tapasztalatot ötvöző nagylemez. Az alternatív rockot képviselő banda a 90-es
évek második fele óta jegyzi magát a zenei világban.

Első albumukkal, a Hybrid Theory-val (majd később a Meteora-val) különböző zenei irányzatok
lelkes rajongóit csábították magukhoz, hiszen hangzásviláguk annyira új és egyedi volt, hogy
olyanokat is – jó értelemben vett - hallgatásra ítéltek, akik nem kifejezetten az ilyen típusú
zenéket szeretik. Köztük engem is. Már az első kislemez dal óta imádom őket, mert zenéjük
ellazít, felemel, kikapcsol, és minden olyasmit csinál, amit a jófajta zenének kell. A megnyert 2
Grammy is bizonyítja tehetségüket. Rádióbarát számokat gyártanak, de nem azért, hogy
játsszák őket, hanem mert ezt a stílust érzik leginkább magukénak. A harmadik album, a
Minutes to Midnight már kicsit komolyabb hangvételűre sikeredett, de ami igazán „kilóg a
sorból”, az az ezt követő album, az A Thousand Suns.

Az együttes 2010 szeptemberében jelentette meg negyedik albumát, mely A Thousand Suns
névre hallgat. Az első kislemez, a The Catalyst nyár végén készült el. A rajongókat megosztotta
az újszerű hangzásvilág, néhányan azt mondták, jó lett, néhányan pedig azt, hogy a régi stílus
nekik jobban tetszett. Én ez utóbbiakhoz sorolnám magam, bár ez az irányvonal is teljesen
élvezhető. A banda szerint ez a „legmásabb” szám ahhoz képest, amit eddig játszottak. Ez volt
a Linkin Park eddigi leghosszabb, legkülönlegesebb albuma, melyről az együttes tagjai így
nyilatkoztak: „Hónapokon keresztül leromboltuk és újraépítettük a zenekart. A kísérletezések
eredménye: egy teljes meghajtónyi különböző absztrakt hangminta. Amorf visszhangok,
kakofón minták, kézi staccato-k, melyek kísérletező, nehezen megfogható melódiákká állnak
össze. Minden dal olyan, mint egy hallucináció.” Talán emiatt éreztük az A Thousand Suns-t
kicsit megfoghatatlanabbnak.

A néhány napja megjelent, teljesen friss album némiképp visszakanyarodik a gyökerekhez.
Ezen az albumon tempósabb, élőben játszhatóbb dalok szerepelnek, hiszen a zenekarnak
mindig is fontos volt a közönség közeli éra. Ezért igyekeznek rengeteget turnézni. Részt
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vesznek jótékonysági koncerteken is, például a Live 8-en, ami növeli az együtteshez fűzött
szimpátiát.

A Linkin Park elismeri, hogy koncepcióalbuma, az A Thousand Suns eltér a tőlük megszokottól,
és emiatt bizony jó néhány hard-rock rajongót veszítettek el. Az ötödik stúdióalbumukkal –
amelynek megjelenése idén nyáron várható – ezt szeretné jóvátenni a csapat. A Living Things
jóval rajongóbarátabb, mint az előző lemez. A bandának rengeteg oldala van, és most
igyekeznek mindegyiket megcsillogtatni egy kicsit. „Ezen az albumon rengeteg gitárjáték lesz,
nagyobb kórusok, és keményebb elektromos dolgok, de ezeket együttvéve mégsem lesz
metálos hangzása. Ezt sokkal jobban fogják majd szeretni, mint az A Thousand Suns-t.” nyilatkozta a Linkin Park egyik hangadója, Chester Bennington. Zenéjük elgondolkodtató,
igyekeznek szociális alapon megérinteni a hallgatóságot.

Az új album első kislemezdala, a Burn it down már hónapok óta kering az internetes
videomegosztókon, de aki még nem hallotta volna, mindenképp érdemes pótolni, bár
semmiképp nem fogja felülmúlni a szerintem eddigi legjobb klipjüket a What I've done-t:

Emellett a világ egyik előszámú trance és house DJ-jének, Paul van Dyk-nak sem ekrülte el a
füleit, és új életet lehelt a dalba saját elképzelései szerint:
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A Living Things Powerless című száma visszaköszön majd az Abraham Lincoln, a
vámpírvadász című moziban, ami hazánkban augusztus elejétől lesz látható.

„Megnéztük a filmet és nagyon bejött.” – nyilatkozta Joe Hahn, a Linkin Park tagja. „Úgy
gondoltuk, a mi számunk és ez az őrült, látványos film jól kiegészítik egymást. Az külön öröm
volt, hogy Timur eljött Berlinbe, és filmezett a koncertünkön.”
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A fiúk nem először járulnak hozzá filmzenéhez. A Transformersben például a New Divide című
Linkin Park szám dallamait hallhattuk.
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