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V minulém čísle Metal Breath jsme se v článku
„Český underground na internetu“ věnovali našim domácím metalovým firmám, které se prezentují na internetu. Jelikož měla rubrika nečekaný
úspěch, rozhodli jsme se, že zavedeme novou rubriku s názvem „Uloveno v síti“, kde se budeme věnovat vždy nějakému okruhu internetových stránek souvisejících s metalovým undergroudem.
Dnes se vrátíme na chvilku ve stručnosti k našim
domácím labelům, abychom doplnili některá fakta a pak se již vrhneme na vybrané metalové servery v České republice.

V minulém článku jsme více méně kritizovali
stránky našich dvou předních firem - Epidemie
records a Shindy Productions. Dnes již však
musíme konstatovat, že jejich stránky prošly výraznou změnou. Jednak Shindy Productions si zaregistrovali
svou
vlastní
doménu:
www.shindy.cz. Tento portál je naprosto srovnatelný s jakýmkoliv podobným významné metalové firmy ze zahraničí. Originální je především gra-

fické zpracování, nechybí jak česká, tak i anglická
verze, obsahuje veškeré informace o firmě, nově
i Payo zinu, který firma vzala pod svá křídla, informace o koncertech, jejich stájových kapelách,
chat, seznam vydaných titulů a v neposlední řadě
i informace o dnes již kultovním festivalu Brutal
Assault. Největší perličkou portálu je však internetový obchod s klasickým „košíčkem“, který
umožňuje snadné objednávání CD, MC, dem, trik
a jiných propriet. Nechybí samozřejmě i distribuční katalog. Po grafické stránce se řadí společně
s Redblackem, Obscene na vrchol našich internetových stránek labelů. Zapomeňte na staré stránky.
U Epidemie (go.to/epidemie) sice nedošlo k výraznějšímu posunu v oblasti grafiky, ale ta je
v podstatě pouze jako doplněk. Podstatné je, že se
zde objevuje distribuční katalog, seznam vydaných titulů a interpretrů, včetně jejich základní informací a odkazy na jejich stránky, MP3, fotogalerie atd. Zkrátka informace metalového labelu.
Doplnění určitě přineslo ovoce, jak je vidět i na
přístupech na tyto stránky. Chtělo by to možná jen
častěji aktualizovat novinky, ale jinak vše podstatné můžete najít i zde...
A nyní se vrhněme alespoň zevrubně na některé
metalové servery, které můžete najít na českém in-

ternetu. Nejznámějším a nejlépe fungujícím serverem je ALLMETAL (www.allmetal.cz). Je to
pravděpodobně nejlépe spravovaný, který jsme
měli možnost shlédnout. Jednak se zde prakticky

denně aktualizuje přehled domácích, slovenských,
ale i zahraničních koncertů a festivalů - bez problému si můžete přidávat i vy své akce, které pořádáte. Dále zde naleznete recenze (na vybrané domácí i zahraniční desky), články na různá témata,
aktualizované novinky a rozhovory, spousty skladeb v MP3 (taktéž můžete přidávat své výtvory) to je velké pozitivum, odkazy na stránky českých,
slovenských, ale i zahraničních skupin, labelů, na
zajímavé stránky, metalová rádia (allmetal má i
své rádio), dále nezbytný chat (pokec po internetu
a vzkazy), diskusní fórum... (nechybí samozřejmě
anglická verze). Zkrátka server, kde se můžete dozvědět hodně věcí. Navíc grafické zpracování je
hodně sympatické a přehledné. Jeden z mála, který je vidět na metalové mapě České republiky...
Dalším
výrazným
serverem
je
M E T A L W O R L D
(http://metalworld.okraje.com/), který je sice po
grafické stránce méně úderný, zato však obsahuje
celkem zajímavé rubriky, jako je například Skři-

pec, což je anketní rubrika, kde se ptá Metal World
na zajímavé otázky výrazných postaviček našeho
undergroundu, nechybí ani anketní otázky pro návštěvníky stránek, samozřejmě zde najdete recenze alb, demáče (pěkně rozdělené a přehledné), novinky z domova i ze světa, diskusní fórum (Putyka), recenze živých vystoupení (Pařby), samozřejmě také rozhovory, podstatně méně nebo lépe řečeno málo skladeb v MP3, články a již tradiční
metalový bazar. Pokud se bude Metal World dále
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rozvíjet a na sobě pracovat, mohl by klidně být
jedničkou na postu metalových serverů u nás...

Neméně zajímavým svým pojetím i grafickou
úpravou je i server MARASTJAKCYP
(www.volny.cz/marastjakcyp). Přivítá vás gilotina, která vás provází celým informačním spektrem (samozřejmě spousty recenzí na domácí, ale
především na zahraniční alba, koncerty, rozhovory (nejen se skupinami - i zahraničními, ale i lidmi
v pozadí), ankety, live reporty s obrazovými galeriemi, odkazy, novinky, spousty MP3, vše se zají-
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mavými názvy rubrik jako Katovna, Spalovna,
Mučírna, Márnice... Server je zaměřen na tvrdší
odnože jako death, grind, ale objeví se zde i jiné
styly. Hodně originálně pojatý server...
Fanoušky nejlépe hodnoceným portálem je bezesporu METAL MANIACS (www.metalmaniacs.cz), který je pravděpodobně nejobsáhlejší a
graficky nejvíce propracovaným. Ovšem grafika
není vše, chybí mi zde trochu větší nadhled. Na-

leznete zde kvanta informací, novinek, recenzí a
hlavně zajímavých článků okolo metalu, či jiná
zpřízněná témata, samozřejmě pokec, soutěže, zajímavé ankety, odkazy, videa, nahrávky atd. Zajímavé jsou taktéž články, které se týkají historie a
vzniku metalu... Zkrátka toho naleznete
opravdu hodně. Je to jakýsi metalově - zábavný
server a o to asi tvůrcům jde. Přijde mi, že je ovládání a orientace při takovém rozsahu slabší, člověk
se na těchto stránkách rychle ztratí...

Začínajícím a ne poměrně obsáhlým metalovým
serverem je METAL VIEW (i jeho grafická
stránka není nijak převratná), kde sice nenajdete
tuny informací, zato však trochu netradiční pohled
na méně známé kapely. Kontakt:
http://www.crm2000.cz/webzine/webzine.htm
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plzeňské Mythopoeii „The Golden Leaf Of Oak“. Zkrátka nenudíme se.
A na závěr. Do týmu Metal Breath přibyl nový člen a tím je manažer Mythopoeii, Sorath a Trollech - Pavel Kusniarik! Přeji příjemné čtení.
Pavel Maňas

metalbreath@volny.cz

Vážení přátelé! A jsme tady s čtyřicátým pátým číslem v řadě. A tak trochu
v pozměněné podobě. Už už jsem pomalu přemýšlel o tom, že po více jak
deseti letech zastavím vydávání tohoto
fanzinu. Důvodů by bylo povícero (například finanční, efektivnost, časová
zaneprázdněnost a tak dále). Jenže je to
moje láska a koníček zároveň. Stala se
však příjemná i nepříjemná věc zároveň. František Březina ukončil vydávání svého zinu Rinsing Stage, ale díky
tomu mi pomohl více než kdy jindy
s realizací tohoto čísla. Sedli jsme si
a vymýšleli, co dál. První věc, na kterou jsme se zaměřili, je grafická úprava, změna názvu některých rubrik, nové rubriky a podobně. Samozřejmě ruku v ruce se zkvalitněním jednotlivých
příspěvků. Vzali jsme si také ponaučení z rad našich fanzinářských kolegů.
A tak doufáme, že budete alespoň trochu příjemně překvapeni novou podobou Metal Breath. Budeme samozřejmě rádi, když budete reagovat na cokoliv, co vás příjemně překvapí či naopak, co vás nadzvedne ze židle. Práce
to byla opravdu nad hlavu. Jistě neuvěříte, že celá příprava, změna a realizace
se protáhla na neuvěřitelné čtyři měsíce. Nechte se tedy unášet řádky nového
čísla...
Dovolím si na tomto místě informovat
také o mých jiných aktivitách a to je
firma Metal Breath Production. Na
podzim loňského roku jsme vydali debutové CD Promises „Flight To Fall“,
které zaznamelo velmi dobrý ohlas nejen u nás, ale také v zahraničí. Podílel
jsem se také na přípravě jejich koncertů za našimi hranicemi. Promises si zahráli nejen v Německu, ale také
v Rakousku a další koncerty se chystají. Samozřejmě čeká nás tradiční Metal
Breath Tour 2001 vol. III na konci srpna a na začátku září, Dying Passion stále podporují debutové CD koncerty,
Metal Breath má zcela nové internetové stránky. Na podzim tohoto roku
chystáme vydání debutového CD

beery.rinsing@centrum.cz

Nový

Metal Breath je tu a ač jej od
předchozího čísla dělí dlouhá doba, necítím pražádnou potřebu vysvětlovat
a obhajovat se, proč tomu tak je.
Po tom, co jsem z jistých důvodů uzavřel éru vlastního ’zinu Rinsing Stage
a zredukoval své aktivity na dvojici pro
mne v současné době nejsmysluplnější
(Sušický rockový puls a Metal Breath),
vybyl čas na to věnovat se ’zinu, který
je právě teď Vaším zájmem, mnohem
blíže než kdykoliv v minulosti.
V podstatě od začátku tohoto roku
jsme se s Pavlem scházeli týden co týden a promýšleli, řešili a tvořili novou
(především grafickou) tvář Metal Breath. Vše jsme se snažili maximálně
zpřehlednit, zpestřit, přihodili jsme nějaké rubriky, lehce předělali či rozšířili
stávající... Zkrátka nestagnujeme
v rámci fanzinu, kterýžto statut si budeme i nadále udržovat.
Další (46.) číslo můžete očekávat na
konci prvního roku třetího tisíciletí
a těšit se na pokračující vylepšování
a růst Metal Breath. Těšíme se na Vaše
reakce ať jsou jakékoliv.
S přáním dobrého čtení zdravím všechFrantišek Březina
ny čtenáře.
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✗N

azdar draci! Tu Pišta + ČAD. Dík za
zine! Je to fakt pecka... Hlavne sa držte a
nech sa darí... Metal Breath víťazí!!!

Nazdar Pavle, díky moc za zaslanie
najnovšieho čísla Metal Breath zine. Je to opät dobre počteníčko, prehladná grafická úprava, zaujimavé články - osvedčena kvalita. Naozaj oceňujem, že sme sa mohli prezentovat v Tvojom zine. Ešte raz vďaka a
prajem veľa úspechov a čitatelov Metal Breath zinu. Maj sa fajn Vlado, Amorbital

✗

Ahoj Pavle, díky za zaslání nového
čísla Metal Breath, jak je už obvyklé, je v
něm spousta zajímavých informací a už těším se, až si ho doma celý v klidu přečtu. Jinak jsem v něm narazil na recenzi na naše
CD, takže dík i za ni, i když nebyla zrovna
lichotivá. Ale samozřejmě každý má právo
na svůj názor a chápu, že se pisateli recenze
naše CD líbit nemusí, i když v jiných časopisech bylo jeho hodnocení velice pozitivní
(Big Beng!, In Deed Hell, Unblemished a
další). Ale samozřejmě co člověk to názor a
ono je asi pro každou kapelu dobré si občas
přečít i něco kritického. Takže ještě jednou
díky. Měj se fajn a ať se Tobě i celému Metal Breath daří Honza Muller, Tisíc let od ráje

✗

Ahoj!!! Díky za nový Metal Breath.
Vypadá velice dobře... Pedro, manager Hypnos a Krabathor (pedro.dvt@post.cz)

✗

Čau Pavle! Dík za nový Metal Breath.
S chutí jsem si ho přečetl. Prvni dojem je víc
jak dobrý... Payo

✗

Ahoj Vážená redakce Metal Breath!
Především Vám musím moc poděkovat za
podporu naší kapely, za zveřejnění naší historie, loga (to jsem byl mile překvapen) a za
otištěné řádky ve "Čtenářském koutku" (to
už jsem byl úplně u vytržení). Dík. Každopádně gratuluju k Vašemu 10. výročí vydávání Vašeho Metal Breath. Velice rád jsem
si přečetl rozhovor právě s Tebou Pavle, už
z toho důvodu, že jsem měl tu možnost, někdy v létech 91 - 93 a o něco později číst
Tvůj zin, který byl tehdy ve formátu A4 a
byl myslím spojen sešívačkou. Na to se jistě
vzpomíná s úsměvem a pamatuji se, že to

✗

mělo takovou atmosféru opravdového nadšení pro věc. To, že to vznikalo toliko na
„šicím stroji“ a za každou cenu: (také jsem
vydával zin). Teď jste ovšem zin s profi tváří, úrovní a moc se mi líbí přehlednost všech
článků. Kolikrát vidím ty ziny, jak to flákaj
jedno přes druhý... S úctou Pavel Kouba

Čau Pavle. Tady je Jirka a PSA. Díky
za MB + recenzi! Kvalitní prácička. Standartně kvalitní čtivo. Listuji v paměti a zjišťuji, že jsem nějakou z Tvých prvotin kdysi
před (10-ti) lety jistě pečlivě pročítal. Pogratuluji Ti však až si budu za 10 let číst 90. číslo MB. Přeju hodně štěstí Jirka.

✗

Čau Pavlíku, zde Kapin / Unblemished zine. Dík za zine, píšu ti téměř obratem,
zběžně jsem ho proletěl, ale klasicky to vypadá výborně, věřím, že si i opět dobře počtu... Samozřejmě se i já přidávám ke gratulaci (10 let je opravdu úctyhodná doba!!!)
Kapin. PS: Něco z toho co jsem přečetl...
Tedy už... Rozhovor s Tebou - je opravdu
všeříkající! Nejenomže s 99% Tvých slov
naprosto souhlasím... (prostě jsem souhlasně pokyvoval) - i Fera se ptal na to, na co
měl!!! Jinak děkuji za tu zmínku (v rozhovoru) o Unblemished. Potěší to o to více,
když vím, žes upřímný člobrda... popravdě i
já tě chtěl vyzpovídat... chystal jsem se na to
- Fera mi ale tímto „vyfoukl“ snad nejzajímavější otázky... Uf, zkusím teď popřemýšlet - jestli bych ještě pár nalezl... uvidíme.
A teď jen zběžně... rozhovor s Krabathor už
trošku trpí neaktuálností - i když samozřejmě to je u fanzinu "slovo do rvačky", že Ha,
Ha... Ale ono je to asi spíš neobjektivní pohled z mé strany - přecijen - jsou to sousedé,
a tak vím mnoho věcí dřív. Dále povídání
s M.A.C. Of Mad (mí oblíbenci, paráda),
Sad Harmony - Jiřík - toho miluji, ha, ha...
Amorbital - velká slovenská nádej (i proto
jsem je dal i já do #6), Dying Passion - nadějná hvězdička... Nebudu to zdržovat - vybíráš opravdu to kvalitnější ze scény... Tvůj
přehled hovoří za vše... Není zde už místo
(abych Ti mazal med kolem huby...). Sečteno, podtrženo: Máš mé naprosté sympatie!!!
Metal Breath jest kult!!!!

✗

Čau, díky za zine. Napsal jsem recenzi, je docela negativní, tak se nad ní zamysli. Měl jsem prostě kritickou náladu. Co mi

✗
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vadí po grafické stránce je ten podtisk pod
recenzemi, tohle prostě nanávidím, jde to blbě číst a je to klišé - mramor... Taky mne
moc nenadchly dopisy čtenářů, proč tyhle
kraviny otiskujete? Co mne potěšilo je
stránka o internetu, ale jedna stranka je docela málo a navíc se mi to zdá nějaké strohé,
jakoby jste prehlížely menší, ale zajímavější
akvizice, např. ziny jako Marast jak Cyp atd,
to jsou opravdu pěkné stránky... No nic, zatím čau, prikládám recenzi... Marek (Silence
Diary)
Metal Breath #44
The tenth anniversary of this cult Czech ’zine means the guys are really into the shit.
That’s why I don’t understand why it is that
they always make the ’zine so tedious, no
real opinion of their own, only interviews,
reviews in an alphabetical order and that’s
about it. I mean, I like it, but I guess they
should try to squeeze a bit of their own
souls into it. If they can that is. Or they
should focus on the label more and give up
as the Czech ’zine scene has now definitely
been won by Payo and In Deed Hell. Marek

...ziny jsem zatím jen v rychlosti prolistoval,
ale určitě se z nich dozvím spoustu informací a
díky tomu, že jste mi poslali více čísel, jasně je
zřetelný ten obrovský kus práce odvedený mezi
jednotlivými vydáními a stoupající kvalita MB
zinu. Přeji ať se daří Hadzim

✗

KONCERTY a FESTIVALY
6.- 7. 7. 2001 - OBSCENE EXTREME FEST,
Trutnov - Na Bojišti, vstupné: 450,-KČ, Haemorrhage, Regurgitate, Exhumed, Groinchurn, Cripple Bastards, Obscenity, Desecration, Disastrous Murmur,
Beheaded, Yattering, Entrails Massacre, Sanity’s
Dawn, Ingrowing, Yacopsae, Fleshless, Irritate, Inhume, Mindflair, Dysmorfic, Isacaarum, Anasarca, Purgatory, Mangled, L. Aflame a tuna další
4.-7. 7. 2001 - Komoča pri Nových Zámkoch - Klikkfest 2001
10 - 11. 8. 2001 - DYNAMO NORTH POWER
JAM 2001, Terezínská kotlina mezi Litoměřicemi
a Terezínem. Incantation (USA) / Obscenity (D) /
Houwitser (NL) / Groinchurn (JAR) / Sacralis (D) /
Brainwash (I) / Dementor (SK) / Krabathor / Hypnos
/ SSOGE / Endless / Dark Gamballe / Pandemia, Disfigured Corpse, Isacaarum, Crusher, Deflorace, L.
Mentis, L. Aflame a další
13. 9. 2001. - Praha, Futurum - Vader, Cryptopsy, Dying Fetus, Belphegor, Catastrophic, Aborted
27. - 28. 7. 2001 - OPENHELL FEST, Volyně, „Na
Nové“, Christ Agony (PL), Root, Debustrol, Desaster
(D), Darkside (A), V.A.R., Unpure (S), Locomotive,
Ork (BG), Silent Stream Of Godless Elegy, Fata Morgana, Avenger, Trimonium (D), Unclean, Tortharry,
Endless, Fleshless, Martyrium Christi a d.
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ře svět smutku. CD graduje songem „Alive
Again“ rozděleného na tři části: „The Release“- vás dostane do „štastné“ polohy duše,
zvlástě pak po předcházejícím songu a
„Shadowland Revisited“ se zlomí z nic nedělající polohy do temného strachu za doprovodu velmi pronikavých tónů basy
a kvílení kytary se přesuneme k poslední
části „Breathless“. Umocnit pocit strachu
a beznaděje je úkolem této části. Pánům se
podařil opravdu skvělý kousek a „The Closing Chronicles“ je skvostem, který potvrdil suverenitu Nightingale po CD „The Breathing Shadow“. Už jim nikdo nevymaže
zásluhy v hudbě a obal od Juha Vuormy s
podporou Petera In De Betou (mastering
v Cutting Room) a exluzivního producenta
Borje Forsberga stvořili z Nightingale nepřehlédnutelnou kapelu. Avšak cosi nekalého se dalo tušit. Na konci seznamu tracků se
objevilo slovo THE END. Dalo tušit, co se
může v příštích letech odehrávat.
Rok 1997 byl rokem rozpadu Edge Of Sanity ve staré sestavě a Dan Swanö po CD
„Infernal“ opouští po deseti letech vody této kapely. Tato situace dávala naději na „filtr“ Nightingale stát se suveréní a plnohodnotnou kapelou. Avšak rok 1998 byl trochu
překvapující. Dan byl opět aktivní a na trh
uvedl desku Dan Swanö „Moontower“.
A co Nightingale? Fanouškům Dan naservíroval dávku „popového death metalu“ opět
se svým charakteristickým tvrdým vokálem. Uznávám, super záležitost okořeněna
zvukem kláves podobajícím se začátkům
80.let – Abba, Marillion či E.L.O. by měli
za jisté radost. Osm skladeb Dan stvořil
opět sám a to velmi kvalitně. Dá se tušit, co
se rodilo v jeho hlavě. Po odchodu z Edge
Of Sanity je třeba stvořit i něco nového, trochu i tvrdšího! Zkrátka a dobře tento rok je
ve znamení „Měsíční věže“, která jde bez
problémů zařadit za následovníky prvních dvou CD Nightingale.
Konečně jsme se prokousali k poslednímu výtvoru. Polovina roku 2000 přinesla určitě radost nejenom mě. Novinka
v táboře Slavíka je obalově
velmi vydařená a rozhodně
nešla pod úroveň již dříve
nastolenou. Říká se, že třetí
CD rozhoduje o osudu a budoucnosti kapely. V tomto
případě se třetí pokus zdařil
na výtečnou. Prostor časově
srovnatelný s CD „The Closing
Chronicles“ odpálí „Scarred For
Life“, nač si brát servítky! Jedenáct
skladeb bylo nutno o nějakou tu minutku zkrátit a tak se průměr čtyři minuty odrazil v razanci a stručnosti skladeb. „Still In The Dark“ pokračuje

v tom, co se spustilo na začátku. Rychlost
a svižnost, zachované klávesy s desky „Moontower“ a ještě zlepšený vokální projev.
Inovacím se nebránila ani poloha kytar,
především pak v „čistých“ pasážích. „The
Game“ opět trochu sklidní tempo nastolené
prvními songy. Dokáže vás pozvednout
skvělý přechod bicích ke konci skladby a to
je důkaz Danovi snahy o vylepšené umění
na tento nástroj. Opravdu skoro metalová
„Game Over“ nám opět vlije krev do žil! Ta
naléhavost je opravdová. Klávesový nástup
otevírá „Remorse And Regret“, je třeba zase trochu zvolnit a vzpomenout na druhé
CD. Opět přichází Danova lahůdka, začátek
„Alonely“ – instrumentální melancholie.
V tento moment se začnou mezi songy objevovat ambientní vložky, které umocňují
atmosféru éterična. „I Return“ navazuje na
předcházející skladbu a opět art-rockový
rozjezd dalšího tracku „Drowning in Sadness“ dá znovu cítit o čem
Nightingale je. Po nevinném
začátku „Dead Or Alive“
se opět ukáže původ Danova začátku. „The
Journey’s End“ uzavírá hranou část velmi
vkusně a mírumilovně. Samotný konec
obstará outro „Breathing“- lehké štěbetání klávesových tónů vplouvá
do doprovodu orchestrálního
rozměru jako nůž
d
o
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másla. Pozorný posluchač se dostane až na
samotný konec, kdy se mihne jakási vzpomínka na první song debutového alba. Velmi působivé a pro znalého fanouška i duchapřítomné.
Zkrátka a dobře, vydařené třetí album předložené Swanem a Nouguou má i nespornou
kvalitu po textové stránce, jenž již není doménou pouze Swana, ale i noviců Elkharta
a Schecta. V kombinaci s vnitřním světem
Dana je lyrická část kapely obohacena o nové rozměry, jenž dávají zajímavější dojem.
A určitě záslužný čin, přidáním doposud
všech textů do bookletu novinky, je příjemná záležitost.
Jsme na samotném konci dnešního profilu
a co říci na závěr? Ti z vás, kteří ještě neměli tu čest se setkat s tvorbou Nightingale,
přišli o krásný kus hudební historie a doporučuji vám si sehnat alespoň jedno CD avizované kapely. A na obranu pánů
z Nightingale lze dodat, že ačkoliv by jejich tvorba snesla větší prezentaci na
rádiových vlnách, tak se tomu doposud nestalo a jejich „svět“ je
ukryt před vlivy komerční
stránky hudebního průmyslu.
Tak se i nadále Nightingale
ocitá na pokraji propasti
mezi nevkusným odrhováním rádiových a televizních signálů a velmi
okrajovým
undergroundem.

Dan Swanö
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NIGHTINGALE
Pavel Kusniarik

Bylo nebylo, ale spíš bylo než nebylo. Protože kdyby nebylo, tak by to byla velká škoda! Nightingale (v překladu slavík) by se dal
nazvat projektem? Řádnou kapelou? Náhodou? Či seberealizací vlastního ega? Je vcelku jedno, jak si to člověk pojmenuje
a ani snad Dan Swanö, hlavní to aktér dnešního profilu, sám neví jak svůj počin pojmenovat. Začneme tedy od začátku, tak jak to
má být.
Dan Swanö je postava dostatečně známá,
natolik netřeba jej představovat. A tak je
snad zbytečné zde vyjmenovávat všechny
jeho aktivity a to jak hudebníka, tak producenta či jako vlastníka světoznámého, bohužel dnes již zaniklého studia Unisound. Edge Of Sanity, Pan - Thy - Monium, Godsend, Infestdead a mnoho dalších kapel, kterými byl jak řádným členem, či snad pouze
jako host s vlastní iniciativou. Ale především je věhlasný producent, jenž dokáže
zprodukovat jak popovou desku, tak i snad
trochu nadsazený grind-noise. Natolik je jeho hudební génius osvícený, že pro normálního člověka je těžko pochopitelné, jak to
vlastně dělá. Své nadání dokáže prodat především na trhu zvaném ještě dnes underground a jeho srdce neodmyslitelně patří této
kategorii! Jeho hudební kariéra začala koncem 80.-tých let, kdy po realizaci několika
demo snímků s Edge Of Sanity podepsal, respektive jako sedmnáctiletý, takže zastoupen svojí matkou, první smlouvu pro společnost Black Mark Production. Na debutovou desku Edge Of Sanity „Nothing but death remains“. Moc rád bych se zde věnoval
celé kariéře Dana Swanö, avšak to by tento
fanzin byl pouze biografickou záležitostí té-

to persony. Takže jsem pro vás vybral zlomek Danovi tvorby a tím je již zmiňovaný
Nightingale, a tak se teď můžeme přesunout
do historie.
Rok 1995 a label Black Mark uvádí na trh
první výtvor pojmenovaný „The Breathing
Shadow“. Na první pohled nic převratného,
gotickým písmem název kapely a na černém
podkladu tři fragmenty čelisti lebky. Stačilo
však otevřít booklet a už jste se mohli kochat: napsal, nahrál a zmixoval Dan Swanö,
sedm dní ledna roku 1995 v Unisoundu.
Všechny nástroje nahrál a programoval Dan
Swanö. Neváhal jsem a CD samozřejmě zakoupil, kdo by si takovýto bonbonek nechal
ujít! Rozhodně musím i po těch letech říct,
že bych byl ochuzen o skvost. Na ploše přes
padesát minut se před vámi otevře svět plný
kouzelných melodií a dramatických postupů
jako skládačka z jiného světa. Deska plná
goticko - popových melodií lahodí uchu spíše nemetalové veřejnosti, a tak pouze mírně
zastřený zvuk kytar dal tušit, odkud že se to
Dan přihasil. „The Breathing Shadow“ chytne za srdce především všímavého posluchače s v kusem inteligentního znalce, či spíše
nadšence. Pro citlivé duše schopné vnímat
krásy rozmanitosti barev hudby. Čistý vokál, který je dominantní a pronikavý byl příjemnou změnou v Danově projevu a rozhodně se za něj nemá co stydět. I tímto se dá
vysvětlit, proč Nightingale překročil laťku
metalové hranice a vkrádá se do srdcí širokého publika. „Nightfail Overture“ otvírá
C
D
s majestátným motivem nádherného delay
a echa kytary, jenž rozhodně nechce ukázat
svoji rychlost, ale spíše chytrost! Vokál
a kytara, to je předností tohoto songu podpořeného velmi jednoduchým postupem bicích a klávesovou vyhrávkou. Už druhá
„Sleep…“ dává tušit, že se Dan pokusil o inovaci a automatický bubeník v rytmu goticko art rockových kapel za podpory jednoduché čisté kytary je úderná a svižná, stejně
tak jako následující „The Dreamreader“.
Naprogramované klávesy ve stylu připomínajícím spíše vstup do house-techna a opět
nádherná kytarová melodie, která letí jako
šíp otevírají „ Higher Than The Sky“, pro
níž je charakteristický vtíravý refrén. Velmi
posmutnělá a pouze za doprovodu čisté kytary a Danova procítěného zpěvu dává tušit

smutek v „Recovery Opus“ , jenž navazuje
na instrumentální „The Return To Dreamland“. Popovou melodií propletená „Gypsy
Eyes“ s automatem navazuje na začátek alba. „Alone!“, tak u tohoto songu bych se rád
pozastavil. Doména celého alba je tklivá.
Velmi temný, spíše mluvící vokál na vás
dýchne smutkem zoufalého a za podpory
ambientního doprovodu kytary a kláves vytváří pocit osamocení, jenž je snad ztělesněním samoty jako takové. Druhou polovinu
songu otevře razantní nástup bicích a dojede
ve středním tempu až do svého konce doprovázeného až nelidskými výkřiky a monologem na samotném konci! Excelentní.
„Lesson In Evil“ navazuje na pop-gotiku,
která se již několikrát objevila na albu a její
náboj vás vrátí zpět do reality všedního dne.
Celé CD uzavírá „Eye For An Eye“, která
vás svým středním tempem uchlácholí až do
samotného konce. Výborně, na začátek dobrý zápis do kroniky hudby.
A mimochodem, když už mluvíme o té
kronice, tak není od věci. Je o rok víc
a Nightingale vyvrhl další album s názvem
„The Closing Chronicles (The Breathing
Shadow II.)“. Změna však nastala v království Slavíka. Vedle Dana Swanö se objevil
další vynikající muzikant Tom Nouga, ovládající spíše basovou a kytarově doprovodnou sekci. Očekávajíce následovníka prvního alba jsem byl šokován pouze polohou
charakterizovanou jako art -rock. The Rush,
Marillion a jiné seskupení jsou nyní motivací Nightingale. Zvuk druhého CD je zkrátka
nádherný. Tak ryzí a živelný! Čtyřicet dva
minut otevírá „Deep Inside of Nowhere“,
poklidná a rozumná! Basu je opravdu cítit
každým tempem a art-rock nejlepšího zrna
se rozjíždí. Metalový nástup oživující „Revival“ odskočí do trochu jiných vod, ale už
s „Throughts From A Stolen Soul“ se vracíme k těm pravým Nightingale a na rozloze
devíti minut se před vámi otevře to čisté cítění obou protagonistů. „So Long (Still
I Wonder)“ – melodie, tak by se dala charakterizovat další akvizice. Snad i trochu
rock’n’rollová „Steal The Moon“ dává tušit
záběr fantazie hudebního světa Nightingale.
„Intermezzo“, už název naznačuje o co jde.
Navazujíce na „Recovery Orus“ z prvního
CD opět Dan velmi procítěně a za doprovodu ambientních kláves a tlukotu srdce otev-
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✔ AMON
V dnešní rubrice Demáče si budete moci přečíst hned trojrecenzi na díla brněnské hordy
Amon, která jako by ustrnula v čase osmdesátých let. Za posledních deset let má Amon
na kontě tuto diskografii: „Říše zla“ (demo,
1990), „Kniha smrti“ (demo, 1991), „Volejte
pána!!!“ (demo, 1992), „Alive In Hell (live)“
(demo, 1995), dále pak na CD-R: „Call The
Master!!!“ (pod názvem Amon Goeth, 1993),
„The Worship“ (taktéž Amon Goeth, 1998)
a konečně „In The Shade Of Death“ (CD,
2000). Všechny nosiče (kromě prvního CD)
si můžete sehnat přímo u skupiny na adrese:
Amon, Láďa „Larva“ Krupina, Černozemní
23, Brno, 627 00, tel.: 0607 / 670 157 nebo 02
/ 48 21 71 45, email: larva.amon@volny.cz
Kromě CD můžete získat i jiné propriety - jako například samolepky, fota, VHS atd.
Kompletní seznam žádejte na výše uvedené
adrese. Mimochodem pamatujete se ještě na
fanklubácký fanzin Amon? A na závěr tragická zpáva: Po tragické autonehodě při nichž zemřeli basák a bicmen kapely Amon, se
kytarista a zpěvák Larva pokouší dát dohromady novou sestavu. Na podzim tohoto roku
by mělo vyjít posmrtné CD s zatím pracovním názvem „Zrození smrti“. Pravděpodobně
se tak stane pod křídlem německé firmy Barbarian Wrath.
✔ BIZARRE EMBALMING
Čeští goregrindeři Bizarre Embalming nabízejí první demo „State Of Postmortal Metamorphoses“ (30 minut, jako bonus - cover
od Haemorrhage) za 40,- Kč + 16,- Kč poštovné. Kontakt: Jan Kříha, Petra Bezruče
239, Zliv, 373 44, tel.: 038 / 7973045.
✔ CALES / ROOT
U Redblacku vyšla v letošním roce dvě nová CD. První z nich je druhé album kytarového mága Blackieho (jinak Root) Cales
pod názvem „The Pass In Time“ a na dvojcédéčku remasterované desky Root „Hell
Symphony“ a „Kärgeras“ s bonusy.
✔ CARNAL DIAFRAGMA
Ostravská grindový label Khaaranus přichystal další novinku. Debutové CD českých
mladíků Carnal Diafragma „Preparation Of
The Patiens For Examination“. Jejími dalšími chystanými tituly jsou: plnohodnotné CD
pražských Alienation Mental (zima 2001 /
2) a split EP Regurgitate / Malignant Tumour (leden / únor 2002). Kontakt: Khaaranus Productions, Hviezdoslavova 2, Ostrava
- Radvanice, 716 00, tel.: 069 / 623 25 06, email: lolokar@mybox.cz
✔ CRUEL BARBARIAN
Pražská metalová skupina Cruel Barbarian

se po třech letech od vydání zatím poslední
nahrávky „...sklízejte bouři“ (prodáno téměř
700 kusů) vrhla v listopadu roku 2000 opět
do studia Zdeňka Šikýře v Praze - Hostivaři.
Novinka nese název „Víno z temných hroznů“, jedná se o koncepční příběh na motivy
povídky (blíže na internetu - cruelbarbarian.cjb.net), přičemž se zatím neví, zda bude
celý materiál zrealizován v češtině nebo
v angličtině. Management skupiny: Jan Jeřábek, Žižkova 521, Český Brod, 282 01, tel.:
0203 / 620 337 (po 18 hod), 0603 / 457 652.
V jednání je i oficiální vydání nahrávky.
✔ DIADEM
Od slovenských matadorů Diadem jsme dostali mail, kde nás informují o debutovém
CD „The Weather Is Good“, které bylo pokřtěno 9. 2. 2001 v Trnavě v Študentskom
centre při Športovej hale. Přikládáme krátkou historii: „Rocková skupina Diadem
vznikla v októbri 1988 v Senici. Jadro tvoria
dvaja zakladajúci členovia: Peter (spev, bicie) a Johny (gitara, vokály), bývalí spolužiaci z gymnázia. Kapela je koncertne činná
od čias svojho vzniku a od r. 1993 pravidelne pripravuje štúdiové nahrávky. Už prvá
z nich „Metalmorphoses“ sa stretla s pozitívnym ohlasom fanúšikov i kritiky. Nasledovali ďalšie demosnímky: „Nameless“
(1994), „Fighting With Vanity“ (1995) a
zvlášť úspešný „Ontheground“ (1997). V
septembri 1997 tieto tri demonahrávky zároveň vychádzajú ako prvé samostatné CD
skupiny, ktorého názov je „1994-1997“. Cédečko obsahuje celkovo 13 piesní s anglickými textami. Medzičasom sa dve pesničky
Diadem objavili na CD kompiláciách vydavateľstva Station Master Rock a Pop Made
In Slovakia 95 a Death Metal Hard Made In
Slovakia 95, pričom balada „May Silence“
bodovala i v rozhlasových hitparádach.
V októbri 2000 kapela vydáva pri príležitosti svojich 12. narodenín pamätnú knižku
„Dvanásť“, ktorá zaznamenáva históriu
skupiny, prináša rôzne informácie, fotografie a kompletnú diskografiu. Podstatné však
je, že sa Diadem po dlhšej odmlke hlási
o slovo s novinkovým CD „The Weather Is
Good“ (Počasie je dobré), ktoré vyšlo zatiaľ vo vlastnom náklade. Ponúka šesť nových piesní, medziiným pomalú „Fire“
(Oheň) a slovenskú „Netuším...“, ku ktorej
sa v súčasnosti pripravuje videoklip. Nahrávanie a hudobný aranžmán je dielom celej
skupiny, vrátane hosťujúceho basgitaristu
Fera; texty opäť napísal Johny, absolvent
štúdia evanjelikálnej teológie. Nový materiál sa aj tentokrát nahrával v štúdiu Expo-
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nent a za mixážnym pultom opäť sedel Tomáš Kmeť. Zaujímavosťou najnovšieho albumu je,
že vyššie spomenutú slovenskú
pieseň na ňom nájdete takisto v pôvodnej
anglickej verzii (pod názvom „Older“)“.
Kontakt, info, objednávky CD: Peter Bittner, mobil: +421 / 905 / 848 443, e-mail: tvpezinok@nextra.sk nebo Johny: 0903 / 867
367, e-mail: johnyste@miesto.sk
✔ DRACO HYPNALIS / ROMANTIC LOVE
Mladíci Draco Hypnalis, kteří mají nejblíže
k doomu, z jižní Moravy vydávají debutové
demo „Nobless Of The Storm“ v profesionálním provedení s plnobarevným obalem
a texty. Zajímavostí je též to, že demo vychází jako split se spřízněnou skupinou
(i stylově) Romantic Love (její polovina nese název „Hopeless Anxiety“. Objednávat
jej můžete již nyní na adrese: Martin Kašpárek, K. Světlé 490 / 84, Zlín, 760 01, e-mail: dracohypnalis@seznam.cz
✔ Eclipse Productions
Kromě stejnojmenného fanzinu založila brněnská firma Eclipse také vydavatelství. Jejich prvním počinem je debutové album
plzeňského pohanského black metalu Trollech „Ve hvozdech...“. Kontakt:
Eclipse
Prod.,
P.O.Box 35, 625 00
Brno, e-mail: eclipse.prod@volny.cz;
http://come.to/eclipse.prod
✔ ENDLESS
Severomoravští doom rockoví Endless již
potřetí mění svoje internetové stránky. Nová
adresa zní: http://endless.webz.cz Kromě jiného se Endless zúčastní letošního Metal
Breath Tour vol.3 2001.
✔ EUTHANASIA
informuje: „V současné době máme připravený materiál na druhé album (ukázky z proma „The Last Gate“ jsou ve formě mp3
k dispozici) a touto chceme nabídnout jakoukoliv možnost budoucí spolupráce - vydání CD , split CD s nějakou kapelou podobného ražení, zařazení na kompilaci nebo
byť jen distribuci prvního CD „Thoughts on
Living“„. Kontakt: Euthanasia@centrum.cz
✔ EVERLASTING DARK
Nové osmiskladbové demo „Symphony For
Death“ přichystala nadějná doomová parta
Everlasting Dark ze severní Moravy. Skupina jej nabídla k posouzení Metal Breath prostřednictvím CD-R s pěkným barevným
bookletem. „Nejsme zrovna kapela zakládající si na nějakém příliš velkém image či sex-
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bombě v popředí...“, tak sami sebe hodnotí
Everlasting Dark. Demo lze získat na adrese: Martin Hartl, Kosmonautů 443, Mariánské Údolí, 783 65, tel.: 068 / 5352447, 0606
/ 870 529.
✔ Fallon distro
Distribuční firma Fallon distro, ve které má
mimo jiné také prsty Krusty z Forgotten Silence se má čile k světu. Již nyní se stará o
tři nové přírůstky. Fallon totiž vydala třidema. Prvním z nich je „La Mia Fica E Tutta
grindthrashového
projektu
Tua“
KUMA RAFINATA (více v rubrice Demonizace), které získáte za 50,- Kč (cca 20 minut). Sama skupina o sobě říká: „... už delší
dobu jsme pozorovali, že se na naší scéně
nevyskytuje kapela, zabývající se erotikou a
sexem a jelikož trochu hrajeme
a pornoprodukce nám není rozhodně cizí jsme tu...“. Kuma Rafinata vznikla na sklonku roku 1999 na popud jistých dvou individuí - Suguse (kytara) a Epidema (basa), ty
pak doplňuje Replikant (zpěv) a Doktor (bicí). Demo bylo nahráno v lednu 2000 ve studiu M.Y.. Druhým „utajeným“ projektem je
X,Y,Z s názvem „Uncommon Space“ (více
informací na adrese Fallon, 60,- Kč) a třetím
je taktéž kazeta projektu ZIZLILA „The
Second Planet“ (60,- Kč), za nímž se skrývají dva lidé velmi činí na domácí scéně Igor Mores (jinak člen Monastery, XYZ
a Hypnos) a Hanka Nogolová z Forgotten
Silence. Chceme-li přiblížit styl tohoto projektu, je nejlépe sáhnout přímo k propagačním materiálům kazety - Zizlila sama o sobě
tvrdí, že spadá do škatulky industrometaloelektropop. Více informací a MC dostupné na
adrese: Fallon distro, Máchova 487, Rosice
u Brna, 665 01.
✔ FATA MORGANA
Na vloni vydaný speciál - fanzin, přinášející
souhrně kariéru plzeňské formace Fata Morgana, se letos dostalo i na tributní CD „Peklo nezná vyvolených - A Tribute To Fata
Morgana“, kterého se účastnilo 7 skupin MORTIFILIA,
COWARD,
AVENGER, FRANKIE, PANDEMIA,
SUGGESTOR a DESMODUS. Za těmito
projekty stojí bývalý vydavatel fanzinu Pentagram Michal Filipi a v případě vydání CD
spolupracoval s firmou Panda Music. Nejzajímavější skutečnost je ta, že ani bývalí členové Faty o těchto aktivitách dlouhou dobu
nevěděli. Na padesátiminutové tributní CD
přispěli zúčastněné kapely celkem 12-ti
skladbami. CD a MC byste měli mít možnost získat na následujících adresách a telefonech: Panda Music, Zálužská 414, Tábor
4, 391 56, tel.: 0603 / 975 126 nebo Michal
Filipi, Jablonského 33, Plzeň, 301 45, tel.:
0602 / 846 036. Mimochodem díky tomuto
tributnímu albu se Fata Morgana dala znovu
dohromady v sestavě, ve které se rozpadla.

✔ FLOOD
V minulém čísle jsme zveřejnili recenzi na
CD-R demo „Flood In The Discount Furniture Mart“. Kapela bohužel na toto dílo nesehnala ani u nás, ani v zahraničí vydavatele, pouze skladba „Foreign Soul“ se objevila na CD kompilaci německého Rock Hardu
(spolu s rozhovorem). Mezitím si zahráli japředkapela
Alice
Coopera
ko
v Ostravě - Vítkovicích a stihli ještě jednu
personální změnu - basáka René Hilka nahradil Dalibor Trebal. Kontakt: Míra Laga,
Na Drahách 432, Veselí n.M., 698 01.
✔ FORGOTTEN SILENCE
Loni v srpnu nahráli své nové (v pořadí již
třetí) desku s názvem „KaBaAch“. Nahrávalo se ve studiu Hacienda, „mástrovalo“ se v
MagicMinds studiu v Hannoveru. Vyšlo v
prosinci 2000 u brněnské labelu Redblack
Productions (nenechte se zmást špatně uvedeným letopočtem na bookletu).
✔ HYPNOTIC SCENERY
V průběhu června
2000 bylo nahráno
ve studiu Barbarella
třetí CD Hypnotic
S c e n e r y .
O produkci se tentokrát postarala kapela sama. Mastering
desky proběhl ve studiu Fors v Českém
Těšíně. Na CD se nachází 9 skladeb, které se
nesou v duchu posledního počinu „Deeper
and
Deeper“,
obohacené
o rychlejší skladby, na které jsme byli zvyklí z raných nahrávek kapely. Předpokládaný název alba je „Back in the Bloody Ruins“
a jedná se o jeho vydání. Všemu mělo předcházet vydání debutního alba „Vacuum“ v
nové
podobě
obohacené
o 5 bonusových skladeb, které nikdy nevyšly na CD. Placka by rovněž měla být obohacena o zcela nový booklet, který pochází
z dílny mistra Deathera a Davida Najbrta.
Vydání tohoto počinu je však velmi nejisté.
✔ HYPNOTIC SCENERY /
DISFIGURED CORPSE
Redakčním mailem nám přišel dopis od Tomáše Sýkory, manažera Disfigured Corpse a
dříve Hypnotic Scenery: „Nazdar přátelé!
Všem oznamuji, že dnem 1. 1. 2001 končí
veškeré mé manažerské aktivity spojené s
kapelou Hypnotic Scenery. Je zbytečné toto
nějak komentovat. Další změnou, která proběhla u H.S., je odchod dlouholeté klávesistky Katky Mozolové. Na závěr bych chtěl upozornit na to, že nadále budu působit jako
manažer Disfigured Corpse. Hodně zdraví a
pohody Vám přeje Tomáš Sýkora“. Nový
kontakt na kapelu je: Hypnotic Scenery, Láďa Říha, Okrajová 47, Havířov - Podlesí,
736 01, tel: 069 / 643 50 63 nebo 0605 / 955
225, email: hypnotic.scenery@seznam.cz
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✔ INSANIA
Konečně vyšlo nové CD hudební hydry Insania „Recycling & Live in Seattle“. Vychází pod značkou CBR Records. Nejde o řadové album, ale o nahrávku trvající 74 minut,
na níž jsou zachyceny dva z koncertů Insanie v americkém Seattlu, dvě nové skladbičky, které Insania nahrála v tamním studiu,
pět recyklovaných starých skladeb
a tři remixy v podobě, v jaké byste Insanii
nehledali. CD má obal z recyklovaného kartonu a obsahuje kromě příběhu ze země za
oceánem i Manifest aristokracie nových vyděděnců. Kontakt: Cult Insania, Pod nemocnicí 7, Brno, 602 00, e-mail: becka@econ.muni.cz
✔ INTERVALLE BIZZARE
Bývalý e-mailový kontakt na skupinu Intervalle Bizzare zněl gore.freak@post.cz. Nyní
platí nový: bizzare.snuff.abro@centrum.cz.
Chystá se vydání debutového CD
u Shindy Productions! Martin, který byl donedávna v týmu fanzinu Terra Aegra, si založil nový fanzin - SNUFF zine (první číslo
se připravuje, má formát A4 a bude vycházet v nákladu 500 kusů) a bude orientován
převážně na death grindovou scénu. Můžete
se těšit na rozhovory s Godless Truth, Cock
And Ball Torture, Hate Eternal, Broken Hope, Gorguts, Sublime Cadaveric Decompostion, Deeds of Flesh, Mucupurulent, Brutal
Truth, Lykathea Aflame (ex-Appalling
Spawn), Deranged, Contrastic, Gride, Purulent Spermcanal, Immolation, Bloody Gore
a čeká vás více jak150 recenzí a live reportů. Prvním vydavatelským počinem nově
vzniklé firmy Snuff records by mělo být
split MC Alienation Mental / Genetic Threat a v plánu do budoucna je i 7“EP Intervalle Bizzare / ??? (pravděpodobně s Mexičany
Disgoege). Kontakt: Intervalle Bizzare management & Snuff zine / records, Martin
Abrman, kolej Sázava, Chemická 952, 148
29 Praha 4 - Kunratice, tel: 603 530371,
e-mail: bizzare.snuff.abro@centrum.cz
✔ MASTER OF RUBICON
Ultrametalová kapela Master Of Rubicon
prodělala v posledním období personální
změny, jimiž se někdejší kvarteto smrsklo
na duo Ondra - kytara, zpěv a Pája - bicí.
Takto se formace chystá natočit v červnu
2001 svůj debutový demosnímek s názvem
„Thorn Within“. Ohledně dalších informací
z tábora M.O.R. kontaktujte vstřícného
Ondru na adrese: Ondra Kalinovský, Kvášňovice 81, Horažďovice, 341 01 či na mobilním telefonu: 0607 / 806489.
✔ Merciless Core Records
Zavedená domácí undergroundová firma
Merciless Core Records vydala další počin
začátkem roku 2000. Tím je V/A
MERCILESS CORE - kompilace sedmi
HC - grind - crust - noise skupin (Cuntn’Bananaaz, Needful Things, Social Deformity,
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Pustit se do remixů A-HC hydry Insanie napadlo D.J. Frenzyho a na základě této ideje
byla oslovena řada na undergroundové bázi
tvořících a působících dýdžejů z celé republiky. Výsledné remixy posloužily Insanii pro
výběr třech nejlepších, které umístila na své
nedavno vyšlé neřadové polomrtvé recyklované CD „Recycling and Live in Seattle“
(CBR, podzim 000) jako jakýsi ozvláštňující a určitě zajímavý bonus či část v jistém
smyslu kompilačního cédéčka. Aby zbylé,
nevybrané remixy nepřišly vniveč a mohl si
je příznivec Insanie alespoň poslechnout,
vyšly na samém sklonku zimy 000/001 na
CD, které, jako svou pravidelnou přílohu,
obsahuje časopis Tamto.
TAMTO

Tamto, alternativní kulturní revue, je brněnský časopis, který funguje téměř 7 let
a v současné době vychází čtyřikrát do roka.
Díky již zmíněnému CD se nám dostalo do

V závěru starého tisíciletí se uzavřela
éra sušického ’zinu RINSING
STAGE. Poslední, jubilejní 10. číslo
vyšlo zkraje letošního roku a za
barevnými tvrdými deskami nabízí
celkem 64 stran, na kterých naleznete
rozsáhlé rozhovory s COLP,
FORGOTTEN SILENCE, INSANIA
a UŽ JSME DOMA, několik desítek
recenzí na stěžejní tuzemská alba
minulého roku, přílohu Sušický
rockový puls a něco živých reportáží.
Poslední číslo (... a na skladě jsou
opravdu poslední kusy) je stále možné
získat za 50,- Kč (36,- Kč + 14,- Kč na
poštovné) na adrese: Rinsing Stage,
sonic friendzine, František Březina,
Villaniho 419, Sušice II., 342 01.
e-mail: beery.rinsing@centrum.cz

rukou 21. číslo, které se pokusím krátce popsat a trochu jej přiblížit. Za pěknou barevnou titulkou je čtenáři k dispozici 112
stran, které načne úvaha o štěstí, rozhovor se
spisovatelem C.D. Payne („Mládí v hajzlu“), článek o Pigface, Nine Inch Nails, Radiohead, Stereolab, filmové postřehy, zamyšlení, recenze na CD, knihy a filmy,
ukázky z fotografických děl, rozhovory, atp.
Vše je psáno poměrně čtivě a vše spadá do
posledního písmena pod podtitulek časopisu, „alternativní kulturní revue“. V závěru
čísla se nachází obal k CD „Tamto remixuje
Insanii“, krátké informace o kapele a 4 anketní otázky, které byly položeny všem tvůrcům remixů původních skladeb Insanie. Pokud Vám slovo tolerance není cizí, bude Vás
to celé zajímat. Časopis včetně CD získáte
za 148 Kč na adrese vydavatele (Jota s.r.o.,
Křenová
19,
Brno,
602
00,
e-mail: jota@jota.cz).
CD

Jak již bylo zmíněno na předchozích řád-

cích, součástí 21. pokračování alternativní
kulturní revue je příloha v podobě CD, které
tentokrát obsadili téměř do poslední minuty
(73:40) dýdžejové z celé republiky, kteří předělali původní pěkné písničky Insanie k modernímu obrazu svému. Celkem tu nalezneme
16 zmixovaných tracků ze zatím poslední řadovky „Virtu-ritual“ (998) a debutu „Crossfade“ (994). Mezi nejremixovanější spadají
kousky
„Černá
magie
je
fajn“
a „Counting Stars“, které tu uslyšíme ve čtyřech, respektive třech verzích. Všechny remixy jsou na 1-2 poslechy svým způsobem zajímavé, jinak v podstatě průměrné. To platí
o první polovině CD, druhá je už povšechně
povedenější a šťavňatá. Skutečně tady nechci
vypisovat jednotlivé songy, druh jejich mixu
a autora tohoto, ale vězte, že Frenzy, Desert
Storm a Onehalph, jejichž mixy se objevily
už na CD „Recycling and Live in Seattle“
stvořili nejpovedenější a nejpůsobivější kousky. Na samý závěr zběžné recenze jen opíši
upozornění z přebalu CD: „Prosím, chápejte
toto album remixů astrální hardcoreové hydry Insania jako projekt letmého experimentálního splynutí dvou nekomerčních, undergroundových scén - „bigbítové“ s elektronickou. Ortodoxní vyznavače pouze jedné
z těchto dvou entit prosíme o chvíli tolerance.“ Výstižné.
KŘEST

Křest 21. čísla Tamto proběhl ve středu 14.
března 2001 v pražském futuristickém klubu
Futurum a byl koncipován jako „střet rockerů
s DJ’s“ pod hlavičkou „Tamto remixuje Insanii“. Vše vypuklo ve 21 hodin, kdy se rozezněly pravidelné rytmické údery několika ze
zúčastněných dýdžejů (čtenář Metal Breath jistě promine, že neuvádím konkrétní jména, neboť jsem přesně nesledoval kdo kdy „hrál“, ale
neživou část večera bral jako nutnou zvukovou
kulisu...), které utichly po dvou hodinách produkce, kdy se na pódiu zjevila trojhlavá A-HC
hydra Insania, která předvedla skutečně výtečný koncert nabitý energií, kterou však téměř
nikdo z diváků nedokázal vracet zpět na pódium. Skupina však hrála jako pro plný sál
a předhodila živý set plný klasických notoricky známých tutovek ze všech svých alb, které
doplnila svižnou slibnou novinkou „Hell
Knows Who We Are“ (Čert ví kdo jsme). Asi
ve třetině vystoupení pokřtil vydavatel časopisu již zmíněné číslo Tamto, zapilo se šumivým
nápojem a jelo se dál. Výbornému koncertu
scházela výraznější odezva, která ZCELA
odezněla po jeho skončení při nástupu dalších
dýdžejů. Živá muzika je zkrátka živá muzika.
S tím žádný dýdžej nehne. Ani naživo. -FBB-

naladit na jeden a už je zde jiný. Jednotlivé
skladby tak ztrácí přímočarost a materiál, který
je bezesporu kvalitní, se stává pro posluchače
příliš složitý. -pchL L L L 1/2
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WOLFRAM
Liars In A Second Skin
2000, RKK, promo CD-R

Pražský Wolfram rozestavený kolem svého srdce
Romana „Krokuse“ Kříže přichází po dvou letech
od předchozí nahrávky „Misantrop“ s další výživnou porcí kvalitního a inteligentního heavy metalu pod názvem „Liars In A Second Skin“ na ploše
téměř sedmdesáti minut. Nenudí však ani chvíli. 13
skladeb je ve svém ranku natolik různých a tak pečlivě propracovaných, že to ani nejde. Oproti minulému promu není toto stříbřitě-modré CD-R
s potiskem a xeroxovaným černobílým obalem
opatřeno výtečným českým zpěvem, nýbrž klasickým rockovým jazykem znějícím vokálem, který
je oproti minulosti asi nejvýraznější změnou, ke
které se příznivec starého materiálu bude muset
prokousávat s přibývajícími poslechy, stejně jako
k poněkud hustější a dravější verzi stylu. Nicméně
se duch Wolfram z předhozené kolekce nikam nevytratil. Ač se proměnila sestava, kytarový mág
Krokus z toho dýchá stále měrou výraznou. Zvukově opět velice dotažená nahrávka (pořizovala se
v Haciendě a masterovala v Americe) disponuje
znovu mnoha hity, z nichž tentokrát zmíním pouze
pod kůži se vrývající titulku a třeba závěrečnou věc
„Bluesmetal Jam II.“, která je plná hostů, ze kterých nelze přeslechnout s kytarou srostlého Doda,
jehož sólo skutečně nemá chybu. Wolfram opět pořídil nahrávku jako hrom. Škoda, že si potenciální
vydavatelé sedí na uších. Vydá ji někdo?!?!?! FBB-
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ZIZLILA
The Second Planet
2000, demo, Fallon Distro

4,5

Kolem „reblackovské“ stáje se děje poměrně
hodně zajímavých projektů. Mezi tyto „zveřejněné“ patří uskupení Zizlila, které se skládá ze zpěvačky Forgotten Silence Hanky Nogolové
a Igora Morese (všechny nástroje, programování), známé to postavy z více kapel. Pěkný obal
a „druhá planeta“ Venuše a všechny „technické“
údaje o ní slibují cosi zajímavého. Zizlila ani není metalovým projektem, jako spíše úlet kamsi
do vod popu („Kdo se nevzbudí“) míchaným tu
ambientem, tu rockem (první a třetí skladba) a jinými styly. Taková směska všeho dohromady,
ale tento celek tvoří pohodovou melodickou
hudbu na odpočinek. Demo tvoří pět zajímavých
kompozic, každá základem úplně jiná, převážně
zpívané česky (tři z pěti inspirované Morgensternem či „Ostrovem, kde rostou housle“ - hodně
zajímavé texty). Samozřejmě Hanka je hlavní
postavou, jelikož její zpěv je skutečně výborný.
Kdo máte rádi Forgotten Silence a jejich úletové
experimenty, Zizlila je tím pravým pro vás. -las-
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#
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Vyhodnocení rubriky Demonizace:
INGROWING (Bizzare End Of Century I+I)
DESECRATED DREAMS „Feelings Of Guild“
RITUAL „Pantha Rhei“
DIADEM „The Weather Is Good“
WOLFRAM „Liars In A Second Skin“
FACE OF AGONY „Imitations Of Life“
ISACAARUM (Bizzare End Of Century I+I)
GREEDY INVALID „Game Is Drawn“
FROWN „Features And Causes Of The Frozen Origin“
STAGNANT „Nihilistic“
ROMANTIC LOVE „Hopeless Anxiety“
ZIZLILLA „The Second Planet“
NOMENMORTIS „Promo 99“
DESCRUATH „Daimonium“
F.O.B. „Blame?“
DARK FUTURE „River Of Hope“
REEK OF SHITS „Slaughter House“
STREET MACHINE „SM“
POPPY SEED GRINDER „Promo 2000“
ABERNETHY „Made In Pato“
INFECTIOUS GERMS „Moon Maniac“
HYDRARGYRUM „Final Method Of Solution“
DRACO HYPNALIS „Nobless Of The Storm“
MURDER PERSONS „Sodoma Gomora“
AMON „In The Shade Of Death“
NEMESIS „Kingdom Of Lion“
ALKONOST „Songs Of The Eternal Oak“
DIRAE „Pattern Of Behavior“
SIX DEGREES OF SEPARATION „When Autumn Comes...“
MORTIFILIA „Care Of Gomorrah“
AMON GOETH „Call The Master“
AMON GOETH „The Worship“
DEVASTHATOR „The Mutilated“
SUNGRAVE „Magnum Opus“
EVERLASTING DARK „Symphony For Death“
ANHEAD „Phases“
KUMA RAFINATTA „La Mia Fica E Tuta Tua“

Pavel Beery
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Petr průměr
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ALKONOST, c/o A. Boldov, B. Tishinsky, 41-74, 123557 Moscow, Russia, AMON, Láďa Krupica, Černozemní 23, Brno, 627 00, ANHEAD, Robert Haleš, Sokolovská 104, Praha 8, 180 00, DARK FUTURE, Pavel
Linc, Horní Bezděkov 5, Unhošť, 273 51, tel.: 0312 / 699 529, DESCRUATH, Jaroslav Mahdal, Komenského
101, Nivnice, 687 51, tel.: 0603 / 367 458, DESECRATED DREAMS, Ľubo Michalovič, Vrchlíkova 1884 /
72, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovensko, DEVASTHATOR, Nimrod, Hlavní 19, Český Těšín, 737 01,
DIADEM, Johny, johnyste@miesto.sk, tel.: +421903867367, DIRAE, Václav D. Hrabák, Muchova 11, Praha
6 , 160 00, DRACO HYPNALIS, Martin Kašpárek, K.Světlé 490 / 84, Zlín, 760 01, EKG / IMMORTALITY,
Ivo Pláček, V jamce 2380, Rakovník, 269 01, EVERLASTING DARK, Martin Hartl, Kosmonautů 433, Mariánské Údolí, 783 65, tel.: 068 / 535 24 47, FACE OF AGONY, Marcel Chleban, Štefánikova 1641 / 30, Púchov,
020 01, Slovensko, F.O.B., Jiří Volný, Petra z Ústí 1733, Tábor, 390 02, tel.: 0604 / 789 545 (Márty), FROWN,
c/o
Marián
Dráč,
Štefánikova
21,
Prešov,
080
01,
Slovesnko,
GREEDY
INVALID, Jiří Holáň, J.V.Choráze 1491, Příbor, 742 58, HYDRARGYRUM, Milan Adámek, Pod parkem 4,
Ústí nad Labem, 400 11, INFLAMMANTORY, Radek Žalud, Brdlíkova 201 / 29, Praha 5, 150 00, tel.: 0602 /
231 793, INFECTIOUS GERMS, Marek Ťoupek, J.Lady 8, Blansko, 678 01, tel.: 0506 / 411 491, KUMA
RAFINATTA, Alexandr Nováček, Máchova 487, Rosice u Brna, 665 01, MORTIFILIA, Pavel Vrba, Mírové
náměstí 3, Horažďovice, 341 01, MURDER PERSONS, Petr Hora, Sídliště 645, Benešov n.P., 407 22, tel.: 0412
/ 586 163, NEMESIS, Libor Křivák, Palírenská 44, Brno, 621 00, NOMENMORTIS, Martin Lukáč, Lomonosova 2, Košice, 040 01, Slovensko, THE PANT, Roman Kočiřík, Velká Štáhle 103, aut. Rýmařov, 795 01, tel.:
0647 / 286 085, POPPY SEED GRINDER, Jaroslav Dohnal, Chrást n.S. 74, Týnec n.S., 257 41,
REEK OF SHITS, Václav Kutnar, Vajgar 672 / III, Jindřichův Hradec, 377 04, tel.: 0331 / 24 072, R.E.T., Jiří Szotkowski, Palackého 495, Třinec 6, 739 61, tel.: 0659 / 325 629, RITUAL, Jan Vala, Žižkova 16, Nový Jičín, 741 01, ROMANTIC LOVE, Lukáš Jelínek, Družba 1273, Hulín, 768 24, Shindy Productions, Martin Brzobohatý, Sadová 17, Adamov, 679 04, STAGNANT, c/o P.Zálešák, Clementisa 39, Skalica, 909 01, Slovensko, STREET MACHINE, Petr Pospíšil, Jungmannova 759, Pardubice, 530 02, streetmachine@seznam.cz,
SUKKUBY, Martin Kolacia, Louka 180, okr. Hodonín, tel.: 0631 / 927 456, SUNGRAVE, c/o Lukáš Musil,
Ďáblova kolonie 924, Dolní Lutyně, 735 53, e-mail: gielerova@acory.cz, TOXIC DEATH, Underworld productions, P.O.Box 40, Kojetín, 752 01, WOLFRAM, Roman „Krokus“ Kříž, Makovského 1148, P.O.Box 38,
Praha 6-Řepy, 163 00, ZIZLILA, Alexandr Nováček, Máchova 487, Rosice u Brna, 665 01. Chybějící kontakty
k minulému číslu: SACRIST, Peter Dlabaja, Resta 19, Chuchelná, 747 24, SCIENCE FICTION, Martin Kopejtko, Na pískách 530, Hostivice, 253 01, ABERNETHY, Josef Král, Lipová 531 / 671, Most, 434 01.
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Misopsychia, Oral Olimax, Ptao a Public)
na CD. Kontakt: Merciless Core Records,
Roman Janečka, P.O.Box 9, Ostrava 42, 700
42, e-mail: mercilesscore@atlas.cz
✔ MORTIFILIA
Melodicky deathmetalová Mortifilia ze Sušice vydala a pokřtila 11.11.2000 své druhé
demo „Care Of Gomorrah“, jež obsahuje
šest vlastních skladeb a cover verzi Fata
Morgana na celkové ploše 26:19 minut. Demo bylo vydáno vlastním nákladem jako
CD-R s barevným obalem, texty a samolepkou na disku. Můžete jej získat za rovných
100,- Kč na adrese managementu: Pavel Vrba, Mírové náměstí 3, Horažďovice, 341 01,
tel. 0607/866256. Předchozí debutové demo
„...In Your Head“, které bylo vydáno formou D.I.Y. kazety, je stále k dostání za 45,Kč na adrese: František Březina, Villaniho
419, Sušice II, 34201. V obou případech je
nutné připočítat k ceně nosičů doporučené
poštovné. Na adrese managementu či e-mailu: mortifilia@geocities.com je možné domluvit výměnný koncert, více informací pak
hledejte na stránkách: www.mortifilia.com.
Na závěr připomeňme původní a současnou
sestavu Mortifilie, která je František Knetl kytara, zpěv, Petr Turek - kytara, Standa
Makrlík - basová kytara a Pavel Vrba - bicí.
✔ MURDER PERSONS
Thrash - deathoví Murder Persons ze severních Čech vydali debutové demo na CD-R
„Sodoma Gomora“. Obsahuje 6 skladeb
v celkové délce cca 20 minut. O demo si
můžete psát za 120,- Kč na adresu: Libor Janota, Sídliště 629, Benešov nad Ploučnicí,
407 22, tel.: 0602 / 108 288. Kontakt na managent: Petr Hora, Sídliště 645, Benešov
nad Ploučnicí, 407 22, tel.: 0412 / 586 183.
✔ Obscene Productions
Čurbyho ostřílená firma Obscene Productions hlásí: „Koncem října jsme vydali CD
nové
české
bombastické
kapelky
LYKATHEA AFLAME (ex Appaling
Spawn), jejich debutové dílo „Elvenefris“ ,
které uzřelo světlo tohoto světa 31. 10.
2000! Muzika L.A. je skutečně fascinující
mix melodické, agresivní, zběsilé, super rychlé, dynamické, orchestrální fúze brutality
a atmosféry. Dle nás je Lykathea Aflame velice originální a velká naděje pro extrémní
metal. Zvuk je 100% záležitost díky osvědčené kvalitě známého studia Hostivař, kde L.A.
nahrávali v průběhu června a července loňského roku celých 24 dní. CD obsahuje 10
skladeb + outro, cca 72 minut muziky“.
Kontakt: e-mail: lykathea.aflame@obscene.cz. FLESHLESS byli opět ve Státech!
Po jejich úspěšné show na loňském Milwaukee Metal Festu hráli Fleshless na dalším
festivalu této série a to na November To
Dismember (10 - 11. listopadu 2000). Krom
toho v dubnu 2001 týden brázdili tito ostřílenci také Švýcarsko, Itálii a Německo. Dal-

ší novinky z tábora Fleshless jsou šokující!
C.K. Prokoš Vláďa & co. doplnil skutečně
živý bicman - Vitis z kapely Mortura
a staronový člen Honza Čížek (ex Garbage
Disposal) který bude obsluhovat basu. Dalším počinem Obscene jsou Italové
CRIPPLE BASTARDS s CD „Almost Human“ (vydání: 14. 2. 2001) - kolekce všech
studio nahrávek z období 1997 až 2000 (kromě nové desky „Misantropo A Senco Unico“, které vychází v těchto dnech) včetně
všech singlů, kompilačních songů
a nikdy nevydaných věcí, vše samozřejmě
kompletně remasterované, s daleko lepším
zvukem. Je to další spolupráce s těmito řezníky a ta by měla pokračovat příští léto natočením nového CD pro Obscene. Vydání
tohoto CD se však trochu pozdrží - Guilio
(growler C.B.) potřebuje více času na přípravu skutečně zabijáckého soundu a především obsáhlého dvaceti stránkového bookletu se spustou textů, plakátů, letáků... Nové
CD INGROWING se natáčelo mezi 12. až
18. únorem 2001 v pražském studiu Hostivař. Nový disk nese název „Suicide Binary
Reflections“ a texty opět napsal Chymus
(„zpěvák“ bitchbrigady ISACAARUM - tato bandička nahrála mezi 15. - 19. březnem
2001 - opět osvědčená Hostivař - nové CD s
názvem „Cunt Hackers“, vyšlo 13. 4. 2001)
a zabývají se problémem sebevražd a temných stránek lidských životů. Muzika není
nic menšího než 100% grind core. CD vyšlo
20. 3. 2001. A nakonec si poznačte do svých
planovacích bločků důležité datum, půjde o
další ročník snad nejbrutálnějšího festivalu
tohoto světadílu, OBSCENE EXTREME
festival 2001. Proběhne v pátek a sobotu a
to 6. - 7. července 2001, opět v osvědčeném
areálu „Na Bojišti“ v Trutnově. V červenci
2001
projedou
Evropou
kapely
ISACAARUM a INGROWING společně
se zabijáckou bruskou EXHUMED z Kalifornie. Kontakt: Obscene productions,
P.O.Box 28, Lázně Bohdaneč, 533 41, email: curby@obscene.cz, www.obscene.cz
✔ PANDEMIA
nám pravidelně zasílá nejnovější zprávy okolo jejího dění. Alex Marek ve svém reportu
píše: „Pracovali jsme na plánované cover
verzi Morbid Angel. Jedná se o song „Dawn
of the Angry“ z alba Domination. Skladba
bude umístěna na tributním albu vydaném
americkou firmou Hellfire Rec. Dalšími kapelami podílejícími se na tomto albu jsou mj.
Avulsed, Rebaelliun a Christ Denied. Podle
posledních zpráv z Lost Disciple Records se
již doprodává druhý dolis zatím aktuálního
CD „Spreading the Message“. Brzy by měl
následovat třetí, což znamená již kolem 2500
prodaných kopií od ledna tohoto roku. Alex
přibyl jako session kytarista do koncertni sestavy kapely Hypnos. V plném provozu je
česká internetová stránka Pandemie. Obsahu-
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je fotky (některé skutečně raritní!), texty ke
„Spreading...“, pravidelně aktualizované novinky, koncertní rozpis, podrobnou historii a
mnoho
dalšího
(http://pandemia.hyperlink.cz, e-mail: pandemia@quick.cz).
✔ PERGAMEN LUCIFERIAN
tato blacková kapela hledá basáka a bubeníka na živé hraní a na další spolupráci. Hordu zatím tvoří Martin Bönisch - kytara a bas
a
a Martin Žíla - zpěv a programování. Aktuální CD „Masakr 666“ by mělo být vydáno
u Leviathan Records. Kontakt: Martin
Bönisch, Litulovice 122, 747 55.
✔ RHEA
Kapela Rhea z Havířova hledá náhradu na
uvolněné posty zpěváka a kláves. Podmínka
zpěv v angličtině a vlastní klávesy. Informace na tel.: 069 / 681 2772 (Lešek) nebo na
tel.: 069 / 643 2071 (Luděk). Kontakt: Leszek Foniok, Křižíkova 4, Havířov 1, 736 01.
✔ RHONDIAN
„12 skladeb prvotřídního kybernetického
metalu s agresivním ženským vokálem a prv-

ky industry, symfonického orchestru, brilantních sól...“. Takto se představují moravští Rhondian s aktuálním počinem „Fact-OrYour Fiction?“, který vyšel na originálních
kazetách a CD-R u firmy Black Orchid Productions. Oba nosiče lze získat na adresách:
Rhondian, Olda Hladký ml., Mokrá 333, Brno-venkov, 664 04, tel. 05 / 44 252 224, nebo Black Orchid Prod., Emil Maťko, Mládežnícka 19, Banská Bystrica, 974 01, Slovensko.
✔ SABATHORY
Východočeští ortodoxní deathmetalisté Sabathory dokončili na sklonku práznin druhé
demo „Six Inner Crimes“, čítající šest zářezů. Prvopočátky kapely bychom mohli najít
už někdy v roce 1990, avšak ustálená sestava přichází až o pět let později v sestavě:
bratři Milan a Jan Samkovi - basa, zpěv respektive kytara, Jarda Čermák - kytara
a Radek Němeček - bicí. Koncertní činnost
se rozjíždí ovšem až o rok později. Po několika vystoupeních, to už se píše rok 1997
opouští kapelu bubeník Radek, kterého střídá Ctibor Podmanický (ten uskupení opustí,
aby se opět později vrátil). Skupinou prošlo
i několik další person, ale ty už nejsou pro
vývoj kapely dnes důležité. V červnu 2000
se připojuje ještě druhý kytarista Pavel Ba-
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še. První demo „World Of Nobody“ bylo
natočeno už v roce 1997 ve studiu Past. Sabathory si rádi kdekoliv zahrají jen za cesťák, možné jsou i výměnné akce. Kontakt:
Milan Samek, Kršovka 469, Smiřice, 503
03, tel.: 0607/857720, 0495941802.
✔ SCENERY
Progresivní thrash - deathmetalová kapela
Scenery oznamuje svým fans, zinům a ostatním bandám, že od 1. 2. 2001 jsou v provozu její webové stránky na adrese:
http://web.redbox.cz/scenery, e-mail: lerry.scenery@worldonline.cz
✔ SHAARK
Po videoklipu „Cannibal Rock“ z alba „Sinn Fein“ 1995, který se taktéž objevil několikrát na
TV obrazovkách, přichází moravská šestka
Shaark s dalším videoklipem a to
k nejúdernější skladbě posledního alba „Suicidal
Society“ (Globus Music 2000) „The Black
Garb“, který se měl podle informací vydavatelské společnosti Globus Music objevit v několika
hudebních pořadech - na ČT (Noc s Andělem),
TV 3 a několika dalších regionálních stanicích.....), které se nebránili obohatit své vysílání
o tento drsný žánr, kterému tak s hrdostí Shaark
vévodí. Další novinkou z tábora Shaark je spuštění internetových stránek www.volny.cz/records99, kde se na celkem dvanácti profesionálně vytvořených barevných stránkách představí
kompletní existence skupin Shaark, Urschullum
a labelu 99 Records, doplněné různými fotografiemi, CD samplery a MP- 3. V těchto dnech
skupina pracuje na nových skladbách, původně
plánovaných na miniCD, pro zatím neuvedenou
zahraniční společnost. S tímto novým programem se Shaark představí nejdříve v jarních měsících. Kontakt: 99 Records, Nová čtvrť 817, 87
51 Nivnice, e-mail: records99@volny.cz, mobil:
0604 / 78 78 29
✔ Shindy Productions
Velmi dobře pracující tuzemská firma Shindy Productions si během léta loňského roku přichystala nové vydavatelské počiny (a další samozřejmě chystá). Prvním
z nich je experimentálně death / grindové CD kapely
CONTRASTIC „Contrastic“ (29:55 minut, datum
vydání: 22. 6. 2000), doplněné multimediálními záležitostmi jako jsou fota, videa a jiné, dále druhé CD
„Accion Mutante“ slovenských deathmetalistů
PATHOLOGY STENCH(39:38 minut, datum vydání: 29. 8. 2000), opět doplněné multimediálně. Na
začátku roku 2001 vyšlo debutové CD brněnských
techniků VUVR „Pilgrimage“. Čeká se vydání split
MC
Španělů
HAEMORRHAGE
s Rakušáky MASTIC SCUM, dále pak na další CD
olomouckých GODLESSTRUTH „selfRealization“ a podzimní CD splitko INTERVALLE
BIZZARE s Američany MALIGNANCY. Novinkou je i vlastní internetová doména www.shindy.cz.
Kontakt: Shindy Productions, Martin Brzobohatý, Sadová 17, 679 04 Adamov, tel.: 0506 / 446 700, e-mail:
shindy@telecom.cz, ICQ: 49270160
✔SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY
U amerických Dwell Records vyšlo tributní

album Led Zeppelin, na které předělávkou
skladby „Kashmir“ přispěli i Silent Stream
Of Godless Elegy. Ti mimo jiné dostali cenu za nejlepší album roku 2000 („Themes“)
v kategorii hard and heavy České Gramy
2000. Následně na to opustil sestavu zpěvák
a kytarista Petr Staněk, kterého nahradí
Skunny ze Sad Harmony. Proto také byly
zrušeny všechny jarní koncerty. Letní festivaly by měli už Silenti absolvovat bez problémů. Více info na stránkách:
http://www.redblack.cz/silentstream/
✔ SIX DEGREES OF SEPARATION
Vycházející domácí doomovou hvězdou se
zdá býti uskupení Six Degrees Of Separation, která koncem roku 2000 dala světu na
obdiv jejich druhé demo „When Autumn
Comes...“. Více v rubrice Demonizace. V
současné době se uskupení pilně připravuje
na nahrávání v pořadí již třetího demosnímku, které je naplánováno na jaro letošního
roku. Dále se na vědomost dává, že řady kapely rozšířil třetí kytarista Vlastimil Urbanec. Zároveň kapela nabízí své vystoupení
všem pořadatelům festivalů. Kontakt: Radek Zábojník, Velký Ořechov 35, 763 07, email: six.degrees@seznam.cz
✔ STAGNANT
Zatím posledním nahraným materiálem
deathových Stagnant je loňské demo „Nihilistic“. Co o něm soudí samotná kapela? „Je to
zatím naše poslední věc, kterou jsme natočili,
nic víc ti nahrávka neudělá, než ti nakope prdel! Není to žádné doomové chrápání, jde o
vysoce dynamickou muziku plnou energie...“.
Kontakt: Stagnant, Radek Lebánek, Nivnická
1646, Uherský Brod, 688 01.
✔ Střílek Records
Domácí label - Střílek Records - je zaměřen
přecejen na trochu odlišnější styl hudby,
přesto si vám dovolíme představit celou produkci této firmy za rok 2000. Některé tituly
se objeví v rubrice Recenzura. Prvními dvěma CD se představuje punková kapela DO
ŘADY - reedice prvních dvou alb - „Join
The Army?!“ (1992) respektive „Amnestie“
(1995), dále reedice kultovního vinylu formace SKIMMED (dnes Insania) „New Insanity“ z roku 1990 na CD a MC se sedmi
bonusy navíc a Polyho demo „Revolta Per
Chitarra“, dále třetí album „dark technology“ kapely STRANGE PEOPLE „Broken
ILLEGAL
Down
Angel“,
MCD
ILLUSION „a.m. Diode“ - což je crossover
/ HC, melodický punk rock z Itálie, resp.
Holandska nabízí split CD RETARDED /
THE APERS a posledním titulem je druhé
album melodické punkové italské kapely
EGG EBB „God Bless Us“. Kontakt: Střílek Records, Jiří Střílek, Šafaříkova 14, Svitavy, 568 02, tel.: 0461 / 531 135, e-mail: info@strilek.net, www.strilek.net
✔ TORTHARRY
Nové zprávy z tábora Tortharry říkají:
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„V době zimního spánku jsme se rozhodli trochu
probudit a chystáme pečlivě podklady pro čtvrtou řadovou desku, která vyjde na počátku tohoto léta. O toto se postará opět, jako u poslední
desky „Unseen“, Miloš „Dodo“ Doležal a jeho
vydavatelství CBR Records. Plánovaný termín uzavření do útrob nahrávacího studia Hacienda
v Žirovnici je stanoven na dny 1. - 20. 4. 2001.
Mastering celého našeho hudebního snažení by
měl proběhnout v USA, kde má Miloš Doležal osvědčené a spolehlivé partnery. Produkce se opět
ujme jako na poslední desce Miloš. Na podporu
nové desky se Tortharry opět objeví na většině
letních metalových festivalů, jako již tomu bylo
tradicí v letech minulých.“ Kontakt: Luboš Gorgan, Stárkov 77, 549 36, tel.: 0602 / 839805,
e-mail: tortharry@seznam.cz,tortharry.goro@atlas.cz, http://tortharry.sf.cz
✔ TROLLECH
Prvním vydavatelským počinem (nepočítaje
v to tričko) brněnské firmy Eclipse Productions (mimo jiné vydavatel stejnojmenného blackové fanzinu) je debutové CD
plzeňského pohanského projektu Trollech „Ve hvozdech...“. Cosi se také
šušká o koncertních
setech kapely. CD
můžete objednávat
na adrese: Eclipse
Productions, P. O. Box 35, 625 00 Brno nebo e-mailem: eclipse.prod@volny.cz. Kontakt na kapelu: Bohumír Kaše, Francouzská
32, Plzeň, 307 06, e-mail : bohumir_kase@eurotel.cz, http://mujweb.cz/www/trollech/
✔ V.A.R.
Liberečtí V.A.R. se opět hlásí o slovo.
„V.A.R. stále žijí a připravují nové CD. Bude se natáčet ve studiu Miloše Doležala ve
dnech 12.-20. května 2001, vyjde cca
v červenci opět u 1K Records. Pořadatelé
fesťáků ozvěte se, rádi bychom dokázali, že
alko big boš libereckých starců je pořád
stejně tvrdá nálož jako dřív.“ Kontakt: Jeny
Janota, Chopinova 11, Brno, 623 00 tel.:
0603 / 235977, e-mail: info@svvelitex.cz,
www.geocities.com/SunsetStrip/Club/1974/
var.html
✔ WOLFRAM
Pražské seskupení Wolfram se již dlouhou
dobu snaží o svůj debutový průlom. Nedávno tato formace natočila ve studiu Hacienda
další materiál nazvaný „Liars In A Second
Skin“. Kontakt: Roman „Krokus“ Kříž, Makovského 1148, P.O.Box 38, Praha 6 - Řepy, 163 00, tel.: 02 / 35300067 nebo 0605 /
21 46 50.
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a vy se ani v jednom okamžiku ani náhodou
nenudíte. Jsem prostě maximálně potěšen.
-pchLLLLL
5
RHONDIAN
Fact-Or-Your Fiction?
2000, demo

Ti, kteří se pohybují v undergroundovém dění
a sledují jej, znají Rhondian jako uskupení, které se snaží propojit elektronickou hudbu s metalem. Pojem „eletronická hudba“ v tomto případě můžeme především charakterizovat jako počítačové samply spojené s automatickým bubeníkem (též zajímavě zkreslený zvuk v různých
částech díla díky tomuto „nástroji“). Každopádně to není jediný faktor dema. Například dalším
kladem může být vokál Martiny Abrahamové
(byť ještě nedosahuje profesionálních kvalit, v
některých místech lehce falešný, ale velmi nadějný hlas do budoucna), spojení tvrdých kytar
s elektronikou je zajímavý pokus o něco, co u
nás ještě nebylo. Demo „Fact-Or-Your Fiction?“ není hitové, ale je melodické, tvrdé a hlavně - zajímavé a do jisté míry originální. Spíše
jsou songy v pomalejším tempu, ale najdeme i
rychlejší (celkem je zde 12 věcí - včetně intra a
outra). Samozřejmě nemá zatím kvality desky,
ale na demo je to na vysoké úrovni. Pokud se
bude
kapela
ubírat
i nadále do experimentů, může jí to v budoucnu
přinést docela slušné body. Navíc je booklet opatřen českými texty (i když je demo nazpíváno
anglicky), které vůbec nejsou špatné, ba co víc,
dosahují slušné úrovně. Mezi velmi podařené
skladby určitě patří „Disconection“ s lehce
zkresleným vokálem Martiny, „Millenium
2000“ - otevírák dema, „In This Time“, kde si
zazpíval i Poly z Insanie a třeba „Woman“, která je naprosto z jiného ranku. Rhondian jsou na
dobré cestě. Stačí jen mít štěstí, „jen“ dále pracovat a sehnat si do příštího studia někoho, kdo
jim
poradí
s
celkovým
zněním
a aranžemi. Velmi nadějné a perspektivní! -lasLLLL
4
SIX DEGREES OF SEPARATION
When Autumn comes...
2000, demo

Mám takový pocit, že se historie stále opakuje
dokola. Myslím tím hudební historii. Když v
první půli devadesátých let chodily do naší redakce převážně deathmetalové demáče, v počátku jsme byli nadšeni, co u nás vzniká za
skvělé počiny, postupem času však kvalita s
rostoucí kvantitou podobně stylových kapel
padala do průměru. To samé se děje v současnosti u doom metalu. Six Degrees Of Separation
je
kapelou,
která
v sobě skýtá obrovský hudební potenciál i naději, otázkou je, zda toho dokáží využít
a trochu více na sobě zapracovat. Jejich další

demo „Když podzim přichází...“ přináší příjemnou zádumčivou i líbeznou hudbu, nese
však stopy doomového klišé, nepříliš dobrý
zpěv (první a pátá skladba je hodně falešná),
některé aranže by se daly udělat podstatně lépe a nakonec i některé instrumentální výkony
nejsou nijak oslnivé. Na druhou stranu
S.D.O.S. spadají do té lepší sorty začínajících
doomovek a dalo by se říci, že patří do úzké
skupiny, která by se mohla v budoucnu dočkat
i desky. Demo s pěkným barevným obalem
přináší celkem sedm poměrně vyrovnaných
slušných kompozic, které jsou především poslechovou záležitostí. -lasL L 1/2
2,5
STAGNANT
Nihilistic
1999, promo tape

Slovenští současní a moderní thrashmetaloví
hardcoristé přišli před časem se svým již třetím demem, které nenahrávali jako předchozí
„Painful Reality“ (1996) ve studiu Shaark,
nýbrž v domácím Exponentu. Výměna kvartetu prospěla, a tak je stylu adekvátní zvuk hutný, dravý a správně surový. Zkrátka ne tak
pečlivě učesaný jako minule. K tomuto plusu
lze připočítat další, jímž je skutečná vyhranost,
která ze snímku tepe. Pět skladeb pulsuje v
převážně středním hutném tempu se zrychlujícími pasážemi, kytary sekají a agresivní prožívaný zpěv jen duní. Co mi na slovenských
souputnících tuzemských Colp a Locomotive
vadí je fakt, že do své dobře zahrané muziky
nezařadí jakýkoliv novátorský prvek a jejich
již téměř profesionální hra přetékající energií
je jaksi chladná. Možná by pomohlo oprostit
se od vzorů a nebát se porušit přikázaná pravidla žánru. Kdo ví? Každopádně je však počin
„Nihilistic“ dosud nejhlubším zářezem v titulografii Stagnant. -FBBLLLL
4
STREET MACHINE
SM
2000, demo

Po dlouhé době slyším něco od podlahy. Street Machine totiž prezentují svůj velmi šlapavý
bezejmenný sedmiskladbový demáč, který se
nese v duchu crossoveru metalu s hardcorem.
Navíc s českými texty a vůbec to nezní špatně.
Tu slyšíte sice Slayer (třeba v úvodní „Na to
seru“ nebo v závěrečné „My Fuckin’ Life“), či
zaslechnete klasické hardcoreové prvky. Vidím a slyším před sebou dobrou skupinu, která je a jistě bude silná především v živém vystupování. Kdo se chce odreagovat, doporučuji se vyřádit na Street Machine. Síla demáče je
především ve zvuku a samozřejmě v dobrých
instrumentálních výkonech. Není co vytknout.
Dalším pozitivem jsou jistě také české texty.
Jsou typu, jak já s oblibou říkám, sociálně -
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kritických témat. Nebrat si žádné servítky. Je
fakt, že v angličtině by Street Machine byly
jen další dobrou „klubovkou“. Kapela sice hudebně neoplývá originalitou, avšak síla a energie, která z ní vychází, tento fakt jaksi dává do
pozadí. A o tom to je. Dobré. -lasL L L 1/2
3,5
SUKKUBY
Nillstory
1999, demo

Je veliká škoda, že jsem tuto smečku nikdy
předtím neslyšel. Jejich prý už třetí demo je
něčím nevídaným. Čeština, jenž je jazykem
pro metal dnes už pomalu okrajovým, lépe řečeno vymřelým, se nese jako nosná nit celým
dílkem, která je velice dobře opředena hudbou,
kterou zaškatulkovat nelze. Můžeme zde slyšet death metal, doom metal, možná i black,
ale to není v tuto dobu důležité jako velice procítěný a emotivně založený projev jak všech
nástrojů, tak hlavně hlasů, jež jsou zde zastoupeny v obou pohlavích a snad ve všech polohách. Je mi jasné, že tento materiál se dostal k
mým rukou zcela pod jiným záměrem než pro
recenzi, ale myslím si, že takhle jim též alespoň trochu pomohu. -pchLLLLL
5
SUNGRAVE
Magnum Opus
2000, promo CD-R

Třískladbové dvanáct a půl minuty dlouhé demo zaslalo k posouzení smíšené kvinteto Sungrave. Asi rok a půl mladá kapelka valí moderní, nenávistný black / doom metal
s klávesami a jedovatým hrdelním projevem.
Ve značně průměrném demo-zvuku se setkáme s obvyklými postupy, nevýrazností projevu a především faktem, že Sungrave jsou opravdu na samém startu. Pro další demo snímek doporučuji zlepšit zvuk, najít určitou polohu „zpěvu“, vytvořit nápaditější songy, kde
se toho bude dít více a obohatit (alespoň názvy
songů či datem nahrávání) vnější stránku tentokrát tak i tak chudého proma. -FBBLL
2
TOXIC DEATH
From
1998, demo

Zase jedna osmadevadesátka a zase není na
škodu, protože tento matroš si zaslouží stoprocentně zmínku na našich stránkách. Toxic Death vsadili, stejně jako Psychopathia, na death
/ grind, a svým demem mě velice příjemně oslovili. Opět tedy agresivní a rychlý materiál
se nese všemi deseti songy, ze kterých bych
jen stěží vybíral nejlepší. Jediným menším záporem je podle mého názoru příliš časté střídání jednotlivých motivů, protože si nestačím
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světě hodně. Konkurence je fakt velká, jak
chcete s tímhle přesvědčit fanoušky? Mortifilia je opravdu dál, jen se bojím, že cesta,
kterou si kluci načrtli, nikam nevede. Nezoufejte, takový problém má více domácích
kapel. Vím, je to slabá útěcha... Promiňte,
ale fakt tohle už bylo ve světě před deseti lety... -lasPS: Bonus „Život po životě“ v podobě coveru od Faty Morgany, která ani nikdy kult nebyla, není ničím, co by se dalo považovat za
něco bombastického... (kultovní demo byla
„Ústavní spalovna“ od F.A.T. a nikoliv Fata
Morgana samotná...).
LL
2
MURDER PERSONS
Sodoma Gomora
2000, live demo

Thrash is not dead!!! S potěšením musím
oznámit, že jsem se po dlouhé době zase setkal se starým dobrým thrashíkem. V poslední době se totiž na mě valí tuny a tuny doomu, deathu a v neposlední řadě grindu, a tak
je velice potěšitelné slyšet onen thrash. Překvapující je pro mě i fakt, že tato kapela
vstala z mrtvých po jedenácti letech a rozhodně ne nadarmo. Toto CD-R se chová velice agresivně a někde v duchu směsice Sacred Reich a Sepultury. Není zde však žádné
kopírování a vše je obohaceno spoustou moderních prvků. Škoda jen špatného zvuku,
ale rozhodně se těším na další počin, který
by mohl klidně být i na kvalitnějším a možná i oficiálním nosiči. -pchLLL
3
NEMESIS
Kingdom Of Lion
2000, demo

Takže stejně začněme
s recenzí jako v minulém čísle. Třískladbový nový materiál Nem
e
s
i
s
v podstatě ani demem
není a ani není pořádným vzorkem pro recenzenta. Jde o intro,
jedinou
skladbu
„Host From Kingdom
Of Lion“ a jakousi
jednodušší skladbu „Last Remembrance“
s ženským vokálem. Celé zabalené v barevném obalu. Takže se to tváří jako demo, ale
demo to není. Zpět k hudbě. V prvé řadě se
jedná o projekt vůdčí persony kapely - Libora Křiváka, který také obsluhuje všechny
kytary, tak i basu a doplňuje jej druhý
a zároveň poslední člen - bubeník Tomáš
Sucháček. Kdo neměl možnost číst recenzi
na předchozí materiál skupiny v minulém

čísle, jedná se o klasický speed metal á la
Rhapsody, Stratovarius aj. V tom se názor
nemění. Možná, že i u nás vzniká podobně
znějící výraznější kapela již zmiňovaných.
V podstatě má u nás Nemesis konkurenta
pouze v případě Salamandry a několika dalších spolků. Výraznou změnou však je post
zpěváka. Novým, o něco lepším vokalistou,
je host Vilém Majtner. Bohužel tato hudba
je velmi technicky náročnou. A proto se kladou velké požadavky i na zpěváka. A nebude to mít lehké. Mezery má i on, ale pokud
bude mít Nemesis ve studiu v budoucnu producenta, nemusel by to být špatný výsledek.
Ovšem další krok zpět je druhá skladba, kde
zpívá Ivana Křiváková. To nikdo neslyší, že
je to falešné? Dávat pozor a poslouchat. Toť
jediná rada. Každopádně, časem by se
z Nemesis mohlo něco vyklubat, i když to
s originalitou nebudou mít lehké. -lasL L 1/2
2,5
NOMENMORTIS
Promo ’99
1999, promo

Vokalista, lídr a tahoun slovenské kapely Nomenmortis nám do redakce poslal neprodejné
demo určené pouze časopisům a rádiím, kterým
se jeho skupina snaží oslovovat vydavatelské
firmičky za účelem zveřejnění jejich připraveného debutového alba „How I Learn To Bleed...
For The Things I Wish To Forget“.
Z tohoto, které vzniklo v první polovině roku
1999, obsahuje deset skladeb včetně dvou instrumentálních, intro a outro, je na kazetě nahráno intro a pět kompozic z deathmetalového
ranku. Kov smrti je rychlý i středně svižný,
obohacený bleskovými vyhrávkami, melodickými i výbušnými sóly a variabilním vokálem
Martina, jehož zčásti záhrobní „bublání“ z kanálu zvláště evokuje českou Chirurgii. Takto do
coru hozený projev je střídán s vřískotem a dalšími polohami, které určují časté výměny temp.
Předložená ochutnávka disponuje pěkným zvukem, jež se téměř vymaňuje z demo stádia. Asi
osm let stará jednotka smrti oslovila prý 40 vydavatelství, z nichž pouze pětina odpověděla,
ale žádná skupině nenabídla smlouvu. Není to
kvalitou hudby, Nomenmortis mají vysokou úroveň, ale chybí jim štěstí. -FBBPS: Ne tak docela. Album nakonec vyšlo na
podzim 2000 u japonské firmy JackHammer
Music na CD.
LLLL
4
THE PANT
Promo tape ’99
1999, demo

Hned podle úvodních tónů se začínám zamýšlet, zda The Pant svým zaměřením do našeho
zinu vůbec patří. Vyjadřovacím prostředkem této kapely je poměrně slušný hard and heavy, ze
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kterého trochu více čiší tancovačka a i přes trochu bluesovou atmosféru v „Tell Me...“ se jí
stále nemohu zbavit. Nechci rozhodně kluky
házet přes palubu, ale myslím si, že by raději
měli zkusit na stránkách jiného média. -pchbez bodového ohodnocení
POPPY SEED GRINDER
Promo 2000
2000, demo

V třiačtyřicátém čísle jsme velmi pochválil
nový objev na české grindové scéně - Poppy
Seed Grinder s jejich debutem „Brutallized“. Nečekali jsme dlouho. Máme zde
dvouskladbový nový materiál, který je opět
výtečně nahrán s výborným zvukem
a opět se skvělými výkony bubeníka a zpěváka. První věc „Talk Evolution“ (zde první
změna - čeština změněna na angličtinu?) se
nese v houpavém rytmu. Je to grind, ale
smrncnutý moderními prvky. Druhá věc
„Born In The Grave“ je již klasická grindovka se vším všudy. Myslím, že než se nadějeme, budeme překvapeni nějakým výraznějším počinem. Poppy Seed Grinder na to
svými možnostmi mají! -las4
LLLL
REEK OF SHITS
Slaughter House
1999, demo

Grindcore je už u nás naprosto běžným stylem a Reek Of Shits jsou jednou z vlajkových lodí této hyperbrutální produkce. Jejich další demáč je opět ukázkou všech možných i nemožných úchylek a brutality, po
hudební stránce bych zde ale viděl určitý pokrok. Vše je totiž o poznání nápaditější, propracovanější a rozhodně poslouchatelnější
než na minulém bezejmenném dílku. Popisováním všech vnitřností, krve a jiných lidských útrob na obalu si myslím, že bych zabíral jenom místo pro další opusy, a tak se
těším na další demopočin, který, jak se zdá,
bude mít opět stoupající úroveň. -pchLLLL
4
RITUAL
Pantha Rhei
2000, demo

Děti moje, to je ono. Tento black metal, který
se místy chová - sice jen sporadicky - jako doom, je doslova balzámem na nervy.
V několika místech podle mého názoru
v klidných pasážích vokalista trochu ulétl, ale
díky mnoha efektům, kterých si na tomto opusu cením nejvíce, jsem na to už zapomněl. Vynikající strhující tempo, jenž je podpořeno likvidující syrovostí a rychlostí, je podpořeno
maximální agresivitou. Velké množství již
zmíněných efektů přidává na pompéznosti
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✔ Arte De Occulta
Dva sedmipalcové vinyly vydal švédský label Arte De Occulta - FATAL PORTRAIT
„Rapture Among The Idols“ (Španělsko,
black ve stylu Cradle Of Filth) a
BURIALMOUD „Horror“ (Finsko, death /
black). Obě jsou za 6 USD k sehnání na adrese: Arte De Occulta, P.O.Box 879, Göteborg, 414 51, Sweden.
✔ AUTOPSY
Americká firma Necroharmonic Productions vydala zajímavé retro. Na CD totiž vyšly dvě dema americké deathmetalové legendy Autopsy nahrané v letech 1987
a 1988 po souhrným názvem „Ridden With
Disease“. CD obsahuje jako bonus i dvě živé nahrávky z roku 1990. Za 15 USD tuto
raritu lze získat na adrese: Necroharmonic
Productions, P.O.Box 1271, Kearny, NJ
07032, USA.
✔ AZAGHAL
Brazilský label Evil Horde Records, zaměřený především na blackovou scénu, vydal pátý titul - CD „The Nine Circles Of Hell“ finské hordy Azaghal (16 USD). Kontakt: Evil
Horde, P.O.Box 4912, Curitiba, PR 82530 970, Brazil, e-mail: blacklegion@vrs.com.br
✔ Bleed Records
V limitované edici kdysi vyšel vinyl „The End
of Forever“ skupině ATOMIZER u francouzského labelu Eal Records. Nyní vychází jako
CD u Devils Own Records (e-mail: heretic@werple.net.au) v Austrálii, která je divizí
firmy Bleed Records. Ta má mj. na svědomí
následující počiny: ANATOMY „The Witches Of Dathomir“ (druhé CD, 1999),
HELLSPAWN / ANATOMY (split 7“ EP,
2000), SITHLORD „Labyrinth To The
Gods“ (MCD, 2000) či ANATOMY „Where
Angel Die“ (první CD). Kontakt: Bleed Records, c/o J. „Marty“ Martin, P.O. Box 211,
Gladstone Park 3043, Victoria, Australia,
http://www.members.tripod.com/bleedrecords
✔ BURIAL PLACE
První mini CD mají melodicko death - blackmetaloví Burial Place s ženským vokálem
(více než 30 minut). Cena: 10 USD, kontakt:
Burial Place, c/o Cochetto Massimo, Via Venezia 45/3, 30037 Scorze (Ve), Italy.
✔ ČAD
Zakládajícími členy death grindových Čad
byli v roce 1994 Pisto Wilson - kytara, zpěv,
Jaroslav Kostička - bicí a Green Dewil na
basu. Na jaře následujícího roku vzniklo
první demo „I Feel Bad“ nesoucí se ještě
v duchu mixu punku, deathu a coru. Ještě téhož roku vzniká druhé demo „Just Let Mo-

re“ a o půl roku později (léto 1996) pak třetí „Antidance“. V roce 1998 Dewil opouští
kapelu a novým basákem se záhy stává Basia Noiseovna. Začátkem roku 1999 propagují již novou nahrávku - „Gundown“ také
na koncertních pódiích. V lednu 2000 pak
nahrávají debutové album „Deadnation“ pro
švédskou firmu Downfall Records (dostupné na CD a LP), které obsahuje celkem 23
skladeb. Kontakt na kapelu: Štefan „Wilson“ Charapa, Kozmonautov 7, Sv. Júr, 900
21, Slovensko, kontakt na label: Downfall
Records, P.O.Box 12009, SE-402 41 Goteborg, Sweden, tel.: +46 (0) 31 246662
✔ DARKSIDE
Rakouští Darkside natáčeli během září a října 2000 ve studiu Exponent na Slovensku
nové album „Cognitive Dissonance“, které
vyšlo v letošním roce u francouzské firmy
Season Of Mist. Můžete se také podívat na
jejich
interetové
stránky:
http://sh55k01.jvb.tudelft.nl/darkside/. Současná sestava zní: Basta - kytara, Luky - kytara, Peter Böhm - basa, zpěv, Wolfgang
Süssenbeck - klávesy, zpěv, Bernd Pichlbauer - bicí. Bývalá vydávající firma Darkside - NSM hledá partnery k licencím na jejich tituly. Ozvěte se (stejně tak, pokud
chcete více informací o Darkside) na e-mail: wolf@nsm.at nebo Wolf, Hauptplatz 24,
2700 Wiener Neustadt, Austria
✔ Deadsun records
Francouzský poměrně mladý label Deadsun
records se má čile k světu (i když prosakují
zprávy o jeho problémech). Jistě víte, že tato společnost vydala debutové album oloumouckých GODLESS TRUTH jako svůj
první počin. Jen za září, říjen a listopad 2000
stihla připravit na trh další tři alba. Patří mezi ně: DISINTER „Welcome to Oblivion“ americký brutal death metal (evropská verze
obsahuje bonusy), KEMET „Dying With
Elegance“ - po úspěšném mini CD debutu je
tu darkmetalové album této kapely
z Francie, UMBAKRAIL „In Unity Paienne“ - sólový projekt od Sa’amed, black metal. Dále firma podepsala smlouvu s italskou
brutal death kapelou HORRID (nahrávání
alba v Sunlight Studio ve Švédsku
v březnu 2001, vydání na podzim téhož roku). Přichystány jsou další projekty: DARK
LEGION „Bloodshed“ (polský death metal,
termín vydání - duben 2001), třetí album
GODLESS TRUTH a nový projekt bývalého leadra skupiny 7th Child - INFECTED
DISARRAY. Kontakt: Deadsun Recs Ltd, Sonic
Wave France, 10 Rue Des Capucines, 22300 Lan-
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nion, France, www.multimania.com/sonicwave/, ejeanfrancois.rey@freesbee.fr,
tel.:
mail:
+3368864286, fax ++33296376526.
✔ Death To Mankind Records
Španělský label Death To Mankind Records
přinesl zajímavou zprávu. Vydává totiž
šesté album domácích blackmetalistů
MANIAC BUTCHER „Epitaph“ na LP
v limitované edici 666 kusů a na CD (s CDROMem, který obsahuje i klip). Tato firma
mimo jiné nabízí i starší titul:
THORNSPAWN „Blood Of The Holy, Taint Thy Steel“ na LP. Kontakt: Death To
Mankind Records, P.O. Box 69, 28100 Alcobendas - Madrid, Spain.
✔ Deathstill Records
Transatlantické setkání dvou nových skupin
vzniklo na split 7“ EP. Účastní se jej
TOTAL FUCKING DESTRUCTION
(USA, Philadelphia, black metal / grind,
songy: „Madeline Albright Is Sexy“, „Pig’s
Head & Bio-Satanic Terrorist Attack“)
a VEHEMENCE (GB, Londýn, grindcore,
songy: „Mary Bell“, „Hitting Bottom & Red
Rum“). Datum vydání : 8. července 2000, limitovaná edice: 1000 kusů. Připravuje se
vydání split 7“ EP MOROSE /
GROINCHURN. Kontakt: Deathstill Records, Martin Ives, P.O. Box 633, Dagenham, RM8 3AZ, England, e-mail: info@deathstill.co.uk, http://www.deathstill.co.uk
✔ DESECRATED DREAMS
Slovenští deathmetaloví Desecrated Dreams

nahráli koncem srpna 2000 ve slovenském
„Morrisoundu“ - studiu Exponent 46-ti minutový materiál „Feelings Of Guilt“, který
obsahuje celkem 11 skladeb. S tímto materiálem oslovili nespočetně vydavatelských firem, až nakonec podepsali smlouvu s domácími Metal Age Productions. Album by se
mělo objevit na jaře roku 2001. Aktuální sestava zní (je jiná, než na albu): Milan „Jozzo“ Jozefek – kytara, zpěv, Ľubo „Michi“
Michalovič – kytara, Marek Navrátil – basa,
Andrej Šimon – bicí. Více informací na adrese: Ľubo Michalovič, Vrlíkova 1884 / 72,
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Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovensko, email:
jozzo@pobox.sk,
www.geocities.com/desecrateddreams. Diskografie: „Waiting For The Last Sunset“
(1997, 7 skladeb), „Raven Forest“ (1998, 6
skladeb) a advance „Feelings Of Guilt“
(2000, 11 skladeb).
✔ DREAM WEAVER
Řecká společnost Secret Port Records vydala nový počin - MCD „Fantasy Revealed“
kapely Dream Weaver, kteří produkují
směsku hudby například Judas Priest, Iron
Maiden, Manilla Road atd (cena: 9$). Více
informací na adrese: theodosism@hotmail.com (Theodosis J. Miras)
✔ EDITOR
Martinská HC metalová skupina dokončila
pod producentským dozorem Dušana Antalíka práce na třetím albu, který zatím nese
pracovní název „Začiatok konca“. Bylo nahráno 14 nových písní a ještě se ukáže, zda
se všechny dostanou na CD nosič. Internetový kontakt na kapelu je www.editor.sk.
✔ ENSIS ET EARNIS
Přes šedesát minut instrumentální neoklasického ambientního, melancholického metalu
nabízí demo „Blossom’s Falling“ německých Ensis Et Earnis. S šestistránkovým
bookletem kazetu můžete zíksta na adrese:
Irrlichter Records, c/o Cedric Hommel, Hergenhahnstr. 17, Wiesbaden, 65193, Germany.
✔ Erebos Productions
Slovenská Erebos Productions se má čile
k světu. Mezi její nejnovější tituly patří:
OBLITERATE „The Feelings“ (CD / MC /
TS - brutální grind core s HC prvky ve stylu
ranných Napalm Death), EMBOLISM
„...And We All Hate Ourselves“ (CD / MC /
TS - Sick grind core ve stylu Heamorrhage),
DEED OS FLESH „Path Of Weakening“
(CD / MC / TS - licence od amerického labelu Unique Leader Entertainment, brutání
americký death metal), DISGORGE „She
Lay Gutted“ (CD / MC / TS - licence od
amerického labelu Unique Leader Entertainment, brutání grindující americký death metal), SUFFOCATE „Lustforheaven“ (CD /
MC / TS - grind core s prvky HC a death
m
e
t
a
l
u
)
,
HAEMORRHAGE „Rotten To The Gore“
(4-way split 7“EP with Embolism, Suffocate, Obliterate) a LIVIDITY „Age Of Clitorial Decay“ (CD / MC / TS - pornogrind /
death metal z Illinois, USA). Dále připravuje na rok 2001 další tituly: INCESTOUS
„Brass Knuckle Abortion“ MCD / MC / TS
(grind / death metal - sestava Incestous současný bubeník Lividity Derek Hoffman,
Dan Louise - ex-Cumchrist a nový zpěvák
Matti Wayz Disgorge, info: http://www.vioDEEPRED
latedrot.com/incestuous),
„Prophetic Luster“ CD / MC / TS, brutal death metal ve stylu Suffocation / Dying Fetus,

info: http://deepred.cjb.net/). V prosinci
2000 měla být nachystána ještě reedice dvou
starších titulů: CD SANATORIUM „Arrival
Of
The
Forgotten
Ones“
s bonusem - demo „Autumn Shadows“ a CD
SURGICAL DISSECTION „The Inborn
Malignance“. Na první polovinu roku 2001
se chystají tyto tituly: PROPHECY „Our
Domain“ CD / MC / TS, SEPSISM „Severe Carnal Butchery“ CD, MC / TS a
SANATORIUM „Internal Womb Cannibalism“ CD, MC / TS. Kontakt: Erebos Productions, P.o.Box C 8, 01001 Žilina, Slovensko.
✔ ESOPHAGUS
Rakouské deathmetalové uskupení Esophagus nahrálo první demo. Sestava zní: Adam
Duben (bicí), Markus Zemlicka (kytara) a
Alexander Mayer (basa, zpěv).Demo obsahuje celkem 6 skladeb v celkové délce 20
minut. Kontakt: esophagus@gmx.at
✔ Exchange Distro
Na adrese Veronika Valkošáková, M.R. Štefánika 26/7, Prievidza, 971 01, SR či
e-mailu: exchange@pobox.sk funguje zásilková služba zinů a ostatního podzemního
zboží na Slovensku. Metal Breath zine tak
po letech „vakua“ znovu disponuje exkluzivním slovenským distributorem, u kterého
seženete vzápětí po vydání každé nové číslo
Metal Breath. Slovenští zájemci, pište na
výše uvedené adresy o další informace. Veronice tímto děkujeme za přátelskou, nezištnou pomoc!
✔ Fleshfeast Productions
Představovanou firmou je i Fleshfeast Productions. Ta má na vydavatelském kontě tyto
počiny:
MUCUPURULENT
/
INFECTED PUSSY- split CD, MORGUE
„Bone Crunch“ - miniCD, TERATOMA
„The Terato - Genus Reborn“ - CD a v přípravě jsou i: split 7“EP s C.B.T. / L.D.O.H.,
reedice CD „Gory B“ australských
INTENSE HAMMER RAGE včetně dema
„Massive Sphinkta Release“ jako bonus, dále CD MORGUE (F) „Compound Of Putrilage“ obsahující 5 nebo 6 nových skladeb +
5 tracků z „Bone Crunch“ mini CD (jaro
2001)
a
nakonec
nové
CD
FLATULATION (F), název bude upřesněn. Ceny: 8 USD - CD, 6 USD - mini CD.
Kontakt: Fleshfeast Productions, Michele
Morabito, C./Sardenya 151 APT.16, 08013
Barcelona, Spain, tel.: 0034-93-247 0711,
mobil: 0034 676 592 591, e-mail: morbidmike@jazzfree.com
✔ Frigidity Discos
Japonský label Frigidity Discos připravil v
roce 2000 jako svůj čtvrtý titul - split 7“EP
kapel CORRUPTED a MACHETAZO.
Kontakt: Villa Kawaji #1102, 2-14-18, Kyomachibori, Nishi-Ku, Osaka, 550-0003, Japan, e-mail: corrupt@osk2.3web.ne.jp
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✔ FROWN
Slovenská skupina Frown vznikla v roce
1997 v Prešově a už v témže roce vzniká debutové pětiskladbové demo „Flasehoo“.
O rok později je realizován jeho následovník - osm skladeb obsahující „Gift Of Suffering“ (navíc s klávesy) a do třetice v březnu 2000 pak ve studiu Perina další nahrávka „Features And Causes Of The Frozen Origin“. Sestava Frown: Marián - zpěv,
Kafi - basa, Jany - kytara, Chemik - klávesy
a Fery - bicí. Kontakt: Frown , c/o Marián
Dráč, Štefánikova 21, Prešov, 080 01, Slovensko.
✔ G.U.C
Německá firma G.U.C. vyvrhla dvě nová
CD: „Perfect Of Eternity“ SAXORIORu
(melodický black metal) a druhé album
FANGORNu „Pentatonische Furien“ (death’n’roll s mužským
i ženským vokálem). Obě CD k mání za 15 USD na adrese: G.U.C.,
P.O.Box 28 01 45,
Dresden, 01149,
Germany, e-mail:
G.U.C.@gmx.net a nebo na adrese Metal
Breath Production po 290,- Kč + poštovné.
✔ GURKKHAS
Francouzští death-maniaci Gurkkhas, jejichž CD album „Engraved in Blood, Flesh
& Souls“ vydala v dubnu 2000 německá firma Massacre Records, poskytli během posledních měsíců například 78 rozhovorů
s různými časopisy, rádii atd po celém světě. Mometálně mají dokončené nové tři songy pro další CD, natočen je i videoklip
a podniknuté malé turné po Portugalsku,
Francii a Rakousku. Více informací o kapele na adrese: Gurkkhas, Rey Jean Francois,
10 Rue Des Capucines, 22300 Lannion,
France, www.multimania.com/sonicwave/,
e-mail: jeanfrancois.rey@freesbee.fr
✔ ISTIDRAJ
Singapurská parta Istidraj hlásí vydání debutového alba „Metafizika“, které obsahuje
celkem 8 skladeb v délce 34 minut a nese se
v atmosféře misantropického black metalu.
Album lze získat za 10 USD na adrese: Ian,
Block 371, Tampines Street 34, #02-14, Singapore 520371, e-mail: lord_aryan@hotmail.com, http://members.xoom.com/easternforce/s/istidraj.html
✔ JackHammer Music
Příjemná zpráva k nám dorazila až z dalekého Japonska. Poměrně známá distribuční firma Jackhammer Music totiž vydává jako
svůj osmnáctý titul debutové CD slovenským NOMENMORTIS „How I Learn To
Bleed... For The Things I Wish To Forget“,
když jsme jim prorokovali nadějnou budoucnost. Album obsahuje celkem 12 skladeb („Mercy Dies Right Now (Intro)“, „War
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Jinak se všechny skladby nesou ve znamení
velikého množství různých změn, zajímavých melodických motivů, na druhou stranu
však zůstávají stejně tvrdí, jako dříve. -pchLLLLL
5
FROWN
Features And Causes Of The Frozen Origin
2000, demo tape

Kvinteto Frown ze slovenského Prešova
o sobě dává vědět pomocí pěkné, do zelena
laděné d.i.y. kazety, jež obsahuje osmitrackové demo pořízené v březnu roku se třemi
nulami ve studiu Perina v rodném městě formace. Hudební sloh Frown lze charakterizovat prostřednictvím hned první skladby po
úvodu, která se jmenuje „Dawning (For A
Sweet Girl)“. Načne ji temná pasáž, která se
zřítí k hardcorové jízdě, tu následuje vyhrávání na kytaru překryté odříkávaným textem
a přechod ke „klasickému“ střednímu tempu. Temná, tvrdá, chce se říci gotická muzika Frown vládne svojskou tváří, škálou
temp, vlastní náladotvorností, přirozeným,
nevyumělkovaným zvukem, Marianovým
potemnělým vokálem a Chemikovými synťáky. Hudební složku ztvrzuje „přírodní“,
tmavá textová součást dema, jež k samotné
muzice padne jako podzimní listí na prochladlou zem. Po 37 minutách na svůj styl
rozhodně pestře zpracované muziky nenastává této úplný konec. Strana B obsahuje
předchozí demo „Gift Of Suffering“ (1998),
které disponuje osmi skladbami syrovějšího,
říznějšího a obhroublejšího ducha, než právě
aktuální sbírka. Bezpochyby jde však o dalších 35 minut Frown. -FBBL L L 1/2
3,5
GREEDY INVALID
Game Is Drawn
2000, demo

Dovolím si na začátek této recenze velmi
malé zamyšlení na tím, že česká doommetalová scéna se v posledních pár měsících
a letech postupně transformuje do řekněme
trochu mělčích (měkkých) vod. Je to pochopitelně dáno tím, že klasický doom se všemi atributy se postupně v nápadech vyčerpává a spousta dnešních mladých skupin
hrající klasickým stylem padá do klišé daného žánru. Proto množství dříve doomových kapel hledá nový směr, mění styl zpěvu, zvuku, hudby, aranží atd. Mezi ty, které
se transformují, patří i severomoravští Greedy Invalid. Ti totiž změnili celkový sound
a jejich styl bychom mohli nazvat doom
rockem (nová škatulka, která spojuje dva
styly, které znějí spolu velmi moderně a zajímavě). Hudba Greedy Invalid tak dostala
skvělý spád, drive, občas vysledujeme sa-

mozřejmě doomové prvky, zpěv se změnil z drsného na velmi zpěvný a melodický (i
když si svou tvrdost zpěvák George
udržuje stále). Nemá vůbec daleko k přirovnání zpěvu Dave Mustainea z Megadeth.
Tomu odpovídají i povedené texty, které
k doom metalu už ani nepatří - spíše se jedná o pocitové záležitosti daného textaře - reminiscence na konkrétní prožitky. Nahrávka má celkem slušný zvuk (na album by
měl být určitě lepší) a samozřejmě krom
jmenovaného zpěvu skvělé instrumentální
výkony (rytmika dobře šlape), kytarové aranže jsou takové, jaké by měly být. Zkrátka není co vytknout. Třetí demo „Game Is
Grawn“ jako celek zní a hraje skvěle, leč
působí kompaktně bez jediného vybočení.
Mám na mysli to, že neobjevuji žádnou
konkrétní hitovku, ale to je možná jen subjektivní názor. Určitě koncertně Greedy Invalid dosahují lepší šlapavé atmosféry. Toť
jediná výtka - postřeh. Určitě je nejvyšší čas
na debutové album Dočkáme se? -lasL L L L 1/2
4,5
HYDRARGYRUM
Final Method Of Solution
1999, demo

Tak copak nám to Hydrargyrum asi namíchali? Hned od úvodních tónů první skladby
„Intruder Contagion“ je naprosto všem posluchačům zcela jasné, že se jedná o velice
dobrý death metal. Dobrá syrovost a nespoutanost tohoto materiálu je výborně podpořena několika zajímavými melodickými
motivy, což dohromady tvoří skvěle ucelený
opus. Všech šest skladeb demáče však velice příjemně a rychle uteče a rozhodně zanechá v každém z posluchačů dobrý dojem.
O nějakých výrazných záporech - kromě
slabšího zvuku - zde hovořit nechci a je tedy
mojí milou poviností se s tímto demáčem
rozloučit se známkou čtyři. -pchLLLL
4
INFECTIOUS GERMS
Moon Maniac
1999, demo

Zase jedna radost. Vynikající zvuk tohoto
prvního dema je hned pěkným atributem,
který upoutá. Rozhodně zde též nechci zakrývat svoje sympatie k South Parku, který
je pěkně vystřižen v „Sick 1“. Nezaskočil
mě ani „Dallas“. Death / grind, který kluci
produkují, je velice slušným vodičem tohoto materiálu, který si mě určitě získal. Veliká agresivita plná momentů překvapení je
podpořena poměrně slušnými instrumentálními výkony, které se v debutech většinou
neobjevují. Jsem potěšen. -pch4,5
L L L L 1/2
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INFLAMMATORY
Reincarnation Of Mind
2000, demo CD-R

A je tady další promo CD, které řadíme do
rubriky Demonizace. Poměrně slušný death
metal, který Inflammatory produkují, je založen v první řadě na velkém množství rytmických změn. Velice vkusně je všech pět
songů prošpikováno melodickými sóly, které se trochu chovají jako Schuldinnerovy
potomci. Překvapí mě však u nich poměrně
pěkná instrumentální vyzrálost. Tento přímočarý death je tedy pěkným povzbuzením
do další práce a nezbývá mi než klukům popřát, aby si nějakého toho vydavatele našli
a prvními neúspěchy se nenechají odradit,
protože by posluchači rozhodně o mnohé
přišli. -pchL L L L 1/2
4,5
KUMA RAFINATTA
La Mia Fica E Tutta Tua
2000, MC, Fallon distro

Pokud tyto řádky čtete před dvaadvacátou
hodinou a není vám ještě osmnáct, rovnou
přejdete na další recenzi. Tento pornodemáč
je totiž směsicí dosti průměrného grindu
a útržků pornoúryvků. Hlavně všechny musím upozornit, že vše je v češtině a všemu je
díky poměrně dobrému zvuku velice dobře
rozumět. Nebudu se hlouběji rozepisovat o
obsahové stránce, protože si vše na jiném
místě uvedené adrese můžete objednat.
-pchLL
2
MORTIFILIA
Care Of Gomorrah
2000, demo CD-R

Po nepříliš povedeném debutu „...In Your
Head“ přináší sušická Mortifilia druhé demo
nazvané „Care Of Gomorrah“. Hned v úvodu musím konstatovat, že Mortifilia se značně zlepšila a vytvořila tak slušný šestiskladbový demáč s dobrým zvukem a též s celkem slušným obalem. Šest skladeb tvoří nadupaný, šlapavý a velmi dobře zahraný death metal. Potud vše v pořádku. Druhá strana mince je však originalita. Mortifilii to opravdu hraje, má drive, odsejpá to, ale
v podstatě nejde o nic nového. Nenalezneme
ani špetku originality, nějaké vybočení
z přesně stanovených hranic kovu smrti. Bohužel takových dobrých materiálů běhá po
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o Azothienovi“. V té se po svém uchopenou
češtinou (jinak se zpívá anglicky) pojednává
o okolnostech zrození, letech vyrůstání,
„procitnutí“ a krvavých následcích tohoto
(více v již zmíněném libretu), tedy o životě
jistého Azothiena. Přejděme však k hudební
stránce věci. Tu charakterizuje ne zvláštně
agresivní ani ne zvláštně jemná verze death
metalu částečně sterilního ducha a z posledních sil sýpajícím utrápeným vokalistou. 41
minut materiálu obsahuje již naznačených
osm písniček a navrch jednu krátkou mezihru. Skladbičky sypou, nepostrádají změny
motivů a rychlostních rovin, ale rovněž tak
disponují pouze striktně omezeným množstvím nápadů. Tak například kytarové motivy neustále se rozvíjející jako květ se opakují nebo se téměř nepracuje se stále stejným vokálem. To má na svědomí výsledný
fakt, a sice ten, že všechny songy jsou si
hodně podobné a žádný nevybočí z vytýčeného rámu. Škoda. Doporučení do budoucna
je tedy jasné: Navrhuji přihazovat nové, svěží nápady a naučit se hrát ve svém stylu rozmanitěji. Jinak Dirae zůstane příliš omezenou formací a další demo bude stejně jako
toto na více poslechů. Nicméně i tak se jedná o dobrý start a příslib do budoucna. Uslyšíme... -FBBLLLL
3
DRACO HYPNALIS
Nobless Of The Storm
ROMANTIC LOVE
Hopeless Anxiety
2000, split demo

V obou případech debutový split demo pásek je pro začínající skupiny velmi efektivním nápadem po mnoha stránkách. Ten, který je nyní aktuální, načnou Draco Hypnalis,
trio ze Zlína, které se prezentuje převážně
rychlým melodickým death metalem
s blackmetalovým výrazem, který evokuje
„zpěvák“ nezřídkakdy „zacházející“ za hranice svých možností. Co do zvuku, v rychlých úsecích je lehce chaotický, ale jinak má
špinavě a do jisté míry uměle (naprogramované bicí...) působící nahrávka spád, je pestrá a obsahuje děj. Za zmínění stojí dobrá
práce kytaristy Miry, ale jeho klávesy jsou
tu nevyzrálým prvkem. Vůbec, tyto jednotlivé do sebe nezapadají tak jak by měly, a tak
se šestidílné soukolí občas „zadrhává“. Druhá strana dema připadla na Romantic Love,
trio z Hulína, které po intru, jež všichni dobře znáte, nabídne brutální death metal ve valivé formě s víceméně kanálním vokálem.
Tento je prošpikován technickou zručností a
instrumentálními dovednostmi, přichystá labužnické vyhrávky, jazzovou pasáž, kytarové
procházky
a
spoustu
změn
a různých nápadů. Škoda, že tam, kde se jede na maximum, je zvuk zahuhlaný a chao-

tický stejně jako v případě Draco Hypnalis.
Do budoucna je u obou kapel žádoucí zlepšit a pročistit zvuk. Možná postačí změnit
studio. Zpět k Romantic Love. Ti mi ze split
dema vyšli jako zrající dobrý příslib do budoucna a to nejen proto, že mám rád všechny ty kapely jako Death, Atheist, Atrocity,
Happy Death a další, které nepochybně patří mezi vzory Romantické lásky... -FBB2,5
Draco Hypnalis: L L 1/2
3,5
Romantic Love: L L L 1/2
EKG / IMMORTALITY
Doom / Born In A Casket
1992, demo

Vážení přátelé, vězte, že došlo k zremasterování těchto dvou skvostů a Immortality se
chystají na comeback. Tímto starým metariálem se nyní tedy již nebudeme zabývat,
i když jako kuriozitku to všem doporučuji,
ale spíše se budeme těšit na nový. -pchbez bodového hodnocení
EVERLASTING DARK
Symphony For Death
2000, demo CD-R

Everlasting Dark patří do té skupiny kapel,
kterým já říkám „druhá fáze“. Vysvětlím.
Vyrojilo se tady u nás z počátku několik výborných doommetalových kapel, některé
měly štěstí, jiné ne ohledně zviditelnění se
a vydání CD. Poněkud později vznikají hodně opožděně nové stylově zpřízněné skupiny, které v podstatě nic nového originálního
nepřinášejí, leč umí vytvořit kvalitní obstojný materiál. Takovým příkladem jsou právě
E.D.. Velmi líbivá hudba koketující mezi
středověkou hudbou (tvořena melodickými
částmi především flétnou, houslemi a kytarovými vybrnkávačkami) a doom metalem
(ženský vokál, klávesy či mužský čistý
zpěv). Celý materiál je spíše zasněný, pomalý a hlavně melodický. Někdy až utahaný
a bez nějakých výraznějších aranží. Za největší slabinu kapely považuji stejně jako
u předchozí nahrávky zpěv (spíše mluvení)
Jany Daňkové, který nejenže je naprosto nejistý, ale chvílemi i dost falešný. Další výraznou slabinou je i kytara Zdeňka Kaczora.
Tady předvádí „jen“ základní akordy, nic
víc. Vůbec si totiž nedovedu představit hudbu E.D. bez kláves, houslí a flétny (které se
poměrově střídají). Z celého výtvoru by
zbyla jen hromádka karet a to je zatraceně
málo. Líbivý doom metal ano, ale chce to
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opravdu mnohem víc! Promiňte. -lasLL
2
FACE OF AGONY
Imitations Of Life
1999, demo

Druhé demo slovenských Face Of Agony
mne již tak bezmezně nenadchlo jako originální prvotina „Welcome To Our Souls“.
První polovina aktuální novinky „Imitations
Of Life“ se totiž nese v duchu Grip Inc., na
čemž by sice nebylo nic špatného, ale hned
úvodní věc dema „The Last Act Of Humanity“ je tak okatá kopie, že jí u mne chlapi
ztratili. Co naplat, že je vše dobře zahrané a
zvuk ještě o něco lepší než u debutu, když je
to nepůvodní? S přibývajícími songy, kterých tu je v půlhodině celkem osm, se duch
amerických hrdinů moderního thrash metalu
postupně vytrácí, a tak je druhá polovina počinu v režii již Face Of Agony, které - pokud
je znáte z prvního dema - lehce
identifikujete. Co se trochu změnilo je barva
hlasu vokalisty Vikiho Marečka, která se
usadila, a tak už výraz zpěvu není tak
„zkreslený“. Z písniček zmíním třeba dobrý
střednětempý procítěný song „Story (The
Love Song)“ nebo skoro titulní „Waiting part II (Imitations Of Life)“, která navazuje
na stejnojmennou skladbu z předchozího
CD-R, které je nyní k mání v trochu civilizovanější podobě s potiskem. Booklet je navíc rozšířený o texty, poděkování a barevný
obal znázorňující vězně při práci zcela koresponduje s názvem aktuálního díla. Doporučení pro budoucí třetí nahrávku je jasné:
Zbavit se vytknutého vlivu Grip Inc.
a demo (či již album?) pravdy bude nejsilnější v historii Face Of Agony. -FBBPS: Pokud máte o recenzované dílko zájem,
zastavte se v Gung-Ho v Praze.
LLLL
4
F.O.B.
Blame?
1999, demo

Nechce se mi tomu věřit, i když by to mělo
být naprosto přirozené, co kapela, to veliké
zlepšení. F.O.B. na svém třetím demáči,
opět vyprodukovali o mnoho lepší materiál
ve stejném duchu jako vždy předtím, tedy
thrash / death. Velice se podle mého názoru
zlepšila rytmika, z kluků je cítit vyhranost.
S podivem musím konstatovat, že ačkoliv
jsem o jejich nahrávacím „studiu“ v životě
neslyšel, zvuk dosahuje velice slušných kvalit. Všech sedm skladeb tvoří výborný kompaktní celek, kluci se nevěnují jen bezhlavému nářezu, ale místy i zaimprovizují, jako
třeba v „Bad Morning“. Jejich tvorba nepostrádá dobré nápady a myslím si, že jen ztěží bych tomuto dílku mohl něco vytknout.
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Chant Of The Hated Spawn“, „Maggot Tribe“, „Tedd Deireadh Conjuction For Armaggeddon“, „Left There Something To Live For?“, „Seen Through The Thorns Of
Despair“, „Empyrium Of Mist“, „Something Almost Buried“, „Another Starblaze...
Another Tragedy? The Swans Are Flying
Towards The Flames“, „Unholy Voices Of
Reason Godexpeller“, „Outcry Of Senseless
Sacrificed Let Me Die At Last“, „Eternal
Shadow Has Arrived (Outro)“). CD stojí 8
USD. Mezi další tituly firmy patří mimo jiné i Španělé CAUSITC (CD „Rebirth Of
Procreation“ - brutal death metal ve stylu
Cannibal Corpse) a Poláci PARRICIDE
(CD „Crude“ - death metal). Kontakt: Jackhammer Music Japan, 6-19-6, Toyosato, Higashi-Yodogawa, Osaka, 533-0013, Japan,
tel./fax:
+81-6-6329-0912,
e-mail:
j h m 1 7 4 @ a o l . c o m ,
http://www3.justnet.ne.jp/~93/hammer.html
n
e
b
o
http://members.aol.com/jhm174/jack.html
✔ KOROVA
Rakouští experimentalisté Korova opustili
stáj firmy Napalm Records a podepsali
smlouvu s americkými Red Stream. Ti momentálně dokončují práci na svém třetím albu „WaterHells“. Více informací na adrese:
Red Stream, P.O. Box 342 Camp Hill, PA
17001-0342, USA tel.: 717 774 3606 nebo
fax: 717 774 3747, www.redstream.org
✔ KRATORNAS
Druhé demo „The Onslaught Of Battledemons“ (1999) má své diskografii ultrarychlá
„barbaric“ blacková kapela Kratornas z exotických Filipín. Za 5 USD ji můžete vlastnit.
Kontakt: Kratornas, 21 Emerald St., San
Cusebio Subdivision, Cadiz City, Negros
Occidental, 6121 Philippines.
✔ LEVIATHAN
Turecký label Poem Productions vydal
album „Cold Caress“ domácí kapele Leviathan. Bližší informace na stránkách:
www.poemproducitons.com, e-mail: distro@poemproducitons.com
✔ LUNATIC GODS

Po delším čase hledání hlásí slovenská skupina doplnění sestavy o druhého kytaristu
Šima a poprvé sepředstavil na živo na vystoupení před Kingem Diamondem
v Martině 31. 3. 2001, kde Lunatic Gods

předskakovali. Stále však chybí hráč na klávesové nástroje. Proto kapela vyzýva všechny, kteří by měli zájem hrát atmosférický
a progresivní death metal, aby se ozvali na
telefon: +421 0903 / 55 03 03 anebo mailem
na adresu: pavel@rebeca.sk.
✔ Macabre Mementos Records
Představujeme další japonským label. Tím
je Macabre Mementos Records a na svém
kontě má zatím tři tituly a další dva přichystané k vydání. Zde je seznam: IMPETIGO
(USA) / TRANSGRESSOR (J) - split live
7“EP (momentálně však vyprodáno),
VOMIT REMNANTS (brutální death v americkém podání japonské kapely z Tokya)
„Supreme Entity“ CD, CHRIST DENIED
(E, death) / BASTARD SAINTS (I, death) split CD. Chystané počiny: INTERNAL
SUFFERING (Kolumbie, brutální death)
„Unmercyful Extermination“ - šestiskladbové mini CD, WORMED (E, brutální death)
CD. Kontakt: c/o Tadashi Minemoto, 2-1523, Mikageyamate, Higashinada-Ku, Kobe,
Hyuogo, 658-0065 Japan, e-mail: macabre@kcc-zaq.ne.jp
✔ MALDOROR
U nás nechvalně známá italská firma Northern Darkness Records má vydanou další
novinku. Tím je nové album domácí kapely
Maldoror „In Saturn Mystique“. Kontakt:
Northern Darkness Records, Via S. Quintino 44, 10121 Torino, Italy.
✔ Metal Age Productions
Slovenská distribuční a vydavatelská firma
Metal Age Productions po menším půstu
vypustila v roce 2000 dva zajímavé tituly.
Prvním z nich je nové CD „Sad Memories
Of Fairies“ zřejmě nejnadějnějších slovenských doommetalistů MORGAIN a následující CD je druhé album deathmetalové
party ERYTROSY „Delight“. Obě CD můžete získat v distribučních sítích našich undergroundových vydavatelství anebo přímo
na adrese: Metal Age Productions, P.O.Box
42, Vrútky, 038 61, Slovensko, e-mail: metal.age@mt.sknet.sk
✔ MINCH
Grindcoreovka Minch vydala už v září 1999
v Japonku split 7“EP s kapelou GORE
BEYOND NECROPSY. Cena 6 USD,
kontakt: Pluto distro, c/o Mariko Ohkawa,
17-59 Shimoimaike, Morioka, Higashiura Cho, Chita - Gun, Aichi, 470 - 2101, Japan.
✔ MORGAIN
Slovenští doomoví melancholici Morgain
mají na kontě dvě CD - „Frostbitten Nakedness“
(Erebos
Productions,
1998)
a „Sad Memories Of Fairies“ (Metal Age
Productions, 2000), ovšem jejich historie se
píše již od roku 1995, kdy ji založil na troskách skupiny Azyl Richard Zajac (kytara,
programování bicích). Kapela si během své
kariéry prošla mnohými personálními změnami, takže uveďme jen sestavu na zatím
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aktuálním albu „Sad Memories Of Fairies“:
kromě mozku kapely Richarda Zajaca tvoří
Morgain Slavka Tomayová (zpěv, klávesy),
Jony Štefánik (kytara) a automatický bubeník. Martin Ferenčík (basa) přišel do kapely
až po nahrávání CD. Jinak má Morgain ve
své diskografii ještě dema: „Dark Fairies
Dancing...“ (Hallelujjah, 1996) a „In The
Forest Of Wearines“ (Metal Age, 1996).
Kontakt: Richard Zajac, Školská 18, Šamorín, 931 01, Slovensko, e-mail:
morgain@post.sk
✔ MY DARKEST DREAM
Dark - goticko metalová parta My Darkest
Dream z Francie vydala pětiskladbové mini
CD „In Love With Misanthropia“ (cena 12
USD). Kontakt: My Darkest Dream, c/o Nicolas Julien, „Les Granges“, 23000 Guéret,
France.
✔ Misery Records
V červnu roku 1999 vznikla v Ipoh City, Perak v Malajsii, v exotické to zemi, firma Misery Records, která se rychle etablovala na
domácí scéně v agilní a velmi dobře pracující firmu. Tak například v lednu 2001 se měly objevit na trhu tyto tituly: ENTHRONE
FALLS (Malajsie) - mini EP (atmosférický
death metal - Rotting Christ křížené
s In Flames, REQUIEM (USA) - mini EP
(brutal death metal z Floridy), SADISTIC
INTENT (USA) - mini EP (brutal death
metal), NAZXUL ( Australie) - mini EP
(black metal), 7th CHILD (Anglie) - mini
EP (brutalní grind). Vše zpracováno na profi kazetách s profi potiskem. Kontaktní adresa: Misery Records, P.O Box 585, 30670,
Ipoh, Perak, Malaysia, miseryrecords@email.com
✔ Northern Sound Records
Finský label Northern Sound Records (za
nímž se skrývá Mikko Oksanen) existuje již
od roku 1994. Zatím má na svém kontě 3 tituly. Prvním z nich je 7“ EP „And the Fire
Still Burns“ domácích MIDNIGHT SUN
hrající melodický death black metal se dvěma krákorajícími vokály (limitovaná edice
1000 kusů), dalším je mini CD digipack
„Engage The Enemy“ taktéž domácích
MYRING, produkující svižný black metal
a posledním počinem je CD / LP „Winterbastard“ ruské blackové hordy (hodně kláves)
VALHALLA. Ceny: miniCD 5$, CD 6$ a
7“EP 3,5$. Kontakt: Northern Sound Records, P.O.Box 60, 37601 Valkeakoski, Finland, e-mail: aurora666@hotmail.com
✔ OBSCURITY
Legendární demo „Ovations To Death“
Obscurity z roku 1986 vyšlo na 7“EP (cena:
7 USD). Kontakt: To The Death Records,
c/o Cronberg, Claesg. 4B, SE-21426, Malmö, Sweden, e-mail: Dr_Dod@hotmail.com
✔ PYRE
Na podobné adrese jako mají Summum Malum a jiným názvem labelu lze sehnat kaze-
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tu německých drtičů (s operním ženským
vokálem) Pyre „Unzeit Graben Gestalt“ za 5
USD. Kontakt: Hades Productions, c/o Carlos Fernandes, P.O.Box 70011, Damaia,
2720 Amadora, Portugal.
✔ SATHANAS
Singapurská firma Pulverized Records vydává nové MCD kapele Sathanas „Cruentus Diabolos“. e-mail: pulverised@pacific.net.sg
✔ SEPTIC
Slovenská kapela Septic vydala po pěti letech nový demáč „Paraziti“ s novým zpěvákem. Kontakt: Roman Gacík, Turkov 381,
Turzovka, 023 54, Slovensko.
✔ Seven Gates Of Hell
Polská distribuční firma Seven Gates Of
Hell nejenže se věnuje nutné a prospěšné
činnosti, sama též pořádá malé festivaly za
účasti zahraničních skupin. Například v říjnu 2000 uspořádala v Klodsku fesťáček No
Rockstar Festival part one za účasti:
PROPHECY
(USA),
GODLESS
TRUTH (CZ), LUX OCCULTA (PL),
SACRIVERSUM (PL), CONVENT (PL),
DISSENTER (PL). Cena byla 15 zlotých,
což je v přepočtu našich necelých 150 korun. Z nabídky firmy můžeme uvést například: TS BESATT, NOCTURNO „Desires in The Dark“ digi MCD, SOMBER
SERENITY CD & digi CD, WARMIST
„War
&
Victory“
digi
MCD,
WOLVERINE „Enemies’ Blood Must
Flow...“ aj.. Kontakt: Seven Gates Of Hell,
P.O. BOX 221, 45-067 Opole, Poland,
www.7gates.pandemonium.eu.org nebo
e-mail: 7gates@pandemonium.eu.org
✔ SUMMUM MALUM
„Satanští teroristé“ Summum Malum
z Portugalska vydali u labelu Sword Productions novou kazetu „Lusitanian Evilness“,
které obsahuje čtyři skladby plus intro a outro a cover od Mayhem (cena: 5 USD). Kontakt: Sword, c/o Conqueror, P.O.Box 70133,
Damaia, 2720 Amadora, Portugal.
✔ The looping wild show
Po světě existuje řada metalových pořadů
v rádiích. Mezi ně patří například dva francouzské pořady The looping wild show
(JET FM; 91.2) a The Beauty in Black
(PRUN’; 96.3) v šestém největším městě
Francie - Nantes. Pokud má nějaká skupina
zájem se v těchto show prezentovat, nechť
se obrátí na Le Goux Karen, 1 rue Paul
Claudel, 44300 Nantes, France nebo na adresu JET FM, Looping Et Karen,11 rue de
Dijon, 44800 Saint Herblain, France
✔ TWISTED TOWER DIRE
I klasický ortodoxní heavy metal má stále
fanoušky i jejich představitele. Mezi zatím
neznámé uskupení tohoto skoro vymřelého
druhu jsou Američané Twisted Tower Dire,
kteří nedávno vydali debutové CD „The
Curse Of Twisted Tower“ (16 USD). Kontakt: Twisted Tower Dire, c/o Scott Wald-

rop, 10021 Scenic View Terrace, Vienna,
VA., 22182, USA, e-mail: twistedtower@earthlink.net
✔ VARATHRON
Polský label Pagan Records vydal nedávno
pětiskladbové mini CD „The Lament Of
Gods“ blackové kapely Varathron (cena: 10
USD). Kontakt: Pagan Records, P.O.Box
12, Swiecie 5, 86-105, Poland, e-mail: paganrec@polbox.com
✔ VENEDAL
Zajímavou věc nabízí polská „pagan warmetalová“ kapela Venedal, kteří vypustili
na trh debutovou kazetu „Venedae“ (54 minut, 7 skladeb). Do světa kazetu šíří za 7
USD. Kontakt: Nawia Productions, ul. Wapienna 42 / 5, Bielsko-Biala, 43-300, Poland.
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✔ Voliac Rock Produccions
Milí příznivci podržte se. I v tak malinkaté zemi
Pyrenejích
mezi
Francií
v
a Španělskem - Andoře existuje metalový label.
Jmenuje se Voliac Rock Produccions a na svém
kontě má vydáno první CD veteránské skupiny
REDOX „Forgotten nature“ (10 skladeb ve stylu amerických Iced Earth, více informací na
http://go.to/redox) a další tituly se připravují - kapely MIXOMATOSIS „Bienvenidos al mundo
del terror“ (gore-grind, vydáváno ve spolupráci s
Quirofano producciones) a dále CD
PURGATORY'S TROOP (power metal) a dále pak CD bandy CROMWELL (death metal).
Další informace na adrese: Voliac Rock Produccions, Carretera de Nagol 19 2s1S, Sant Julio de
Lňria (Andorra), http://www.voliac.com, e-mail:
grenyes@voliac.com
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ze stáje grindcoreové mašiny se pohybují na
rychlostním okraji a zastaví až když vyprší
čas té které. Pokud bude chystané druhé album v duchu těchto pecek, máme se skutečně na co těšit! Spřátelení a basákem Vlakinem propojení Isacaarum drtí už nějakou sobotu černou verzi grind coru a svými třemi
tracky zde včetně starší věcičky ze druhého
CD „Curbed“
mě
přesvědčili
o svých jistých kvalitách. V opět výtečném
nadprůměrném zvuku nabízejí oproti Ingrowing místy oddechovější a díky svému stylu
chytlavější písničky. Každopádně se i u nich
vyplatí sledovat další vývoj. Mám-li zmínit
vnější podobu počinu, pak mi trochu zarazil
formát nosiče, kterým je originální kazeta.
Myslím, že ona celkově čtvrthodinka muziky by se lépe vyjímala na vinylu, nemluvě o
tom, že by ještě o něco lépe zněla.
-FBBIngrowing:L L L L L
5
Isacaarum: L L L L
4

death / grind počin, jenž je opět v češtině,
obsahuje šest skladeb a i když bych viděl určitý posun v kvalitě, rozhodně opět není něčím hvězdným. Mohu odpřísáhnout, že jsem
mile překvapen intrumentálními pokroky,
četností různých zvratů a i množstvím melodických motivů. Postesknout si však musím,
že zde není ani jeden stěžejní moment, který
by mě chytil za vlasy a probral ze staré klasiky na kterou jsem si již přivykl a vyloženě
upoutal mojí pozornost. Vše mi totiž připadá jako jedna rovná čára, která se ne a ne zahnout, není zde žádný originální moment.
-pchL L L 1/2
3,5

Pro změnu opět jedno promo CD. Vynikající doom metal se skvělým zvukem. To je to
hlavní, co se asi o všech třech skladbách dá
v první řadě říci. Velice mě překvapilo, v
kolika možných pohledech se v tomto materiálu ocitáte. Precizní instrumentální výkony
a
veliké
množství
melodických
i rytmických obratů. Téměř dokonalé. -pchLLLLL
5

Tomáš Kmeť a jeho Exponent se pomalu,
ale jistě stává jakýmsi československým
Morrisoundem. Pominu-li to, že zde natáčí
skoro všechny České i Slovenské špičky death metalu, jsem v první řadě maximálně
spokojen se zvukovou kvalitou všech nahrávek, které z tohoto studia spatří světlo světa.
„Feeling Of Guild“ našich známých Desecrated Dreams v tomto případě rozhodně není výjimkou. Vezmu-li si celkovou kvalitu
tohoto posledního materiálu slovenských
deatherů, je vše opravdu připraveno
k vydání plnohodnotného debutu. Skvělý
death metal, který do vás tato pětice hrne, je
opravdu promakaný do posledního detailu.
Četné rytmické i melodické změny udržují
posluchače stále v pozoru, přiměřené množství novějších prvků a různých fines vše jen
osvěžují. Veliká škoda je bohužel to, že se
klukům stále nepodařilo oslovit nějakého
vydavatele, který by tomuto skvělému materiálu požehnal. Toto CD je totiž zase o třídu
lepší, než poslední materiál a mě nezbývá
než se před těmito chalany opět uklonit.
-pchLLLLL
5

CONDEMNATION
Alpha
2000, demo CD-R

DARK FUTURE
River Of Hope
1999, demo

Zase jedno apokalyptické demo. Mám radost, že se sem tam objevují doommetaly té
tvrdší a hutnější ráže přibližující se až někam k death metalu. Tento šestipísňák je
dobrou ukázkou tvorby těchto středočechů.
Nemá cenu se zde rozepisovat o velkém
množství dnes už pro doom klasických nástrojů, kterými je celé dílko doslova prošpikováno, ale spíše bych se uzaměřil na agresivitu s jakou je vše příjemně podtrženo. Po
instrumentální stránce jsem docela překvapen a o nudnosti zde hovořit ani při nejmenším nemohu. Vše se ke mě chová tedy velice sympaticky a já se k tomu budu chovat také tak. -pchLLLL
4
DESCRUATH
Daimonium
1999, demo

Zase jedni staří známí. Descruath se opět po
čase pochlapili a vychrlili ze sebe opět jeden

DESECRATED DREAMS
Feelings Of Guild
2000, promo CD-R

DEVASTATHOR
The Mutilated
2000, demo

Devastathor je pravděpodobně nová kapela
tří Davidů (Spratek - zpěv, Kupčák - kytara
a Nerodil - bicí), která se nám ohlásila se
svým pravděpodobně debutovým demem.
To trvá čtvrt hodiny a je rozděleno do čtyřech songů, v nichž trio drtí death metal
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s grindovými okamžiky. Názvy záseků
(„Brutal Deviant“, „Cannibal Holocaust“,
„Inhuman Death“ a „House Of Pain“) jsou
naprosto klišovité stejně jako jméno kapely
a titul dema, ale je jasné, že zopakování si
pár klasických postupů nikoho nad věcí neurazí. To se týká pochopitelně rovněž hudby,
která se nese ve středním tempu, jež je následované rychlým (nebo naopak?). V hutném zvuku na demo ve svém stylu dostatečném se jednotlivé nástroje místy rozejdou
(co do soundu, bicí občas vyčnívají), jinak
však nahrávce dominuje kytara, která dělá
jednotlivé kousky takovými, že se v nich něco děje. To vše potvrzuje (nikoliv korunuje)
Sprato, bručoun ze záhrobí za mikrofonem.
„The Mutilated“ je zkrátka jednoduchá, ale
ve svém žánru chytlavá věc, která naznačuje, že potenciál Devastathor do budoucna tady rozhodně je. Originální magnetofonovou
kazetu nahranou z obou stran stejnou hmotou, vydal jako svůj první počinek label Metal Life ze stejného města jako je rodiště Devastathor, Českého Těšína. -FBBLLL
3
DIADEM
The Weather Is Good
2000, CD-R

Dvanáctiletí Diadem (neuvěřitelná doba),
nikoliv věk členů, ale trvání existence kapely, natočili v pořadí již x-tý demáč (už dvouciferný) „The Weather Is Good“ a ne a ne
vydat desku. Přitom Diadem se řadí mezi
nejmuzikálnější kapely na Slovensku. Od
kdysi thrashového období se přesunuli postupně přes grunge k soudobému tvrdému
rocku s výtečným čistým zpěvem. Skutečně
se jedná o vynikající muzikanty se skvělými
nápady - dobré skladby „Turn Me Off, Turn
Me On“ či „Older“ nebo „Fire“, tvoří skoro
celý nový demáč točený v Mekce slovenského metalu - ve studiu Exponent
v Hlohovci. Základ dema tvoří čtyři hitové
skladby a navíc jsou zde dva bonusy - ne nepodobné ostatním skladbám (druhý je ve
slovenštině „Turn Me Off,...“ - ve verzi
„Netuším“). Že by tedy byla hradba vydavatelství díky tomu, že se řadí Diadem k tzv.
white metalu? To doufám ne. Přejme jim,
aby už konečně smůlu protrhli. Oni si to setsakra zaslouží! -lasL L L L 1/2
4,5
DIRAE
Pattern Of Behavior
2000, demo

Koncepční dílo Dirae pojmenované „Pattern
Of Behavior“ je prosté všech technických
údajů, ale zato obsahuje vedle kusu muziky
původní libreto o osmi větách, které se mimo uvedeného názvu jmenuje rovněž „Píseň
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ABERNETHY
Made In Pato
1999, promo CD-R

U tohoto dílka jsem marně pátral po vydavatelské firmě, ale protože se toto CD chová
jako další advance tape, dovolím si ho též
zařadit mezi dema. Díky vokalistovu projevu a stylu, jakým se Abernethy vyjadřují,
bych si tuto smečku dovolil posunout někam
k Sacred Reich. Nechci zde hovořit o nějakém kopírování, ale jejich lehké provedení
thrashe, který produkují ve všech devíti
skladbách, ve mě toto přirovnání trochu vyvolává. Četné změny rychlosti i tempa
v jednotlivých skadbách jsou příjemným
oživením. Jediné, co mě na tomto materiálu
vadí, je to, že po prvním poslechu si uvědomuji pouze to, že jsou si skoro všechny
skladby podobné jako vejce vejci. Intrumentální výkony mě však trochu překvapily, a
tak se rozejdeme také s nějakou solidní
známkou. -pchLLL
3
ALKONOST
Songs Of The Eternal Oak
2000, Beverina / Ketzer

Ruské kvarteto Alkonost vydalo minulý
rok
u
dvou
v hlavičce recenze uvedených firmiček
demo se starším materiálem a toto bylo
opatřeno černobílým
obalem s neurčitým
motivem a zcela nečitelným logem. Téměř třičtvrtěhodinová stopáž demosnímku je
rozdělena na 6 částí, z nichž prvních pět songů si je podobných téměř jako vejce vejci a
závěrečný track je spíše zvukovou koláží s
tematikou deště, je dlouhý až únavný. Demo
bylo pořízeno v tradičním rockovém nástrojovém složení rozšířeném o dvoje klávesy. A
konečně styl: Tím je nevýrazný a - žel - ničím neozvláštněný black (vokály) / doom (energicko-melancholické tempo, náladovost)
metal, který je značně přemelodizovaný. Více než „průměr“ z „Písní věčného dubu“ není možno vyždímat, proto se do budoucna
nelze než přimluvit za barevnější songy a ostřejší zvuk. Z druhé strany kazety je nahrané
předchozí kratší demo „Shadows Of Glory“
(1997) ve velmi podobném stylu. -FBBL L 1/2
2,5
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AMON GOETH
Call The Master
1993, promo tape
AMON GOETH
The Worship
1998, CD-R
AMON
In The Shade Of Death
2000, promo tape

Amon je brněnská asi jedenáct let stará skupina, která nám zaslala tři výše uvedené
vzorky své tvorby, jímž v minulosti předcházela dema „Říše zla“, „Kniha smrti“
a „Volejte pána“. Poslední jmenované demo
jsme pod anglickým ekvivalentem obdrželi
v zásilce, která obsahovala všechny potřebné informace, nicméně než si je recenzent
srovnal (něco bylo dodáno na pásku, něco
jako CD-R, k tomu přiložené obaly všech tří
počinů...), chvíli to trvalo, a proto začneme
jím. To vydala v podobě CD-R německá firmička Nazgul’s Eyrie Production, která skupině doporučila rozšířit svůj název na Amon
Goeth. Kompakt zkrácený oproti původnímu demu o jeden song nabízí syrový rytmický black metal částečně ve stylu dávných Celtic Frost (s vyšším rychlostním
stupněm) s českým vokálem a klasickým
zvukem z dema. Nejen jednoduchá stylová
sólíčka dodávají nahrávce určité pestrosti,
ale i pohostinský vokál Big Bosse či nepsaný rock and rollový bonus. Druhé CD-R
„The Worship“ bylo nahrané již v roce
1995, aby jej němečtí N.E.P. vydali s tříletým zpožděním. Počin obsahuje po intru šest
dlouhých kusů (titulka má 15 minut...), které jsou slyšitelněji obohaceny klávesami,
občasnými vyhrávkami a sóly. Mj. tu opět
narazíme na rock and rollovou vložku věnovanou tentokrát motorkářům... Nicméně je
fakt, že „Bohoslužba“ je pro více poslechů
zdlouhavá. A to jsem ani nechtěl zmínit jak
hnusný bastard CD-R přeskakuje a několikrát vůbec nedohrál. Třetí a konečně aktuální dílo obsahuje dle mého nejpovedenější
hudbu, i když stále jen v průměrném zvuku
(ty bicí...). Píše se rok 2000 a Amon hrají
black metal z dob temného Československa.
Na tom by nebylo nic špatného, kdybychom
tu alespoň v náznaku (kvalitní zvuk, nadhled, který oproti minulosti chybí, atd.) nalezli současný letopočet. Co do obalů, v prvních dvou případech jsou velmi jednoduché
až primitivní a ve třetím jde o profláklý konkrétní obraz používaný na trička jedné zahraniční firmy... Amon je česká v podstatě
průměrná kapela, která se probíjí vysloveně

svou cestou. Těch vyposlechnutých dohromady asi 140 minut v podobě lechce přiblížených dílek tak prostě hovoří. -FBBI. L L L
3
2,5
II. L L 1/2
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ANHEAD
Phases
2000, demo CD-R

Hodně mladá formace Anhead, která teprve
před rokem absolvovala své první veřejné
vystoupení, je tady se svým prvním zvukovým počinem, kterým je dnes již zažité
D.I.Y. CD-R, demo s barevným obalem tvářící se jako regulérní album. V necelé půlhodině smíšené septeto vytlačí šest z doom
metalu vycházejících skladbiček, jejichž mizerný zvuk odpovídá prvnímu a rychlému
tykání si se studiem. Energický a místy melancholický kov zániku s opravdu „zvláštně“ nazvučenými nástroji včetně kláves
svým způsobem charakterizuje jak mužský,
tak ženský pseudovokál s tím, že oba odpovídají kvalitě hudby, zvuku a rázu hodně
amatérské nahrávky. Ba co více, hrdelní
projevy rádoby chropotu a kéž by čistého
zpěvu demo místy až ruší. Snaha o rozmanitost použitím několika jazyků, samozřejmě
kromě rodného, se žel rovněž minula účinkem. Ač pociťuji, že Anhead mají svůj styl
v krvi, po pěti nahrávce „Phases“ věnovaných posleších mi v hlavě nezůstal ani jeden
song... Zkrátka a dobře, tohle demo mě nepřesvědčilo. Nekoupil bych si jej a na základě jeho poslechu mě nic neláká ani na koncert Anhead (ač to jsou dle fotografie
v bookletu sympaťáci). Snad příště. -FBBL 1/2
1,5
BIZZARE END OF CENTURY I+I
1999, Shindy Productions, split MC

Split kazeta na závěr století vyšla sice již
v roce se třemi devítkami, nicméně hlavně
následující kulatý rok byla šířena, tudíž nepozbyla nic ze své aktuálnosti. Dostaveníčko na pásku si daly dvě jihočeské vpravdě
drtící
formace,
představily
se
v síle své produkce, životaschopnosti a faktu, že - ač s úsměvem na tvářích (viz. obal) berou svou muziku vážně. Zkratka I+I znamená pochopitelně Ingrowing + Isacaarum.
První jmenovaní předkládají na své straně 4
kousky včetně bleskového coveru od Haemorrhage ve snad nejlepším zvuku, kterého
se jim zatím podařilo dosáhnout. Novinky
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✔ CASSIOPEIA
Po neuvěřitelných problémech s poštou (rozesílání čísla 2) výborného českého fanzinu Cassiopeia se jeho vydavatel Jarda „Mach“ Macháček nenechal zlomit a připravil nové profi
tištěné číslo 3 s lepší grafickou úpravou, obsahem a se zvýšeným nákladem. Kontakt: Cassiopeia, Jaroslav Macháček, Komenského nám.
604, Rosice u Brna, 665 01, e-mail: cassiopeia.zine@seznam.cz
✔ DYNAMIC SCENE #3 / BOARGENES #1
Slovenský fanzin Dynamic scene / Boargenes
nám poslal zprávu o novém čísle. Necháváme
jej v původním znění: „Nazdar všetci! Chcem
Vám oznamiť, že práve vyšiel fanzin. Je široko
zameraný (metal, grind, HC, ...), má 36 stran
formátu A5 a obsahuje 21 rozhovorov (Agathocles, Wallachia, Autoritar, Worship, Wolfheart, Sanatorium, Godkiller, Olgerd, Horget,
YBCA, Malignant Tumour, Thema Eleven,
Hammerheart, Endiche Vis.Sat, Desecrated
Dreams, Misopsychia, Disgrace Fall, Mater
Monstifera, Mysterious Eclipse, Fleshless a
Sacrist), 39 recenzií a nejaké tie news... Jeho
cena je 20 Sk + 7 Sk známka alebo 40 Kč. Výmeny su vítane!“. Adresa: Štefan Zlatohlavý,
Tomašíkova 38, Prešov, 080 01, Slovensko, email: kollapse@naex.sk
✔ ETERNAL FROST
Do redakční mailové schránky stále častěji přichází zprávy o tom, že se chystá vydání dalšího „dílu“ toho a toho internetového fanzinu.
Mezi ně patří Eternal Frost s podtitulkem Extreme Metal Webzine pocházející z USA. „Desítka“ je na světě a obsahuje rozhovory například s 7th Child, Avulsed / Repulse Records,
Centinex, Internal Bleeding, Morbid Angel,
Nile či slovenskými Surgical Dissection a
mnoha dalšími. Dále zde můžete najít tuny recenzí, ukázky z alb a demáčů, zinů z celého
světa, můžete pokecat na chatu a třeba najdete
i recenze na splatter filmy. Nechybí samozřejmě data koncertů, turné, festivalů. Připravuje
se už 11 číslo, které bude obsahovat mj. rozhovory s Disgorge, Hypnos, Sanity’s Dawn, Sepsism, Deceased, Vomitory a mnohými dalšími.
Vyšlo v prosinci 2000. Ještě chybí odkaz http://surf.to/eternalfrost a kontakt: Eternal
Frost: Extreme Metal Webzine, P.O.Box 584,
Conyers, GA, 30012-0584 USA, e-mail: goden@inetnow.net
✔ ETERNITY
Německý A5 fanzin. Tak takto bychom si
představovali skutečný
fanzin na úrovni. Barevná obálka, 78 stran,
skvělý layout a hlavně
kompilační CD plné
zajímavých
kapel
(když vás někdo zaujme, můžete si objednat přímo od časopisu
jejich CD za ne příliš

přemrštěné ceny), rozhovory (např. v čísle 16 přelom 2000 / 2001 s Hypnos, Cryptopsy, Garden Of Shadows, ale i jinými neznámými spolky), pravidelné rubriky, recenze, zkrátka kvalita za cenu... neuvěřitelné 4 marky. Kontakt:
Eternity Magazine, Hausburgstr. 24, Berlin, D10249, Germany.
✔ FORGOTTEN CHAPEL
Z Polska nám přišel 44-ti stránkový fanzin Forgotten Chapel zine #3 formátu A4. Je psán anglicky, je xeroxovaný s tištěnou křídovou
obálkou. Najdete zde spousty rozhovorů s kapelami různého ražení z celého světa, tuny recenzí
(zde je zajímavé, že jsou rozděleny na regiony např. východní Evropa), nechybí recenze na ziny
a jiné zajímavé rubriky. Cena: 2 USD. Kontakt:
Forgotten Chapel, c/o Mateusz Wieteska, Ceglowska 27/2, 01-809 Warszawa, Poland.
✔ GOTHIC AND MACHINES
Do redakce jsme obdželi první číslo tureckého
profi tištěného časopisu Gothic And Machines. Můžete sei přečíst rozhovory například s
Ancient Ceremony, Lux Occulta, Amortis,
Fleshgrind atd. Že by se v Turecku rýsoval konečně takový časopis, jakými jsou například
portugalský Ancient Ceremonies, francouzský
Decibel Storm či jiní? Uvidíme. Cena 5 USD,
kontakt: Gothic and Machines, P.K. 256, Yenisehir, Ankara, 06443, Turkey.
✔ INVERTED PATER NOSTER
Další malajský internetový webzine je Inverted Pater Noster zaobýrající se především styly jako thrash / black / death, podporující především asijskou a australskou scénu, ale nevyhýbá se i jiným zemým. Tento zin vyzývá
všechny firmy, kapely, ale i ziny ke spolupráci. Kontakt: http://extrememetal.cjb.net
✔ MELODY GARDOS
Matěj Lipský, člen pražských seskupení Masturbace a Negative Face se po čase vrátil
k vydávání (ovšem na jak dlouho?) svého xeroxovaného fanzinu Melody Gardos. Před nedávnem vyšlo číslo 9, ale nenechte se mýlit, jde
o číslo 4. Jedinými jeho nevýhodami je jeho neaktuálnost a dost často strohé a opakující se otázky v rozhovorech (drtí mne otázka: Jaké znáte
vtipy?). Kontakt: Matěj Lipský, Hradešínská 70,
Praha 10, 101 00, e-mail: melodygardos@seznam.cz, sweb.cz/melodygardos
✔ PAGAN ORGIES 'zine
Tento mexický fanzin vyzývá všechny, kteří
s ním chtějí spolupracovat, aby se mu ozvali na
adresu: Marco Ayala, Calle 16#236, Fracc. Filadelfia, Gomez Palacio, Dgo., C.P. 35010,
Mexico, e-mail: paganorgies@hotmail.com
✔ PAŘÁT
Třetí číslo na sebe nenechalo dlouho čekat, vypadá to, že máme na scéně další kvalitní tištěný fanzin. Má samozřejmě křídovou obálku,
formát A5, 80 stran, spousty rozhovorů a recenzí, obsahuje i nehudební část (článek
o Alžbětě Bathory, rubriky Filmové spektrum,
o masových vrazích, literární okno...). Cena
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38,- Kč + pošta, kontakt: Kateřina Kouřilová
(pro Herdrona), Kosmonautů 13, Šumperk,
787 01, tel.: 0604 / 509 756, e-mail: herdron@post.cz
✔ PAYO
Překvapující zprávu přináší další velmi kvalitní zin Payo. Finančně se na něm od 11 čísla
(vyšlo 20.5.2001) podílí také majitel Shindy
Prod., Martin Brzobohatý. Tentokrát Payo přejde na formát A4 s barevnou obálkou a s cca
60-ti stranami, cena 50,- Kč, bude vycházet 4
krát ročně. V prvním „novém“ čísle naleznete
rozhovory s Nile, Broken Hope, Mel. Pessimism, CSSO, Aghora, Promises, Demimonde
a dalšími. Kontakt: Pavel „Payo“ Merkl, Gagarinova 713, Kralupy n. Vlt., 278 01, tel.:
0602 / 339 812, e-mail: monasterial@post.cz
✔ SEASONAL ABYSS
Dalším internetovým fanzinem, který především mapuje metalovou scénu jihovýchodní
Asie je Seasonal Abyss. Na stránkách
http://welcome.to/seasonal-abyss si můžete
přečíst rozhovory například s Impaled Nazarene (SF), Inhumate (F), Mangled (NL), Midnight Sun (F), Pandemia (CZ), Opera IX (I),
Let Me Dream a mnoha dalšími. Na stránkách
naleznete odkazy na skupiny z celé jihovýchodní Asie - velmi doporučujeme. Kontakt:
C/O Nuradli Ridzwan Shah, Lot 486 Taman
Bukit Chedang,70300 Seremban, Negeri Sembilan, Malaysia, e-mail: seasonalabyss2@yahoo.com
✔ SPAWN REBIRTH
Květen 2001 bude měsíc vydání několika domácích fanzinů. Mezi nimi také Spawn Rebirth
č.7, „nejtlustší“ zin u nás, nebude sice obsahovat žádné CD kompilace či pexeso, ale zato
bude připraven na počítači, ovšem pouze xeroxovaný. Čekejte rozhovory např. s Broken Hope, Nile, Lykathea Aflame, Dementor, Hypnos
a dalšími, cca 70 recenzí, live reporty, historickou esej o čarodějnických procesech. Vychází
na 120 stranách, cena 35,- Kč + 25,- Kč dopor.
poštovné. Kontakt: Milan „Šotouš“ Ducháček,
Na Křečku 345, Praha 15, 109 00, e-mail: srzine@volny.cz, tel.: 0608 / 519 761.
✔ UNBLEMISHED
V době, kdy budete držet toto číslo, bude na světě už sedmé číslo skvělého českého zinu Unblemished Petra „Kapina“ Kapsy. Podle jeho slov
jde o „klasickou všehochuť“. Kontakt: Unblemished, Petr „Kapin“ Kapsa, Čupy 660, Nivnice,
687 51, tel.: 0633 / 694 418.
✔ ZRI
Z Brazílie nám přišel ne moc kvalitně tištěný
zin ZRI Entertainment číslo 4 psaný v portugalštině, který se natváří jako klasický fanzin,
ale spíše jako newsletter, kde naleznete na jeho 24-ti stranách krátké zprávičky ze světového, ale i z domácího metalového undergroundu. Kontakt: ZRI, P. O. Box 82, Sta. Maria RS - 97001970, Brazil.
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IMPETIGO
„Kult!?“

Jinak by následující anketka vedená se
čtyřmi současnými vydavateli americké
grindcoreové modly Impetigo nazvat
nešla. Kapela, která své dopověděla
z kraje devadesátých let, má stále moře
příznivců a podzemní firmičky (je přinejmenší zajímavé, že především domácí) se předhánějí, která nabídne fanouškům větší raritu či zajímavější nosič s logem Impetigo. Třemi anketními otázkami byly osloveny tři tuzemské labely
(Bizzare Leprous, Obscene Productions
a Shindy Productions) a k nim pak přibyl jeden zahraniční (Morbid Records).
Odpovědi domácích vydavatelů jsou
v podstatě totožné, pouze Olaf z německých Morbid Records nepřímo přiznává,
že kromě kultovní party jsou Impetigo
rovněž výhodným předmětem obchodu.
Ale dost úvah, ty si konečně utvořte sami
po přečtení připravených odpovědí.
BIZZARE LEPROUS (Roman Poláček)

Kdy jsi osobně objevil kapelu Impetigo a jak
si stojí mezi tvými oblíbenci?
Impetigo jsem začal poslouchat někdy po revoluci, kdy jsme s kamarády sehnali nahrávku
„Ultimo Mondo Cannibale“! Byl to takový odvaz, a tak něco nového, že to zůstalo až do teď
z jedněch nejvděčnějších nahrávek, které vydržím poslouchat!
Především co tě vedlo k nedávnému vydání
počinu dávno rozpadlé kapele, která své dopověděla zkraje 90. let?
Vydat něco Impetigu, no to je snad čest pro mě
a jsem rád, že to dopadlo, protože Mark je výborný človek a Impetigo výborná skupina! Vydal bych snad i jejich prd, kdyby se to dalo na-
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hrát! Začal jsem si dopisovat s Markem a někdo
mu - myslím - odřekl vydání toho live CD,
a tak jsem mu hned nabídl spolupráci! On mi
pak ještě umožnil vydat split MCD
s Ingrowing! Díky za to, Marku!
Existují ještě nějaké další nezveřejněné záznamy Impetigo?Víte o některém chystaném
do budoucna?
No snad něco málo, ale více méně jsou to jen live záznamy a brzy budou také k dostaní! Má to
vyjít někde v USA! Už se na to těším!
OBSCENE PRODUCTIONS (Čurby)

Kdy jsi osobně objevil kapelu Impetigo a jak
si stojí mezi tvými oblíbenci?
Oh, člověče, já tuhle kapelu naprosto zbožnuju
od prvního do posledního tónu co kdy vyloudili! Začal jsem je poslouchat někdy v roce 1990
či tak po vydání fenomenálního kousku „Ultimo
Mondo Cannibale“ a hned jsem si zamiloval jejich tak zatraceně zvrácené melodie a naprosto
geniální záhrobní „zpěv“! Co říct víc? Jedna
z mých velkých srdcovek!
Především co tě vedlo k nedávnému vydání
počinu dávno rozpadlé kapele, která své dopověděla zkraje 90. let?
Jednuduše se mi splnil sen, vždycky jsem chtěl
vydávat tak hyper brutální kapely a legendy jako např. Agathocles, Dead Infection a právě
Impetigo, no a to se také stalo... Moc mě těší, že
jsme na „Buio Omega“ udělali tak obsáhlý
CD-Rom, kde se člověk dozví o téhle partě naprosto všechno, ba co víc - jsem opravdu štastný, že Mark i Stevo ocenili naši práci a moc se
jim toto vydání líbí!
Existují ještě nějaké další nezveřejněné záznamy Impetigo? Víte o některém chystaném
do budoucna?
Pokud vím, tak jen nějaký live materiál, který by
měl vyjít na splitu s Demisor ze Singapuru. Já
osobně mám doma také jejich video, které někdy později vydám... Přece jenom teď je těch reedicí kolem Impetiga příliš mnoho, takže ještě
chvíli počkám...
SHINDY PRODUCTIONS (Shindy)

Kdy jsi osobně objevil kapelu Impetigo a jak
si stojí mezi tvými oblíbenci?
Impetigo jsem „objevil“ někdy v polovině 90.
let. Samozřejmě jsem už předtím slyšel obě řadové nahrávky, ale teprve později jsem jim přišel na chuť natolik, že se Impetigo zařadili mezi moje nejoblíbenější kapely v daném ranku.
Především co tě vedlo k nedávnému vydání
počinu dávno rozpadlé kapele, která své dopověděla zkraje 90. let?
Bylo to splnění mého snu... Živě si vybavuju euforii, kterou jsem prožíval, když jsem

s Romanem Poláčkem a s Markem Sawickisem
domlouvali vydání splitu s Ingrowing. Mimo toho to byla i výborná příležitost pro Ingrowing,
jak se zviditelnit a dostat se k lidem, které by sami o sobě nikdy nezasáhli. A když přihlédnu
k netradiční formě toho splitu, tak z toho mám
dodnes radost.
Existují ještě nějaké další nezveřejněné záznamy Impetigo? Víte o některém chystaném
do budoucna?
Určitě existují další nezveřejněné nahrávky.
Především živé nahrávky. Ale podle Markových
slov jejich zvuková kvalita neodpovídá tomu,
aby se daly zveřejnit. Ostatně, i při vydávání již
zmíněného splitu padaly z jeho strany úvahy
o tom, jestli kvalita odpovídá CD nosiči. Ale naštěstí vše dopadlo tak, že to vyšlo i když uznávám, že to je záležitost čistě pro Impetigo
maniaky.
MORBID RECORDS (Olaf)

Kdy jsi osobně objevil kapelu Impetigo a jak
si stojí mezi tvými oblíbenci?
Už je to hodně let. Tehdy jsem sháněl kontakt na
Impetigo, protože jsme jim chtěli nabídnout vydání 10“ picture LP „Giallo“. Tehdy jsem se
seznámil se Stevem. Ale kontakt jsem ztratil asi
tak před dvěma až třemi roky. V roce 1998 nás
kontaktoval Mark Sawickis a nabízel nám k vydání právě 10“ picture LP „Giallo“, „Ultimo
Mondo Cannibale“ na CD a picture LP, dále
„Faceless“ na mini CD a 7“ EP a konečně
„Horror Of The Zombies“ také na CD a picture LP. Myslím, že máme s kapelou dobrý
vztah...
Především co tě vedlo k nedávnému vydání
počinu dávno rozpadlé kapele, která své dopověděla zkraje 90. let?
Tak jednak jsou Impetigo hodně velký kult
a tehdy bylo velmi těžké sehnat jejich alba vůbec v Evropě. Hodně lidí se na ně ptalo. Byla to
jedna velká radost, jelikož mladí fanoušci grindu chtěli slyšet jedny z otců tohoto stylu. Není to
výzva?
Existují ještě nějaké další nezveřejněné záznamy Impetigo? Víte o některém chystaném
do budoucna?
V tuto chvíli asi ne. Mark nyní žije v Singapuru,
údajně napořád. Také Stevo žije hodně daleko
od ostatních členů Impetigo. Možná, že někdy
budou schopni udělat něco nového. Je to sen
mnoha lidí a můj rovněž. Ohledně nahrávek.
Vím jen to, že HalfLife Records z USA budou
vydávat za nějaký čas „Giallo“ na CD s nějakými bonusy a Razorback Records také z USA
vydali tribute Impetigo, který se jmenuje „Wizard To Gore“. O ničem jiném nevím...
http://members.nbci.com/impetigo/
připravili: -FBB-, -las-

i své něžné melodické já a do třetice povedeným kusem „Pykat a chcípat“ nechám čtenáři
nahlédnout do charakteristického textu
!T.O.O.H.! (Na prameni sedět. Tok trávit. Jedy
krmit. Množství neregulovat. Úhynu se těšit. /
V panelových blocích slyšet puls otrávené vody. Distribuce smrti skrze vodovody.), který je,
jako ostatní, přednášen v podstatě srozumitelným jedovatě brutálním zpěvem v češtině. Velmi svébytná kapelka, tihle !T.O.O.H.!!!!
-FBBLLLLL
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TROLLECH
Ve hvozdech
2000, Eclipse Productions

Faktem je, že podobnou hudbu, kterou hraje plzeňský projekt Trollech, byste asi jen těžko hledali na metalové mapě České republiky. Na jednu
stranu je jejich produkce hodně originální, na druhou je hodně jednoduchá, ba až primitivní. Trollech - to je jednoduchý black metal s podladěnou
kytarou, která jede v jedné lajně od začátku do
konce, tamburinou, doplněna o rytmiku basy
a automatických bicích, které nejenže jsou poznat
na první poslech, ale i mají dost příšerný zvuk. Sice je to otázka vkusu, ale živé bicí by určitě nahrávku vytáhly alespoň o třídu výše. Když už jsme
u zvuku, ten není také nikterak oslnivý, ale pokud
jednoduchý a ve výškách znějící zvuk blackmetalistům stačí, tak proč ne. Za největší devizu desky
považuji texty, které jsou daleko lepší než hudba
samotná. Že by kluci byli inspirováni kultovními
Master’s Hammer? Trollech totiž zpívá česky
a zajímavým odstínem hlasu. V tomto jsou Trollech originální. Největší perlou desky je klasická
věc „Opět vidím lodě“, která se objevila i na předchozím demu „Dech pohanských větrů“. Těším
se na další desku, jen doufám, že bude mít lepší
zvuk i lepší aranže automatu. Když nic jiného... lasLLLL
4
VUVR
Pilgrimage
2001, Shindy Productions
Už dlouho něco takového na našem kolbišti chybělo. Brněnští Vuvr jsou totiž představiteli tzv. technického death metalu. Jde totiž o instrumentálně
i hudebně technickou lahůdku. Spíše se jedná o poslechovou záležitost. V podstatě s death metalem
má hudba Vuvru společný pouze growling Adama
Klopala (hostujícího mimo jiné i ve Forgotten Silence), ostatní je základem postaveno na rytmice base a bicích, které vytvářejí neuvěřitelné rytmy
a zvraty doplněné o „metalové“ kytary. Sice nejde
o nic převratného, jelikož podobnou produkci již ve
světě namátkou předvedli Cynic, Atheist a jiní, ale
svým způsobem jde o domácí unikát. V pomalejších pasážích přechází metal kamsi do jazzu. Vuvr
dokáží navodit skvělou atmosféru a feeling. Zkrátka nepopsatelné. O tom mimo jiné vypovídají texty - „Fear“ (Strach), „Autumn“ (Podzim), „Passion“ (Vášeň), „Waves“ (Vlny) - vidíte v tom něco?
Já ano... Jejich hudba není jednoduchá, ale stojí za

#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
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KAPELA - titul
Pavel Beery
FORGOTTEN SILENCE „KaBaAch“
6,5
7
VUVR „Pilgrimage“
6,5
7
PROMISES „Flight To Fall“
6
ASMODEUS „Na jehlách“
6,5
6
MELANCHOLY PESSIMISM „Evil Planet“
6
6,5
DARK GAMBALLE „Robotory“
7
5
LYKATHEA AFLAME „Elvenefris“
6,5
5,5
LOVE HISTORY „Anasazi“
5,5
6
SORATH „Omnes Dii Gentium Daemonia“
5,5
6
COLP „Paralysis“
5
6
THE FIRSTBORN „From The Past...“
6
5
ISACAARUM „Curbed“
5,5
5,5
INSANIA „Recycling And Live In Seattle“
5
5,5
DISFIGURED CORPSE „Mega Ultra Intergalactic Core 2000“
5,5
5
DEMIMONDE „Mutant Star“
6
4,5
CONTRASTIC „Contrastic“
5
5
MARTYR „Murder X - The End Of The Game“
5
5
SCULPTURED „Apollo Ends“
5,5
4,5
DEMONIST „Undead“
3
5
5
FOUR SEATS FOUR INVALIDES „Biovirus“
!T.O.O.H.! „Z vyšší vůle“
4,5
5
PSYCHOPATHIA „The Real View Of The World“
5,5
JUMP IN THE PIT - A Tribute To Testament
3,5
DO ŘADY? „Join The Army!?“
4
5
4,5
4,5
R.E.T. „X - 1989 - 1999“
PATHOLOGY STENCH „Accion Mutante“
4
5
5
4
STRANGE PEOPLE „Pact“
NOCTUARY „When Fires Breed Blood“
4
5
ENTER SELF „Awaken In Agony“
4
5
BURIAL „Enlightened With Pain“
4,5
4
TROLLECH „Ve hvozdech...“
4
4,5
CARNAL DIAFRAGMA „Preparation Of The Patiens...“
4
4,5
EGG EBB „God Bless Us“
4
4
INTERITUS „Deborah“
4
4
MENTAL HOME „Upon The Shores Of Inner Sea“
3
5
THE RAYS OF THE SUN „Waiting“
5
3
DO ŘADY! „Amnestie“
4
3,5
INFERNAL DREAMS „And I Dream...“
4
3,5
SALON WHORE DECADENCE „Slow Night Pain“
4,5
3
MORGAIN „Sad Memories Of Faires“
3
4,5
ČAD „Deadnation“
3
4,5
ALIENATION MENTAL „Veneration Of Biological Killing...“
4
3,5
MALIGNANT TUMOUR „Is This The Earth’s Last Century?“
3,5
3
NAPALMED / RECALCITRANT / ALL SCARS ORCHESTRA 4
SEZARBIL „The Unknown Empire“
1
2

Petr průměr
6,75
6,75
7
6,5
6,25
6,25
6
6
5,75
5,75
5,5
5,5
5,5
5,25
5,25
5,25
5
5
5
7
5
5
4,75
4
4,75
6
4,75
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,25
4,25
4,25
4
4
4
4
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
3
3,5
2,5
3
0
2
1,5

Poznámka: Tituly, které nenaleznete v tabulkách vyhodnocení rubrik Re-cenzura a Demonizace buď byly hodnoceny recenzentem jako „bez bodového ohodnocení“ či se je nepodařilo do uzávěrky ohodnotit alespoň dvěma redaktory.
Děkujeme za pochopení. -red-

to. Jazzové vložky se prakticky objevují
v každé skladbě. Stejně jako umějí přejít na klidné
části, umějí z nich tito skvělí instrumentalisté během vteřiny přejít do deathmetalového nářezu. Pátá věc „Longing“ je logickým vyústěním. Instrumentální kompozice doplněná saxofonem
a perkusemi, ostatně ságo se objeví ještě v další
skladbě, zazní se i flétna, didjeridoo a samozřejmě
klávesy. Abychom však nepodcenili výtečné kytary, o kterých jsme se nezmínili - objevují se zde
jak tvrdé metalové beklajty, tak i vynikající sóla

a akustické vložky. Zkrátka instrumentální bomba. Jak již bylo řečeno, pokud chcete objevovat
skvělé a náročnější momenty, Vuvr jsou tím pravým ořechovým. „Pilgrimage“ jistě aspiruje na
pomyslnou cenu „album roku 2001“. Přesvědčíte
se? A nebo jinak - chcete se vsadit? Já bych na ně
hodně sázel. Jde totiž opravdu o vynikající záležitost. -las- PS: Vrcholným okamžikem alba jsou
poslední songy „Pilgrim I.“ a „Surprised By Pleasure“. To je par excellance...
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mavější. -lasL L L L L 1/2

SEZARBIL
The Unknown Empire
2000, Leviathan Records

5,5

35. počin „do počtu“ od nadproduktivního
vydavatelství Leviathan Records přichází
v podobě blackmetalového titulu „The Unknown Empire“ od brněnského kvarteta Sezarbil. O vyřčeném stylu napoví jak klišovité logo s pentagramy a obráceným křížkem,
tak obal z lůna mrazivé zimní přírody. Ale
přejděme k vnitřní náplni kompaktního disku, která byla nahrána již v březnu 1999 v
neznámém studiu „Danken George Lukas“.
A právě zvuk je první po právu kritizovatelnou složkou černého alba. Je průměrný, ač
na předváděnou blackmetalovou produkci
dostačující. Hudebně jde o divočejší verzi omílaného stylu, takovou, která zazněla na
stovkách desek před Sezarbil. Kapela se
snaží pálící úseky oživit pomalými pasážemi či vybrnkáváním, ale výsledný efekt je
klišé nejvyššího kalibru. To ortodoxní stoupenci
pochopitelně
schlamstnou
a recenzenta pošlou do horoucího pekla, nicméně mi nevymluví, že Sezarbil stylově zastydli neschopni vnést do své produkce kapku originality. Ani textově nejde o žádný zázrak - slůvka bolest, křik, utrpení, krev či
temnota vystihují vše naplno... Klišé, klišé,
klišé! Je z toho při zachování žánru úniku?
Takoví Trollech dokázali, že každopádně,
aniž by k tomu potřebovali „berličku“ v podobě „povinné“ cover verze Master’s Hammer... Klukům od Sezarbil doporučuji vylepšovat úplně vše, chtějí-li v budoucnu „demo“ „The Unknown Empire“ překonat!
-FBBLL
2
STRANGE PEOPLE
Pact
1999, Střílek Records

Trutnovské trio Strange People má za sebou
10 let působení, několik demo kazet, debutové album „Into Depth“ (1998) a jeho následovníka „Pact“, který vyšel již na podzim
1999 a jehož prostřednictvím se se skupinou
seznámíme trochu blíže. Za pěkným, nápaditým, ale částečně zmatečným (místy se
ztrácí třeba text...) obalem a bookletem se
skrývá CD-R s potiskem, které je spíše kompilační a jaksi „za každou cenu“ (zkuste
příště přijít s kratším titulem) naplněné téměř na 65 minut produkce. Ta se jeví výsledně jako temná kytarová elektronika
s rozpětím od popu (poklidné, rozjímavé
plochy) po brutal elektro (příslušná palba)
s nádechem experimentální industrie a noise. Trojice vytváří svoji hudbu pomocí basy,

kláves, kytary, samplerů, automatických bicích a pochopitelně zpěvu, který je místy
doplněn či rozšířen ženským vokálem.
„Pact“, to je kolekce plná pocitů, avšak notně futuristicky prezentovaných... Album obsahuje 13 tracků, z nichž zmíním alespoň
výrazný „Secret Decadent“, a dva sety bonusů, mezi nimiž se nachází i naživo pořízené koncertní ukázky z festivalů Rock’oise
Fest ve Francii a Open Air Music Fest
v Trutnově, kterých se formace zúčastnila
v roce 1996, respektive 1997. -FBBLLLL
4
SORATH
Omnes Dii Gentium Daemonia
2000, Leviathan Records

Sorath patří na české blackové scéně, která
rozhodně není nejsilnější ani příliš kvalitní
k jistým stálicím. A i když se mi jejich tvorba do předchozího opusu „Gnosis“ zdála
přinejmenším slabší, musím uznat, že za
svou osmiletou existenci se díky tomu Sorath vykrystalizoval ve slušnou blackovou
kapelu, která i bez různých podpůrných prostředků (myslím tím například klávesy až na
výjimky (údajně v tomto případě pouze
zvuk kytar) a jiné novátorské prvky
v blacku) dokáže poradit. Na „Omnes Dii...“
vznikl velmi slušný blackový materiál, instrumentálně dobře zvládnutý, aranžérsky
naprosto bez výhrad. Určitě by se dalo polemizovat o originalitě, ale o ní v podstatě
u blacku ani hovořit nelze. Nahrávka má
i velmi slušný zvuk, možná nejlepší, jaký
můžeme u české blackové kapely v současnosti slyšet. Devítka agresivních skladeb
plus skvělý cover od Impaled Nazarene se
nese v rychlém tempu a tvoří celkem kompaktní celek (s výjimkou skladby „Dreamless Sleep“), proto mluvit o jednotlivých
skladbách celkem netřeba. Dobré blackové
album zaslouží větší pozornost. „Kolik Bohů, tolik démonů“ určitě takovým dobrým
počinem je. -lasL L L L L 1/2
5,5
SUPER-CHARGER HELL
A Tribute To White Zombie
2000, Dwell Records

Americký label Dwell Records se specializuje
především na tributní alba metalových (a nejen
nich) kapel. Nám se do rukou dostalo další CD
této tématiky, tentokráte namířenou na svého
času novátorskou kapelu - White Zombie, kte-
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rá je už bohužel minulostí (pokračuje sice sám
její lídr - Rob Zombie, ale to už je přecejen
slabší odvar). Tyto tributy jsou známé tím, že
si firma vybírá především neznámé - spíše undergroundové účastníky. To se však podepisuje na kvalitě těchto počinů. Je zde několik základních momentů, které onu kvalitu sráží dolů, byť za to účastníci často ani nemohou. Prvním je zvuk (většinou si s ním neumí pohrát),
druhým jsou chyby, kterých se dopouští každá
„začínající“ kapela - zkrátka nezkušenost. Třetím výrazným momentem je to, že účastněná
skupina
skladbu
„pouze
přehraje“
a nedokáže si dotyčný song například upravit
do svého znění a ksichtu, přinést mu něco nové - zajímavé ze svého ranku (zúčastňují se kapely multistylové, nikoliv podobně znějící
poctěné...). Díky tomu se dvě třetiny desky
stávají naprosto nezajímavými. Ne, že by dotyční nebyli kvalitní a instrumentálně na výši,
ale díky zmiňovaným momentům je to tak.
Suché konstatování. Bez toho, že bych chtěl
vyzdvihovat domácí spolky (Anarchuz
a Silent Stream Of Godless Elegy), vycházejí
mi z toho jednoznačně nejlépe právě
S.S.O.G.E., kteří nezapadají ani do jednoho
zmíněného negativa. Ba právě naopak. Jejich
verze „Blood Milk And Sky“ je nejlepší a nejhitovější na tributu. Ostatních jedenáct kapel je
opravdu hodně daleko za S.S.O.G.E.. Samozřejmě nalezneme zajímavé věci jako jsou např. kanadští Lesser Known s „Black Sunshine“,
Američané
Catch
22
s „Thunderkiss 65“, ale to jsou spíše výjimky.
Bohužel. -lasbez bodového hodnocení
!T.O.O.H.!
Z vyšší vůle
2000, vlastní náklad

Debutové cédéčko dua !T.O.O.H.! z Libice
nad Cidlinou, ke kterému se formace dopracovala po demo počinech a jež si vydala vlastním
nákladem, uhýbá pomyslné ose vším, čím jen
může. Zvolíme-li za onu osu death metal, pak
je tento ultra zběsilý, promyšlený, alternativní
a místy opačnými koketování s deathcorem
značně melodizující. Neznalý čtenář nechť nepřestává číst, zainteresovaný mi dá jistě za
pravdu. Pod amatérsky nakresleným, nicméně
působivým obalem a jistě cíleně graficky podprůměrným bookletem, jež obsahuje veškeré
velmi osobité české texty, se nachází samotné
CD, z jehož vrchní strany se „smějí“ dva „veselé“ obličeje. Zvuková stopa nosiče čítá 33
minut, jež jsou oděny do zvláštního, „vysokého“, ne špatného soundu z Haciendy, ve kterém svérázné písničky sypají jedna po druhé,
že recenzent váhá, které tři čtenáři přiblížit jako reprezentativní vzorky. S přibývajícími poslechy je jasněji: Otevírák debutu „Pošťák
(aneb jatka pana Radka)“ je hitovka k pohledání, v titulce „Z vyšší vůle“ odhalí struník
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Autor si neklade nárok na úplnost. Jde
pouze o nahrávky - spíše z oblasti hard’n’heavy - které by mohly být pro někoho inspirativní. Některé vydavatele se
nepodařilo s přesností určit, v některých
zemích vyšla alba u jiných firem, dokonce i v jiném roce.
CHAKAL
Abominal Ee Anno Domini - 1987
The Man Is Own Jackal - 1990

CHANNEL ZERO
Demo - 1990
Channel Zero - 1992 - Shark Records
Stigmatized For Life - 1993 - Shark Records
Unsafe - 1994 - Play It Again Sam
Black Fuel - 1997 - Play It Again Sam

CHASTAIN
Mystery Of Illusion - 1985 - Roadrunner
Ruler Of The Wasteland - 1986 - Roadrunner
The 7th Of Never - 1987 - Roadrunner
The Voice Of Cult - 1988 - Roadrunner
For Those Who Dare - 1990 - Roadrunner
Sick Society - 1995 - Massacre Records
In Dementia - 1997 - Massacre Records

DAVID T. CHASTAIN
Instrumental Variations - 1987 - Black Dragon
Within The Heat - 1989 - Roadrunner
Elegant Seduction - 1991 - Black Dragon
Next Planet Please - 1994 - Bullet Proof
CHASTAIN / HARRIS
Counterpoint - 1992 - Black Dragon

PROJEKT CJSS (D.T. Chastain)
World Gone Mad - 1986 - Leviathan
Records
Praise The Loud - 1986 - Leviathan Records
Retrospect - 1990 - Black Dragon Records

C.I.G. (D.T. Chastain)
Freeform Free For All - 1996 - Bandai Records
CHEAP TRICK
Cheap Trick - 1976 - CBS
In Color - 1977 - CBS
Heaven Tonight - 1978 - CBS
Live At Budokan - 1979 - CBS (live)
Dream Police - 1979 - CBS
All Shook Up - 1980 - CBS
One On One - 1982 - CBS
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Next Position Please - 1983 - CBS
Standing On The Edge - 1985 - CBS
Doctor - 1986 - CBS
Lap Of Luxury - 1988 - CBS
Busted - 1990 - CBS
The Greatest Hits - 1992 - CBS (2CD best of)
Wake Up With A Monster - 1994 - WEA
Six America Cheap Trick - 1996 - Sony
Music (4CD box)
Cheap Trick - 1997 - Cheap Trick Records
CHEAP'N'NASTY
Beautiful Desaster - 1991 - China Records
Cool Talk Injection - 1994
CHEMICAL BREATH
Fatal Exposure - 1992

CHERRY BOMBZ
The House Of Ecstasy - 1986 - Black Dragon (mini LP)
Coming Down Slow - 1987 - Black Dragon
(live mini LP)
CHILD DESMOND
Discipline - 1991 - WEA

CHILDREN OF BODOM
Metallilitto - 1997 - (sampler)
Something Wild - 1998
Hatebreeder - 1999
Tokyo Warhearts - 1999 - (live)
Hate Me! - 2000 - (SP)
Follow The Reaper - 2001

✔ DOMINA IN

Doommetalová kapela z Jankovic u Uherského
Hradiště představuje v pořadí druhé, osmipísničkové demo s názvem „Preludium“. Dále oznamuje, že kytaristu Standu Flašara vystřídal Radim
Maňásek a hudbu obohatila svou flétnou Vlaďka
Havlíková. Kontakt: arthurek@post.cz
✔ Bizzare Leprous Production
Lanškrounská firma Bizzare Leprous Production sice
není známá na naší scéně mnoha lidem, ale v oblasti
světového undergroundu ano. V poslední době se
velmi činí. Za tímto názvem se skrývá Roman Poláček. Jeho nevšední vydavatelské počiny posuďte sami. Mezi jeho posledními tituly na CD nalezneme
kuriózní třípalcový CD split singl PTAO / 7 M.O.N.
vydaný společně s Merciless Core Records, CD neměcké UTOPIE „Instinct For Existence“, split CD
Poláků NEUROPATHIA s VAMPIRIC MOTIVES,
dále 4 way split CD COCK AND BALL TORTURE
/ FILTH / DOWNTHROAT a NEGLIGENT
COLLATERAL COLLAPSE a v neposlední řadě
CD BIZZARE VINYLS - dosud vydané vinylové
singly na CD (všechny vydané společně s belgickou
firmou Disgorgement Of Squash Bodies Records).
Kontakt a více informací na adrese: Bizzare Leprous
Production, Roman Poláček, P.O.Box 38, Lanškroun, 563 01, tel. 0467 / 52 15 43, e-mail: bilepr@lanskrounsko.cz, http://come.to/blp

CHINA
China - 1988 - Phonogram
Sign In The Sky - 1990 - Phonogram
Live - 1991 - Phonogram (live mini LP)
Go All The Way - 1991 - Phonogram
So Far - 1992 - Phonogram (best of)
Natural Groove - 1995 - EMI
CHINCHILLA
No Mercy - 1990
Who Is Who - 1994 - (mini LP)
Horrorscope - 1997
Madness - 2000 - Metal Blade

CHROME MOLLY
You Can’t Have It All - 1985 - Roadrunner
Stick It Out - 1987 - Metal Enterprises
Angst - 1988 - CBS
Slaphead - 1990 - MFN
CHROMING ROSE
Louis XIV. - 1990 - Electrola
Garden Of Eden - 1991 - Electrola
Pressure - 1992 - Electrola
Art Works Live Now - 1995 - Miez Records (live + studio)
New World - 1996 - Miez Records
Insight - 1999 - Miez Records
CHRONICAL DISTURBANCE
Foggy Creek - 1990

připravil: Bohouš Němec

INZERCE:
EKO SERVIS CNT
Tomáš Ston CNT EKO servis
Zahradní 546
789 61 Bludov
tel.: 0649 / 28 48 11
fax: 0649 / 28 48 12
mobil: 0603 / 51 56 73
e-mail: cnteko@iol.cz, cnt@spk.cz
web.iol.cz/cnteko

KAFKA REPRO STUDIO s.r.o.
Bubnova 1
169 00 Praha 6
tel.: 02 / 33 35 00 04
e-mail: kafka@reprostudio.cz
www.reprostudio.cz
litografie, osvit, nátisk, sken
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FORGOTTEN
Forgotten Silence patří na naší scéně
k prvoligovým a hlavně zajímavým
kapelám. Neradi koncertují, kdyžtak jen výjimečně, zato však natáčejí s pravidelností vynikající desky.
Na podzim loňského roku, přesně
5. listopadu 2000, vydali třetí CD
„KaBaAch“ (nenechte se mýlit letopočtem na CD, skutečné je 2000, ne
1999!). Sedli jsme si proto
s Krustym (basa a řev) a Jiříkem
(kytara a občasný zpěv) a povídali
jsme si nad aktuálním děním okolo
kapely.

„Už před vydáním vaší nové desky
„KaBaAch“ se v médiích psalo, že bude tématicky zaměřená na starověký
Egypt. Proč? Vždy jste měli desky koncipovány úplně někam jinam...“
Krusty: „Nevím přesně co myslíš, protože jsem přesvědčen, že každá naše deska
či demo bylo o něčem úplně jiném a udělat nové cédéčko o věčné zimě by byla
možná nuda. Inspirace na tuhle desku
přišla z Egypta, tak proč se tomu bránit.“

„Je o tobě známo, že jsi se byl
v Egyptě podívat. Nemělo to na tebe
vliv, či to byl již dlouhodobý zájem?“
Krusty: „Nerad bych říkal, že mě Egypt
zajímal už kdysi. Přesně ti neřeknu, zda
ta deska byla ovlivněna mou cestou nebo
díky konceptu alba jsem se vydal do
Egypta. Bylo to nezávisle na sobě, ale určitě mě to pomohlo v mnoha věcech.“
„Jel si tam jen jako turista anebo si
chtěl čerpat nějaké věci například ze
starých památek...“
Krusty: „Bohužel jsem tam jel jako čistě
konzumní turista, ale vychutnávájíc památky. Mým snem je tam jet na delší dobu a prolézt tam vše, co se dá. Když tam
jedeš v rámci organizované skupiny, jsi
zákonitě členem stáda.“
„Názvy skladeb, potažmo název alba
„KaBaAch“ jsou inspirovány Egyptem. Názvy měst či něčeho jiného. Můžeš to osvětlit...“
Krusty: „Jasně, souvisí to s koncepcí.
Jsou tam názvy Rudého moře, známé náhorní plošiny v Gíze, jsou tam jména ze
staroegyptštiny, Káhira, Sákara z arabštiny, F.L.2.C. - to znamená „From Lu-

xor To Cairo“ - z Luxoru do Káhiry, Vaset - to je egyptské jméno tehdejšího
hlavního města Egypta - Luxor, Memnon
- známé Memnonovy kolosy, chrám
v Karnaku, dále názvy některých míst
v arabštině a staroegyptštině. Většinou
jsou to místa.“

„Vždy jste měli ucelený koncepční příběh. Platí to i zde anebo jsou to jednotlivé skladby, potažmo texty, které na
sebe jen tak navazují?“
Krusty: „Určitě je také koncepční, ale
v trochu jiném slova smyslu. Například
u „Senyaanu“ a jiných to byly skladby,
které navazovaly na ty další. Tady je společným jmenovatelem Egypt a jednotlivé
věci jsou části a položky určité mozaiky.
Nenavazuje jedna na druhou a ani časově to nesedí. Některé jsou o historii, některé jsou o současnosti...“
„Konkrétně?“
Krusty: „Tak třeba „Rosteau“ - je o historii, „Saqqára“ je o archeologii - popis
pohřebiště v Sákaře...“
„Osvětlil jsi názvy jednotlivých skladeb, ale co název alba - „KaBaAch“?“
Krusty: „KaBaAch - je to něco jako tři
druhy duše, ve které věřili staří Egypťané - Ka, Ba a Ach.“
„Je to vaše třetí album a je tady několik změn, kterých si člověk všimne,
když se podívá do bookletu CD. První
z nich je fakt, že album má „pouhých“
padesát minut. Je to nejkratší album
ve vaší historii. Znamená to, že jste se
trochu vyčerpali anebo to byl úmysl?“
Jiří: „V tom asi žádný záměr nebyl.“
Krusty: „Ve studiu to tak nějak vyšlo.
Dělat dvě, tři skladby navíc, abychom byli poplatní nějaké image, to asi ne.“

„Čím to bylo, že jste ty předchozí desky měli delší. To bylo tolik materiálu?“
Krusty: „Bylo tolik materiálu a v hlavách
jsme to měli srovnaný, že ta a ta písnička
musí být tak a tak dlouhá. Další věcí bylo to, že to zapadalo do konceptu, nechtěli jsme krátit intra, přestože jich je tam
dost. Medvěd v jednom rozhovoru prohlásil, že to, co nám trvalo dřív dvanáct
minut, teď jsme vměstnali do šesti. Snad
je to pokrok.“
„Máte desku se vším všudy připrave-

nou před studiem anebo něco vzniká až
„na místě“?“
Jiří: „Rozhodně ji máme připravenou.
Nejsme studioví experimentátoři. Na zkušebně si to dáme dohromady, natlučeme
si to do hlav a ve studiu se experimentuje minimálně. Čas jsou peníze atd, atd...
Pár věcí jsme sice dodělávali - třeba perkuse, ale není to žádný velký zásah.“

„Druhou podstatnou změnou je studio.
Nyní jste natáčeli ve studiu Hacienda...“
Krusty: „Původně jsem myslel, že pojedeme do Barbarelly, kde jsme nahrávali
první CD, ale byla nám nabídnuta Hacienda a co jsme slyšeli z Haciendy, to nebylo špatné. V Barbarelle se podmínky
zhoršily - jak cenové, tak i kvalitativně...
Neznám bohužel na tuhle muziku lepší
studio.“
Jiří: „Já jsem nikdy předtím v tak velkém
studiu nebyl, takže se mi tam dělalo dobře... Pohodová atmosféra...“
„Zajímavé je také to, že jste „KaBaAch“ natáčeli nadvakrát ve dvou časově vzdálených úsecích. Proč?“
Krusty: „Část prací jsme natáčeli v květnu 2000 - to byla hlavně rytmika. Byly to
čtyři skladby, které s námi nabubnoval
odcházející bubeník Chrobis, zbytek jsme
točili až za dva měsíce. To už natáčel
současný bubeník Miloň, který ještě jednu z těch přednatočených skladeb přehrál.“
Jiří: „Jinými slovy, vyměnili se bubeníci
při natáčení desky, což byla legrace.“
„To je právě ta třetí změna, na kterou
jsem se chtěl zeptat. Po dlouhé době
změna sestavy... Odešel Radim Chrobok a ještě předtím klávesistka Hanka
Vaňková...“
Jiří: „No, po dlouhé době. Když se podíváš na sestavy na jednotlivých deskách,
taky se to hodně měnilo. Kromě Krustyho
a Medvěda se mění úplně všichni. Já jsem
vlastně přišel až před poslední deskou...“
Krusty: „Prostě další změna. Já bych
z toho nedělal až takovou vědu. Téměř
každý náš nosič je točený v jiné sestavě.
Prostě se to děje a neznáme lék, jak to vyřešit.“
„Dobře, nebudu vás tím více trápit.
Přejdu nyní na ranec otázek, který se
bude věnovat živému hraní. Vy jste ka-
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hovořit i nadále o doom metalu, protože jediná škatulka pro toto dílko výstižná je asi
„dobrá hudba“. Proto přeji klukům ještě
hodně dobrých alb, které mě uchvátí alespoň
stejně jako toto. -pchLLLLLLL
7
PSYCHOPATHIA
The Real View Of The World
2000, Underworld Records

Celková skladba tohoto dílka je pro mě velice zajímavá, protože toto album obsahuje
čtrnáct death / grind skladeb a deset (!!!) bonusů. Veliká škoda zhoršené kvality zvuku,
která je bezesporu dána už špatným nazvučením jednotlivých nástrojů a následně velice necitelným namícháním, protože to, co
by mělo být slyšet, tak není a opačně. Jinak
si myslím, že nový materiál je postupem času stále kvalitnější, údernější a celkově propracovanější. Celkem dobrý dojem na mě
udělaly instrumentální výkony a mě nezbývá než se těšit na další počin. -pchLLLL
4
RAYS OF THE SUN
Waiting
2000, Tortuga Records, CD-R

Příjemná hudba. Melodický doom metal se
střídajícími se ženskými a mužskými vokály
(převážně čistými, ale nechybí zde samozřejmě tu a tam i deathový growling). Klasika, že? Severočeši Rays Of The Sun patří
určitě mezi ty naše nadějné kvalitní představitele doomu. O tom svědčí dobrý zvuk, nápady i kvalitní hudební výkony. Na albu nenajdete slabší místo, je to hodně dobře odevedená práce. Album se v podstatě skládá ze
dvou nahrávek - obsahuje „zamíchaně“ stejnojmenný
demáč
„Waiting“
a novější materiál, celkem 9 slušných kompozic, z nichž čtyři jsou zpívány v našem
rodném jazyce, které nejsou v žádném případě o nic horší než jejich kolegyně zpívané
v angličtině (navíc s výtečnými texty). Ostatně ono jich o nic více také není, jelikož
„Things“, „The River Of Dreams“ a „At
Dawn“ jsou instrumentální kousky. Hudba
The Rays Of The Sun je líbivá, šlapavá, nikoliv utahaná. Dost možná, že se kapela ani
k doomu řadit nemusí, jelikož jejich produkce by si klidně mohla vyšlapat cestu i k jiným, než metalovým fanouškům. A to je také plus. Největším mínusem je skutečnost,
že toto album vyšlo pouze na vypalovaném
CD. A to je velká škoda. Tímto tak nahrávka degraduje v podstatě na úroveň dema. Díky tomu se může stát, že „Waiting“ zcela zapadne a nikdo se o něm nedoví. The Rays Of
The Sun měli spíš smůlu ve své kariéře,
doufejme, že ji konečně protrhnou. -lasLLLLL
5

REACTION ECSTASY TRANCE
X - 1989 - 1999
2000, R.E.T., vlastní náklad
R.E.T. byli svého času velkou nadějí pro tuzemskou (ale i pro světovou) doommetalovou scénu. Co se stalo, že se nad nimi za-

vřela voda? R.E.T. měli více smůly než
štěstí (zkrachovala jejich vydavatelská firma Taga, odešel manager, málo živých vystoupení - a to jsou jen střípky). Přesto vydali R.E.T. dvě kvalitní desky („Depression“ - demo z roku 1993 na CD
a víceméně debutové album „In Memories“) a k nim přibylo v roce 2000 další, leč
jaksi ne plnohodnotné album. R.E.T. se sice
připoměli, ale spíše by bylo záhodno přijít s
novým metariálem, než pohledovým albem
zpět. CD vydané ve vlastní režii totiž přináší čtyři skladby ještě z dob před rokem 1993
(tedy oficiálního „prvního“ dema R.E.T.),
tedy ještě před „doomovým“ obdobím. Ovšem tato čtyřka přináší skvělé heavy rockové fláky (spousta lidí by řekla zábavové), aranžérsky, instrumentálně i zvukově na výši. Škoda je, že kluci tuhle nahrávku nikdy
nešířili. Rozhodně se za toto CD stydět nemusejí,
je
to
kus
dobré
i překvapivé historie. Názvy skladeb jsou
zde: „Templáři“ (společně se druhou „Sebevrah“ asi nejlepší pecky), „Trest smrti“ a
„Zrcadlo zla“. Tyto pak doplňují dvě živé
skladby „Abyss In Heaven“ a „Dialog With
Thanathos“, které se zatím neobjevily jinde
na cédéčkách a potvrzují tak stále stejnou
tvůrčí cestu R.E.T., na kterou jsme byli v
posledních letech zvyklí. Obě pocházejí z
roku 1999. Skvělý, pomalý, valivý, procítěný a hlavně zajímavý doom (skvělá je téměř
12-ti minutová „Dialog...“). Škoda jen, že
se nejedná o celou studiovou desku, ale jen
o dvě (sice 16 minut) nové věci. Sedmá
skladba „The End“ je jen jakýmsi bonusem,
jde totiž o instrumentální skladbu pouze na
klávesy.
Působí
totiž
nelogicky
a už vůbec nezapadá do kontextu alba. Každopádně deset let Reaction Ecstasy Trance
bylo nutné nějak připomenout, nevím
ovšem, zda tímto „výběrem“ osloví
i případné nové fanoušky (ti staří rychle zapomínají...). Nutností by bylo opravdu nové
album. Skvělá je to věc pro nejbližší přátele a posluchače kapely i novináře... -lasL L L L 1/2
4,5
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SALON WHORE DECADENCE
Slow Night Pain
2000, Střílek Records, CD-R

Salon Whore Decadence je jakýmsi projektem jistého P.K.+ a Rh -, kteří v něm kráčí
(v pravém smyslu slova) ultradoomovou (ve
smyslu vleklosti, pomalosti) industrií, což
nakonec potvrzuje i vydavatel Jiří Střílek
vyřčenou škatulkou ve svém katalogu 2000,
kterou nazval obdobně, dark postindustrial.
Nahrávka z roku 1998 je zvukově zcela
v pořádku a její téměř padesátiminutová stopáž byla rozkrájena na 10 skladeb v délce od
15 vteřin po 6,5 minuty. Desku „Slow Night
Pain“ charakterizuje název zcela výstižně.
Převážně se totiž vleče a ne a ne se rozjet.
Jen místy je živější či graduje, ale těch okamžiků je zkrátka málo na to, aby posluchač
zůstal ve střehu po celou dobu díla. Jednotlivé skladbičky jsou sice pestré, neboť jsou
tvořeny rozličným používáním instrumentů
a studiového zařízení (basa, kytary, klávesy,
samplery, automatický bubeník, atd.), ale
pořád celku něco chybí. Čtyři temně otextované songy jsou šeptány, přednášeny či téměř zpívány, při třetím „Whore And Horse“
prožije jistá Sharon Braun pár orgasmů, z
nichž jednomu přizvukuje řehot koně, v osmičce se vyje, pozoruhodná je na začátku i
ke konci od podlahy živější šestka „Seventh
Night“ či závěrečná titulní „Slow Night Pain“,
která
je
důstojnou
tečkou
v podstatě zajímavého alba. To je jako kulisa ideální, ale k soustřednému poslechu trochu chudé... -FBBLLL
3
SCULPTURED
Apollo Ends
1999, The End Records

Američané Sculptured patří k těm skupinám, jejichž alba jsou především poslechovější. Jinak řečeno, jen velmi těžko si je lze
představit v koncertním podání. Jejich debut
přináší totiž komplikovanější technický epic
dark metal, kde se kombinují snad všechny
styly metalu, ale i jiných odnoží hudby. Tak
například v první skladbě lze najít sólo na
saxofon se spoustou jazzových prvků (ostatně jako i dále na albu), ve druhé „Above The
6th Parallel“ a dalších skladbách pak třeba
sólíčko na trubku. To doplňují skvělé instrumentální výkony kytaristy, doplněné o velmi zajímavý zpěv, který je někdy čistý, někdy blackový či deathový. Co se vůbec týče
hudební techniky, pak je album opravdu
nadprůměrné. Pokud jste tedy zeměřeni na
technický metal, jste na správné adrese. Ovšem nehledejte žádné hitovky, jde zde především o již zmiňovanou poslechovku. Druhé album „Apollo Ends“ určitě patří mezi
výjimky americké produkce a o to je to zají-
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JUMP IN THE PIT
A Tribute To Testament
kompilační CD
2000, Dwell Records

Veliká škoda, že mi tento materiál došel
k posouzení v době, kdy nemám přístup na internet. Veškeré kontakty a informace o kapelách
jsou totiž k dosažení pouze na webu, a tak mi nezbývá než se snažit spřádat dohady o jednotlivých spolcích. Všechny smečky ale spojuje jedno velikánské téma a tou je modla Testament.
Nemá cenu se nijak podrobně zabývat výrazem
jednotlivých formací, protože jde stejně jen
o zmíněné bohy okolo Chucka Billyho, ale zmínka o nahraném materiálu rozhodně není na škodu. Australští Fury se zhostili na výbornou svěřenému úkolu kouskem „Dog Faces Gods“, němečtí Wasteland parádně vypálili hvězdnou „Time Is Coming“. Amíci Scary German Guy
s „Face In The Sky“ následovaní našimi Colp
s „Perilous Nation“. Klenotem ze šperkovnice je
prastará „Sins Of Omission“ v podání Ultimatum. Pomalá lyrická „Return To Serenity“ vylouděná z nástrojů amerických Horror Of Horrors se nenápadně přethrashne v „Trial By Fire“
v podání Catch 22 a ta v další skvost „Practice
What You Preach“ od německých Blackend. A
dostáváme se k závěru. Našimi druhými zástupci jsou Delusion s jednou z nejlepších skladeb
„Ride“. Vše je stupňováno do samotného vrcholu hymnou „Nightmare“, na které se spolu s Habeas Corpus podílel i nám všem dobře známý James Murphy. Povedené album, co říkáte? -pchLLLLLL
6
MORGAIN
Sad Memories Of Fairies
2000, Metal Age Productions

Slovenská doomová scéna rozhodně není tak
silná a dobrá jako ta česká, a proto je div, že se
i na Slovensku objeví tu a tam takto stylové
CD. Morgain patří mezi ty lepší doomové
spolky, ovšem ani jejich druhé album není nic
světoborného. Čím to? Na albu nalezneme
převážně pomalé skladby (někdy až příliš rozvláčné a utahané, bez nějakých výrazných
a závažnějších zlomů), neškodilo by dobré nápady vměstnat na menší plochu. Jde totiž o to,
že Morgainu nechybí ani hudební, ani aranžérské nápady, ale neumějí je do sebe sympaticky
a systematicky propojit. Zkrátka aby to mělo
hlavu a patu. Na pěti minutách (většina skladeb takovou stopáž má) by se toho rozhodně
mělo dít více, nic se tam totiž většinou neodehrává. Pěkné a chytlavé melodie, ženský vokál
v protikladu drsnému mužskému, klávesové
podklady (mírně řečeno jsou docela chudé
a zvukově naprosto nezajímavé) toho moc nezachrání. Zvukově je album samozřejmě za
daných podmínek na slušné úrovni. Morgain
si určitě album zaslouží, ovšem nevím, jak to
v budoucnu bude pokračovat, když většina

desky (13 skladeb na více jak 60-ti minutách)
se stává díky zmiňovaným charakteristikám
nezajímavá. Do průměru desku samozřejmě
sráží i automatický bubeník (bohužel je to
hodně slyšet). Teprve ve druhé půli alba (!)
jsou skladby trochu zajímavější - například sedmá „Blind Life“ či devítka „Kingdom To Come“ nebo následující „The Mask“. Stejně tak i
předposlední „Bitter Taste Of Life“ respektive
poslední „Lost Cemetary“ jsou světlými výjimkami. Škoda, velká škoda. Morgain v sobě
potenciál má, nedokáže jej však využít. -lasLLL
3
NAPALMED
RECALCITRANT
ALL SCARS ORCHESTRA
split CD
1999, ZZZ...Production

Tak a jsme zase tam, kde jsme být nechtěli.
Toto split album našich Napalmed, italských
All Scars Orchestra a holandských Recalcitrant je možná to nejlepší noise, jaké se v Evropě dá slyšet, ale já rozhodně lovcem všech
možných zvuků nejsem. Oceňuji to, že se
rozhodně v tomto případě dá hovořit o undergroundu, ale to je to jediné, co má tento
výtvor společného s hudbou. Příště tento styl
„hudby“ dobrovolně předám nějakému erudovanějšímu redaktorovi našeho zinu, ale
u mě je to bez bodu. -pch0
NOCTUARY
When Fires Breed Blood
2000, Lost Disciple Records

Dalším z vydaných počinů amerických Lost
Disciple Rec. je druhá deska Noctuary, koncepční album proti organizovanému náboženství nazvané „When Fires Breed Blood“. Černou orientaci ztvrzuje jak potemnělý obal
a logo s obráceným křížkem, tak v tomto případě členitá hudba vyvěrající u heavy metalu
a valící se v black metalovém korytě. To však
není tak těsné, jak by se mohlo v první chvíli
zdát. Černý kov je tu ortodoxní pouze vokálem, jinak je ověnčen množstvím melodií, sól
či vybrnkávaných pasáží nebo ozvláštněn např. hrou na piano. Rozhodně ne nezajímavé
a ani na minutu ne fádní album disponuje navrch dobrým zvukem, ze kterého příjemně vykukuje syrová rytmika. Doporučuji. -FBBLLLLL
5
PATHOLOGY STENCH
Accion Mutante
2000, Shindy Productions / Rock Extremum
Records

Pathology Stench už nejsou v našich končinách žádnou neznámou. O tom svědčí desítky koncertů nejen na rodném Slovensku, ale
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i u nás, v Polsku, Německu a Rakousku. Debutové album vyšlo sice již v roce 1997, ale
skupina existuje již od roku 1992, a tak je
celkem na snadě, že nejde o hudebně nezajetou a nevyrovnanou kapelu. Pathology
Stench spadají do ranku brutálního death
metalu, žánru, který snad má na světě možná do počtu nejvíce podobně znějících kapel. A tady je potíž. Pokud by Vám někdo
vyměnil CD ve Vašem přehrávači například
s jinou (např. americkou) stejně hrající skupinou, nepoznali byste určitě rozdíl. Na jednu stranu se díky desítce skladeb na albu
mohou po stránce technické (vynikající
zvuk a instrumentace) zařadit po bok světové deathmetalové špičky, ale po stránce originality už nikoliv. Pathology Stench určitě
udělali ve studiu (a nejen v něm) Exponent
opravdu kus poctivě odvedené práce, ale
těchto alb po světě běhá tisíce. A „Accion
Mutante“ může být jen kapkou v moři. Nic
víc, nic míň. Navíc všech deset skladeb jede
od začátku do konce v jedné lajně a skoro
nikde nevybočí (nezachrání to ani zvukové
fígle). Tak si po chvilce zvyknete na něco a
až do konce nenarazíte na nic výraznějšího.
A to je velká slabina. PS: CD obsahuje již
klasicky i multimediální track, který nejenže
obsahuje fotogalerii, biografii, ale i videoklip. Chápu, že klipy vznikají za velmi nízké náklady, ale některé jeho pasáže jsou přinejmenším trapné. Sorry! -lasLLLL
4
PROMISES
Flight To Fall
2000, Metal Breath Production

A máme tady první oficiální plnohodnotný
nosič od klatovských Promises. Za poslední
dobu u nich v kapele proběhlo několik změn
a to i personálních a po poslechu tohoto alba musím uznat, že vše bylo k dobru věci.
Protože tento materiál opět vydala naše firma, musím odpřísáhnout jako pokaždé, že
jsem se nijak na vydávání nepodílel a dále
budu opět posuzovat nestranně a nezaujatě.
Promises jsou již nějaký čas naší undergroundové veřejnosti známí svým doommetalovou tvorbou, dříve i tím, že byli velikými obdivovateli Paradise Lost a právě nádech z tvorby těchto vzorů se v jejich podání objevuje i nyní. Nechci zde však hovořit
o nějakém plagiátorství, ale spíše o ujasněnější koncepci skladeb, které jsou více průhledné a stávají se tak jednotlivými hymnami. Přemýšlel jsem i o tom, zda se vůbec dá
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SILENCE
pela, která do roku 1999 vůbec nekoncertovala. Pět let jste vůbec nehráli živě. V rozhovoru před dvěma a půl rokem jsi mi tvrdil, že se chystá živé hraní. Zkusili jste to, máte za sebou několikero koncertů...“
Krusty: „Přesně pět a tři desky (dnes jich
je o něco málo více - poznámka autora).
Musíme ještě natočit dvě desky, abychom
to srovnali (smích).“
„Jaké z nich máte pocity?“
Krusty: „Já myslím, že je to úplně v pohodě...“

„Myslím, že jsi z toho měl strach...“
Jiří: „To má Krusty před koncertem
vždycky... (smích).“
Krusty: „To je pravda a do budoucna budu mít ještě větší. Nebyl jsem si jist, zda
na nás (těžko poslouchatelnou kapelu
a dost těžko živě prověditelnou muziku)
někdo může přijít. Ty koncerty byly báječný. Když na Forgottny přijedou lidi z
celé republiky... To je fantastický a hřeje
mě to u srdce. Ale asi nebudeme hrát více, než jsme hráli v poslední době. Radši
tři skvělý koncerty, než patnáct na nic.“
„Mluvil jsi o tom, že vás koncerty hře-

jí u srdce. Stane se to i v případě příznivých recenzí, které se většinou na vaše alba píší?“
Krusty: „Když někdo tvrdí, že si nic z recenzí nedělá, tak podle mě lže. Každý si
tu recenzi přečte, pokud je dobrá, tak tě
to trošku zahřeje, pokud je špatná, tak se
chvilku zamyslíš a popřemýšlíš o tom, co
je tam špatně - na co ten recenzent poukázal. Já osobně to po dvou, po třech
dnech pouštím stejně z hlavy. Je pravda,
že to zahřeje, i když jsme se o to určitě
nesnažili.“
„Teď je před vámi budoucnost. Vždycky po velké desce jste si vystřihli jednu
malou zvláštnost. A to sedmipalec. Bude také po „KaBaAch“?“
Krusty: „Tak první věc, kterou plánujeme
je kazetová verze „KaBaAch“ a pak se
zaměříme na nový materiál, který bychom rádi prezentovali na split vinylu.
Určitě ho vydáme, bude to v roce 2001
nebo o rok později. Vůbec ale netuším, co
to bude za materiál a hlavně s kým. Rád
bych tam někoho exklusivního, aspoň takového, jako byli Notre Dame. Bude to
opět vydáno ve vlastní režii.“

„V Egyptû“

Pavel Maňas

Diskografie:

The Nameless Forever... The Last Remembrance, demo 1994

Thots, CD 1996, Obscene Productions / Metal Age, MC 1996
Clara - The Clairvoyant / Damocles
Gladius (Dissolving Of Prodigy) 7“EP /
MC 1996, Obscene Productions

The Hills Of Senyaan Pt II. / Black
Velvet (Agony) 7“EP / MC 1997, Obscene Productions
Senyaan MC 1998, 2CD 1998, Redblack
Production / M.A.B. Records
A Tribute To Master’s Hammer, CD 1999,
Redblack Production / M.A.B. Records

Hathor’s Place / Abattoir, Abattoir Du Noir
(Notre Dame), 7“EP 1999, Fallon

KaBaAch, CD 2000, Redblack Productions /
M.A.B. Records

Kontakt: Alexandr Nováček, Máchova 487, Rosice u Brna, 665 01.
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Klatovské kvinteto Promises se na sklonku

minulého tisíciletí dočkalo debutové desky,
kterou vydala firma Metal Breath Production. „Flight To Fall“, jak se CD jmenuje, je titul minimálně za poslech rozhodně stojící, o
čemž vás možná přesvědčí i následující rozhovor, který jsem v Radiu Strahov v rámci
214. pokračování pořadu Metal Breath
Show vedl s kytaristou Václavem Aškou a
zpěvákem Viktorem Svobodou.

Právě jste vydali debutovou desku „Flight
To Fall“ u Metal Breath Production. Jak jste
s ní s odstupem ani ne čtrnácti dnů spokojení?
Václav: „S odstupem čtrnácti dnů si myslíme,
že se deska povedla. To, co jsme do ní vložili, se
na ni podařilo dostat, leckdy i lépe než jsme čekali, tudíž jsme s deskou spokojeni. Člověk si samozřejmě vždycky najde nějaké věci, které by

udělal s odstupem času trochu jinak, ale v dané
chvíli jsme do toho dali maximum.“
CD vydala již zmíněná firma Metal Breath
Production. Jaké vám nabídla podmínky?
Nepřišly nabídky i odjinud?
Václav: „Nabídky odjinud nepřišly a ani my
jsme se jinou firmu kontaktovat nesnažili. S firmou Metal Breath spolupracujeme od doby,
kdy jsme točili druhé demo, které vyšlo na magnetofonové kazetě („Understanding“ (1998) pozn. -FBB-). S Metal Breath jsme spokojení
a i proto jsme se rozhodli u nich vydat naše debutové cédéčko.“
Václave, v našem prvním rozhovoru
s Promises, který jsme dělali do Rinsing Stage před 3,5 lety, jsi říkal, že na vydání vaší
hudby se těžko najde nějaká firma. Jak si vysvětluješ to, že se našla?
Václav: „S Pavlem Maňasem jsme se seznámili díky doommetalové kompilaci „Breath Of
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Doom“, kterou má na svědomí spolu s Petrem
Korálem. Na sampleru jsme se prezentovali
skladbou Svět duší ztracených z prvního dema
a na základě toho si nás Pavel všiml a nabídl
další spolupráci, za což jsme samozřejmě rádi.
Tímse vlastně našel vydavatel naší hudby.“
Než si začneme povídat o aktuální desce konkrétněji, zeptám se vás, jak jste právě nyní
spokojeni se svými dvěma demy a jak je nyní, po vydání debutu, hodnotíte...
Václav: „Obě demonahrávky vypovídaly o období, ve kterém jsme právě tvořili. Vždy jsme se
ve studiu snažili dostat ze sebe co nejvíc a na
každém demu je podle mě znát určitý posun.
Stylově to samozřejmě nejsou velké skoky, ale je
znát, že se čím dál tím víc snažíme ubírat vlastní cestou. Se staršími demy jsme i nyní s odstupem času spokojeni.“
Viktor: „Je to vždycky obrázek toho určitýho
období, ve kterém se zrovna nacházíme.“
Novinka posluchače ochromí nejprve zvukem. Jak jste dospěli k výměně studia Hostivař za Haciendu a jak probíhalo nahrávámí
v tomto studiu?
Václav: „Ve studiu Hostivař jsme natočili už
dvě demokazety, se kterými jsme byli sice spokojeni, ale chtěli jsme zkusit něco nového, nový
zvuk, získat nové zkušenosti. Do změny studia
nás tlačil hlavně Pavel. Díky jemu jsme vlastně
dostali možnost točit ve studiu Hacienda
v Žirovnici. Zkusili jsme to a bylo to jenom dobře, protože jsme si těch zkušeností odnesli
opravdu hodně.“
Na debutovém albu se objevilo několik hostů. Do jaké míry albu přidali a obohatili jej?
Počítáte s nimi i do budoucna, popř. na koncertech?“
Václav: „Hosty jsme si přizvali z toho důvodu,
aby byla deska zajímavější. Myslím, že pro desku je to přínos. Samozřejmě bychom chtěli, aby
se hosté objevili třeba na našem dalším cédéčku i v budoucnu.“
Poslední personální změnou Promises je výměna bubeníka. Proč stávající Pavel Kotěšovec, který debut ještě nabubnoval,
odešel a kdo je novým bubeníkem?
Václav: „Pavel od nás odešel už koncem loňského roku, protože se chtěl naplno věnovat jinému hudebnímu žánru, ale slíbil, že s námi debutovou desku ještě nahraje. Těsně po natočení
alba přišel nový bubeník Richard Goldschmid
z Klatov.“
Dá práci sehnat na klatovsku dobrého
a schopného bubeníka?
Václav: „Dá, a velkou. S Richardem to zatím
vypadá hodně slibně, tudíž doufáme, že nám to
s ním vydrží!“
Viktore, tvůj zpěv na desce je téměř bez chyby, což se nedá úplně říci o živých koncertech. Jak na sobě pracuješ? Jsi samouk nebo
bereš hodiny zpěvu?
Viktor: „Jsem víceméně samouk. Dříve jsem
docházel na hodiny zpěvu, ale pak jsem přestal.
Teď se snažím si zase najít člověka, který by mi
pomohl s věcmi jako je intonace, apod., aby živý hraní bylo suverénější.“
Sám píšeš anglické texty, což je pro kapelu ji-
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die, ani jsem si nemohl zvyknout na poměrně netradiční zvuk kytar (u doom metalu
možná srovnatelný se začátkem devadesátých let), jenže čím jsem se do ní zaposlouchával, začal jsem objevovat stále nové
a nové momenty. Takových jich má skutečně nespočet, silných a chytlavých melodií
také, nechybí samozřejmě brutální zpěv,
čistý mužský i ženský vokál, klávesy. Zkrátka a dobře - zvláštně postavený originální
doom metal, i když v jejich dosavadní tvorbě netradiční. Ne tak chytlavý, ale pokud se
fanoušek skutečně zaposlouchá, objeví zde
hodně zajímavé prvky. Mezi nejsilnější
skladby lze označit samozřejmě úvodní
„Lost“ a následně „Angealism“, čtvrtou
„Masterless“ či „Spiritual“. Daly by se vyjmenovat skoro všechny, důležité však je, že
každá je jiná a zajímavá. Love History i po
těch problémech dokázali udělat výtečné dílo a mám pocit, že to další bude opět o notnou výšku dál. „Anasazi“ je určitě pro náročnější posluchače, přináší kvalitní produkci. Přičteme-li k tomu i naprosto netradiční
videoklip (je umístěn v multimediální části)
a taktéž obal, vyjde nám rovnice, že je to neobvyklé a zajímavé album. A o to jde. -lasL L L L L 1/2
5,5
LYKATHEA AFLAME
Elvenefresis
2000, Obscene Productions

Mezi perly cédéček, která vyšla v loňském
roce bychom směle mohli zařadit „debutové“ album pražského skvostu Lykathea Aflame - „Elvenefresis“. Proč debutové
v uvozovkách? Jistě víte, že kapela Appaling Spawn se později přejmenovala právě
na L.A., která před lety vydala debutové
CD. Tedy proto. A proč perla? Perla proto,
že něco podobného tady prakticky u nás nikdo nikdy nevydal a nenahrál. Jedná se jednoduše řečno o technický (až do krajností
dotažený) melodický death metal se spoustou fines a hudebních ekvlibristik. To, co
předvádějí muzikanti (především bubeník
Tomáš Corn), to je něco neuvěřitelného. Geniální metalová hudba se skvělým zvukem,
aranžemi a nápady. Jednoduše vynikající album. Jedenáctka skladeb je dlouhá přes 70
minut a přesto se ani v nejmenším nebudete
určitě nudit. Některé skladby jsou svými aranžemi
ne
nepodobné
například
americkým Nile, ono ostatně je album tématicky zaměřeno na Egypt (mimochodem
skvělý obal...), takže se celkem není čemu

divit, ale přirovnání je pouze vzdálené. Deska je určitě více poslechová, pro náročnější
fanoušky. Jedno z nejlepších alb poslední
doby u nás. Negativa? Žádná neobjevena!
-las6,5
L L L L L L 1/2
MARTYR
Murder X The End Of The Game
2000, System Shock

Zajímavý to trend. V posledních letech se
u deathmetalových desek razí heslo „radši
méně, o to kvalitněji“. Mám na mysli stopáž
desek. Nezřídka totiž v současnosti vycházejí desky okolo 30-ti minut. Nejinak tomu
je i u další „krabathorovské“ desky Martyr
„Murder X...“. Proč krabathorovské? Snadná odpověď. Sestava Martyr je totiž totožná
se současným Krabathorem - tedy Speckmann, Christopher a Skull. Sice mi
uniká to, proč nemohla „Murder X...“ být
další řadovkou Krabathoru. Navíc, kdyby
šlo zcela o jinou hudební tvorbu, asi by to
bylo v pořádku, ale jelikož v případě Martyr
jde jen o mírné odlišnosti, je mi to celé záhadou. Samozřejmě jde o syrový šlapavý
death metal velmi vysoké úrovně (studio
Shaark), kde se střídá Speckmannův čitelnější vokál s brutálním Christopherovým. Jinak mluvit o nějaké originalitě asi nelze,
zvukově si kluci skutečně dovedli vyhrát,
jde zde hlavně o energii a syrovost. Ty dva
posledně jmenované atributy jsou hlavními
pozitivy desky. Dnes již česko - americké
trio udělalo velmi dobrou deathovou desku,
otázkou je, kam se tento směr bude ubírat
dále. Moc možností tam není. -lasLLLLL
5
MELANCHOLY PESSIMISM
Evil Planet
2000, Epidemie Records

Bez jakéhokoliv předchozího ohlášení se
rok od vydání druhé desky „Inconsistent
World“ jihomoravské smrtící mašiny Melancholy Pessimism objevilo zčistajasna album nové - „Evil Planet“. Pánové a dámy,
zde máme důkaz toho, že ty největší perly se
skrývají hluboko na dně moře. Melancholy
Pessimism nejenže jsou vzácnými hosty na
našich undergroundových pódiích, ale jejich
fungování je zcela závislé na tom, jak se hoši sami sejdou. Vlasta Mahdal, možná náš
nejlepší death / grindový maniak, tráví většinu roku ve Spojených Státech. Když se
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však vrátí na čas domů, stojí to opravdu za
to. Melancholici na své třetí fošně předvádějí zase o kus lepší porci death / grindu, počínaje zvukem, instrumentací, aranžemi a nedílnými vtípky v podobě dětského křiku, naprosto netradičními nástrojovými (klarinet
v „One From Ways To The Hell“) i zvukovými vsuvkami a konče originalitou nahrávky. Líbí se mi, že kluci se neberou zcela tak
vážně a každá věc je svým způsobem něčím
zajímavá. Komplet totiž nepůsobí tak jednolitým blokem, jak to často bývá u podobně
znějících spolků. Jedna skladba je pomalá,
jiná rychlá, mění se výraz Vlastova growlingu. Zkrátka je to pestré a zajímavé album.
Nechybí samozřejmě moravská halekačka
„Móžeš, ale němósíš“ („You Can But Needn’t“), ale i grindový cover od Metalliky
„Battery“ či hiphopová úletovka „Grind
Hop Shit“. Nenechte se však mýlit, že je album postaveno na pozitivních textech. Ty se
totiž nesou ve znamení upozornění na vše
zlé a špatné, co na této planetě můžeme najít - od toho název „Evil Planet“. Vzpomenete si mimo jiné také na majora Zemana a
na „Studnu“ ve skladbě „The Well“ - to mě
fakt dostalo... Těch zajímavých momentů je
tu opravdu hodně. A o to jde. Škoda jen, že
Melancholy Pessimism dávají o sobě vědět
„jen“ prostřednictvím desek...-lasLLLLLL
6
MENTAL HOME
Upon The Shores Of Inner Seas
2000, The End Records / Century Media
Records

Neberte to prosím jako závist, ale nemůžu si pomoci. U nás tolik výborných doomových kapel se nemůže prosadit v zahraničí, pak přijdou naprosto tuctoví ruští Mental Home a „major label“ se může
posadit na p...l. Century Media vydala tuto pátou desku v pořadí kapely pro severoamerický trh. Znám spousty jiných podobně laděných skupin, které by si to zasloužily daleko více (a to i z jiných částí
světa). Ruským Mental Home nechybí
melodie, instrumentální dovednost, ale
zoufale jim chybí jakákoliv tvůrčí invence, aranžérsky také nejsou nijak na výši.
Je to zkrátka 37 minut melodického doomu, celkem dobře podaného (bez ženského vokálu), ale to je asi vše, co se dá o této desce říci. Vcelku slušný zvuk už situaci vůbec nezachrání, není zde jediné vybočení, jediná skutečná perla (jedinou
světlou výjimkou je spíš instrumentálka
„Against My Will“). Zkrátka průměrné,
spíše podprůměrné dobré album. Nic víc,
nic míň a to je chyba. Zklamání, bohužel.
-lasLLL
3
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velmi pěkně a zvláštně udělaném CD singlu
představuje živou nahrávkou „I Work For
The Streetcleaner“ nevalné kvality z roku
1992. Víc se toho o Impetigo v podstatě říci
nedá. Ingrowing zde samozřejmě představuje tu kvalitnější a propracovanější druhou
polovinu singlu. Dvě jeho skladby - „Peristaltica IX“ a „Bitch Death Teenage Mucous
Monster From Hell“ (cover právě od Impetigo) však předtím už vyšly. Máme to tedy
brát jako sběratelskou raritu, právoplatný
zápis do diskografie nebo ždímání? Toť otázka, na kterou v tomto případě bohužel neumím odpovědět. Vyhnu se i v této záležitosti bodování. To by totiž bylo silně
ovlivněno technickým zpracováním CD
singlu, nikoliv však jeho obsahem. -lasbez bodového hodnocení
INFERNAL DREAMS
And I Dream...
2000, Guardians Of Metal

Dříve země, o které se toho v metalovém
dění moc nevědělo, ale nyní poměrně
rychle se zvedající to krajina, o níž čím
dál častěji mluví celý undergroundový
svět - Portugalsko. Ano, tato země za poslední léta vyvrhla na svět mnoho zajímavých uskupení, alb, časopisů, fanzinů
a dalších propriet. Mezi ně patří i skupina
zvaná Infernal Dreams, která se může pochlubit svým velice slušným debutovým
albem „And I Dream...“. Jen „slušným“?
Na jednu stranu nečekejte nic novátorského - mnoho nových prvků nenalezneme,
nic originálního, zato však slušně odvedená práce v oblasti tvůrčí potence. Jedná se
totiž o směsku melodického death metalu
(spíše by se dalo mluvit o rychlém heavy
doomu), black metalu (díky slušnému vokálu) a experimetnálního progresivního
metalu. I když je velmi poznat jistá nevyzrálost a nejistota (bývá snad vždy u debutových alb, skupina existuje sice pět let,
ale znát to je...), předvádějí Infernal Dreams skutečně kvalitní práci. Za svou produkci se opravdu stydět nemusí. CD obsahuje pomalu již klasický multimediální
CD-ROM track, kde mimo jiné naleznete i
zajímavý videoklip. Škoda jen, že obal a
další znaky spíše přibližují skupinu speedovým směrem, ke kterému mají
opravdu daleko. Za svůj nadprůměrný výkon je třeba pochválit zpěváka Carlose
Mendese a kytaristu Vitora Mestrese.
U ostatních bychom mohli časem objevit
jisté nedostatky. Rozhodně Infernal Dreams mají v budoucnu co říci. Otázkou je,
zda budou na sobě dostatečně pracovat.
Vše záleží jen na nich. -lasLLLL
4

INSANIA
Recycling & Live In Seattle
2000, CBR

Pro někoho možná zbytečná deska, pro milovníky u nás ojedinělé hardcoreové hydry
zajímavý počin do sbírky. Dnes již přejmenovaná Insania s dovětkem „& The Aristocracy Of New Outlaws“ nabízí fanouškům
čtyřdílný opus, kde v první části „Recycling“ představují pět starších skladeb znovunahraných v roce 1999 ve studiu Hacienda
se skvělým zvukem a se současnou „koncertní atmosférou“. Je zajímavé porovnat
obě verze - skladby na „Crossfade“ a zde.
Nalezneme mezi nimi prakticky největší hity - „U.R.Dead“, „Vertigo“ či „Winter Warning“. V další části si pak můžeme poslechnout devítiskladbový koncertní záznam ze
Seattlu, kde Insania nějaký čas pobývala a
kde si také několikrát zahrála. Nahrávka je
autentická včetně úvodních slov Polyho. Má
velmi dobrý zvuk (jak jinak) a skvělou atmosféru. Zde najdeme skladby, které se objevují i v setu na domácích vystoupeních.
Skvělé, jako byste byli na koncertu i vy...
Třetí díl se sestává „pouze“ ze dvou skladeb,
které Insania nahrála ve studiu přímo v Seattlu. A jedná se vskutku o výborné záležitosti. „Growing Pressure“ a „Blue Silent
Spell“ jsou skladby současné tváře Insanie.
Poslední díl se skládá ze tří remixů od „neznámých“ tuzemských DJ’s. Oceňme nové
přístupy
Insanie
k moderním technologiím, ale nemohu si
pomoci, originál je zkrátka originál. Pochybuji totiž dosti o tom, zda se tyto remixy objeví i byť na nějaké techno party. „Black
Magick Deep House Mix“ se nese
v duchu stylu acid trance, „U.R.Dead“ v pomalém elektronickém industriálu a závěrečná „Insania“ v totálním industriálu - asi nejnápaditější remix. A jsme u konce. Insania
vydala rozhodně zajímavý kus své práce.
Stojí to za to. Opravdu. -lasLLLLL
5
INTERITUS
Deborah
2000, Avik

Před několika lety jsem recenzoval debutové demo plzeňské doomové skupiny Interitus, a tam jsem jí prorokoval slibnou budoucnost. Debutové CD je venku a jsem tak
trochu zklamán. Proč? Hned z několika důvodů. Jednak mě praštil do očí naprosto neprofesionální obal, který je odfláknutý od
začátku do konce. Chápu finanční stránku,
ale je to také jedna z věcí, na co jsou fanoušci tak trochu zvědaví. I za málo peněz
lze vytvořit něco, co na první pohled neodrazuje od koupi CD. Druhým zklamáním je
pro mne do jisté míry zvuk a aranže. Bohu-
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žel tady je cítit, že Interitusu chybí někdo,
kdo by je honil k lepším výsledkům - producent. Ani sebelepší zvukař nic nezmůže, pokud nemá skupina v sobě jasno. A to cítím z
celé desky. Nejistota, nevíme, co si máme o
sobě myslet... Interitusu avšak vůbec nechybějí nápady, ba naopak. S tímhle metariálem
se dalo udělat tolik věcí. Hudba je samozřejmě doom metal křížený s prvky vážné hudby. Ty vytvářejí především velmi zastoupená příčná flétna, viola a samozřejmě klávesy. Nechybí velmi chytlavé melodie (přičítám česko - slovanské melodice
v krvi), ženský vokál, brutální deathový vokál. Toť samozřejmě v pořádku. Mám však
stále pocit, že Interitus v podstatě stvořil devětatřicetiminutové velmi dobré demo, nikoliv debutové CD. Nalezneme zde skvělé
kousky jako například „Strach“, „Deborah“,
„Zahrada mrtvých nymf“ a další. Česky zpívané texty nejsou v tomto případě překážkou. Naopak velkou devizou kapely. Faktem je, že je to „jen“ začátek a doufám, že
seskupení přijde u druhého CD s daleko silnějším a profi materiálem. Určitě je se na co
těšit. -lasLLLL
4
ISACAARUM
Curbed
2000, Obscene Productions

Je až s podivem, jak Isacaarum prospěla
změna firmy. Po nepříliš povedeném debutu
u Leviathan Rec. přišli Isacaarum s novým
soundem, zvukem i image a vyplatilo se.
„Curbed“ je největším kladným posunem
v existenci kapely. Deska nabízí směsku
především hyperrychlého death grindu
s blackovým vokálem Chymuse, který nese
však i prvky jiných stylů. Isacaarum si snaží
klestit cestu originálním způsobem a vcelku
se jim to dobře daří. Album je šlapavé, chytlavé a tudíž nenudící. A to je ta největší síla
kapely. Chlapci, tohle se vám povedlo. -lasL L L L L 1/2
5,5
LOVE HISTORY
Anasazi
2000, The End Records

„Anasazi“, třetí album severomoraváků Love History, je přesně typ desky, jejíž kvalitu
oceníte až s notným zpožděním. Ve chvíli,
kdy jsem ji slyšel poprvé, měl jsem
z ní velmi smíšené pocity. Nenacházel jsem
zde z počátku silné skladby, pasáže, melo-
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stý přínos. O čem jsou? Čím se v nich několika vlastními slovy zabýváš?
Viktor: „Když to řeknu obecně, tak text píšu,
když mám nějakou depku nebo stíhu, a tak se
snažím do textu promítnout pocity, které mám
v té aktuální chvíli. To zní asi hodně obecně, ale
já nechci říkat, o čem který text je, protože kdyby to šlo, nemusím ty texty psát, ale mohu to říkat na rovinu... Snažím se proto projevit tímto
způsobem.“
Dobře. Já se přesto zeptám, o čem je text titulky „Flight To Fall“?
Viktor: „To je taková typická ukázka toho, když
má člověk depku: má určité pocity. Ty pocity,
který jsem v tu chvíli měl, jsem v té skladbě popsal... Nechci přímo vysvětlovat, co který slovo
znamená. Lidi si mohou texty přečíst v bookletu
desky a kdo neumí anglicky může vyhledat české překlady na internetu. Ať si to každý přečte
a vezme si z toho to, co mu text předá. Nebudu
konkrétní.“
Novinka obsahuje 5 skladeb z minulých demokazet. Proč? Neměli jste dostatek nových
songů nebo se držíte toho, že první deska má
obsahovat skladby z dem?
Václav: „Jde spíše o to druhé. Ty věci už vyšly na
demokazetách, ale my jsme chtěli je dát na naše
debutové album v trošku novém kabátě. Jsou tam
třeba dvě věci z prvního dema, které bylo zpívané ještě česky. Dnes jsou předělané do angličtiny
a upravené tak, že zní trošku nověji.“
Aktuální CD obsahuje i videoklip k hitovce
„Shadow Town“. Řekněte něco o jeho vzniku...
Viktor: „Asi dva měsíce před natočením klipu
jsme o tom začali uvažovat. Mě to pořád vrtalo
hlavou, a tak jsem se na to snažil nějakým způsobem sehnat prostředky. To se mi podařilo,
a pak jsem klukům řekl, že tady ta možnost je.
Pak nám pomohl Pavel Maňas, který sehnal lidi, kteří byli s to to zrealizovat. Ke klipu jsme vybrali písničku „Shadow Town“, protože ta,
myslím si, nemůže nikoho urazit a z desky dobře vylezla. Vymysleli jsme nějaké základy o čem
by ten klip měl být a se zbytkem nám pomohl
člověk, který klip točil.“
Klip je obsažen na CD jako CD-ROM. Dostane se i někam dál?
Viktor: „Tyto věci jsou zatím v jednání. Klip by
měl být v TV3 a dále se objevit v pořadu „Noc
s Andělem“ na ČT2.“
Řekl bych, že CD „Flight To Fall“ je důkazem toho, že jste se po čtyřech, pěti letech našli. Cítíte to také tak? Bylo to plánované nebo se to dostavilo samo?
Václav: „Řekl bych, že to vyznělo tím - jak jsem
zmínil na začátku - jak se člověk neustále vyvíjí. Postupem času jsme dospěli až do té podoby,
kterou je možno na debutu slyšet...“
Dobře, ale já to myslím tak, že jste našli svůj
styl. Zajímalo by mě, zda si řeknete, že to je
ono a už se to nebude měnit...
Václav: „Žádný velký odklon od toho, co nyní
hrajeme, bychom udělat nechtěli. Nedokážu
však nyní říci, jak bude naše muzika vypadat
třeba za rok, za dva. Ale momentálně bychom
chtěli malinko přidat na razantnosti a zrychlit.“

Jaké jsou vaše vzory? Dříve jste byli přirovnáváni k Paradise Lost... Je to stále váš vzor?
Václav: „Každý z kapely poslouchá úplně jinou
muziku. Já třeba čerpám úplně jinde, než
u Paradise Lost. Mé oblíbené kapely jsou třeba
Megadeth, Anthrax a další, nebudu je zde
všechny vyjmenovávat. Ale poslechnu si vlastně
cokoliv, co mě zaujme a vlastně i na základě toho, co slyším kolem sebe, se snažím komponovat.“
Viktor: „Nechci být konkrétní. Důležité je, že muziku děláme určitým způsobem, kdy od nás nikdo
nemůže čekat skladbu typu: „I love you, baby“...
Snažíme se, aby to bylo spíše temnější.
Samozřejmě poslouchám nějakou muziku, ale
snažím se být nejlepší, takový, jaký mohu být.
Snad se to někdy povede. Nechci se snažit za každou cenu někoho napodobit, ale snažím se ze sebe vydat to nejlepší, ale abych to byl pořád já.“
Co si od debutového alba slibujete?
Václav: „Doufáme, že díky této desce si nás poslechne více lidí, než co nás mohli znát z demokazet, protože ty se přece jenom nedostanou
k tolika lidem. Doufáme, že nás bude znát více
lidí... Chceme i hodně koncertovat na podporu
desky.“
Chcete zůstat nadále v metalovém undergroundu nebo jsou vaše sny o něčem jiném?
Václav: „Myslím si, že tohle ukáže až čas. Těžko říci.“
Viktor: „Sny máme různé. Člověku se může
zdát o Wembley... Nevím. Člověk začíná v undergroundu, ale dál se všechno ukáže až časem.
Těžko si dělat nějaký plány v této muzice...“
Václav: „Rozhodnout se můžeme podle toho,
jak dopadne debutové CD. Podle toho, jak se to
bude líbit a prodávat, si můžeme dělat plány
dál.“
Do jaké míry se v tuto chvíli cítíte být undergroundovou kapelou?
Václav: „My jsme někde na rozhraní. Naše muzika není úplně undergroundová a není to ani
komerční muzika. V tom je naše pozice jiná, než
u ostatních kapel. Někdy to tedy máme těžší,
zvláště když hrajeme na festivalech s kapelama
tvrdšího ražení. Podle ohlasů to ale lidi berou,
a tak v tom chceme pokračovat. Do budoucna
chceme dále dělat tuto melancholickou muziku,
tesklivější melodie, ale jak jsem již naznačil,
v trošku tvrdším pojetí. Uvidíme, v jaké to bude
nakonec podobě...“
Jak jste na tom nyní s koncerty a kolik jste
jich doposud odehráli?
Václav: „Loňský rok jsme toho příliš neodehráli, jelikož jsme byli bez stabilního bubeníka, ale
letos bychom to chtěli napravit. Máme již několik
koncertů odehraných, máme v plánu některé
menší i větší festivaly a koncem srpna jedeme
Metal Breath Tour 2001. Celkem jsme vlastně od
roku 1996 až doposud odehráli asi 85 koncertů.“
Upouštíte, jako třeba stájoví kolegové Dying
Passion, od výměnných koncertů nebo je budete nadále provozovat?
Václav: „Zatím provozujeme výměnné akce,
protože díky tomu máme větší možnost koncertovat, ale objevují se už i koncerty, na které jsme
pozváni. Jedná se většinou o rockové kluby.“
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Za vaší existenci jste si zahráli s několika zajímavými kapelami. Ze začátku to byli třeba
The Gathering. A co další kapely?
Václav: „Na některých festivalech jsme se setkali na pódiu třeba s Debustrolem, Vitacitem, ze
zahraničních vlastně jen s The Gathering... Jinak si nyní nevzpomínám.“
Máte nějaké spřátelené kapely?
Václav: „Máme. Ze západočeského kraje třeba
Mythopoeiu, Interitus, Brown Underpants, Asmodeus, Master Of Rubicon. Dále pak např.
Dying Passion, Mater Monstifera a další.“
Jak je to nyní s vaším managementem a proč
došlo k rozchodu se schopným Jirkou Kovalčikem, za jehož éry jste odehráli právě
nejvíce koncertů?
Václav: „Tam to skončilo i z toho důvodu, že od
nás odešel bubeník Pavel a my jsme skoro půl
roku nic netvořili. Sice jsme měli zkoušky, kde
se pilovaly věci na debutovou desku, ale vůbec
se nehrálo, čímž byla činnost kapely dost
ochromená. A jelikož ani Jirka nejevil tou dobou o kapelu příliš velký zájem, tak jsme se vzájemně dohodli, že bude lepší, když půjdeme každý svou cestou.“
Řekněte něco o klatovské scéně, zdejších kapelách a vůbec rockovém životě na klatovsku, popř. v západních Čechách...
Václav: „U nás v Klatovech působí kromě nás
skupina Asmodeus, kterou také hodně lidí zná,
ale jinak tam letí spíše taněční muzika a zábavy
po přilehlých vesnicích. Hudba tvrdšího ražení
se hraje většinou v klubech po pěti, šesti kapelách, na které přijde tak 50, 60 lidí, takže nic
moc. V současné době jsou zde pouze dva kluby, kde pravidelně funguje živé hraní...“
Já vám děkuji za rozhovor. Nezbývá než se
zeptat na vaše plány, vize, budoucnost...
Mluvili jste také o tom, že jste měli křest desky...
Václav: „Křest desky proběhl 3. února v klatovské pivnici U košile, kde se společně s námi
představili ještě Dying Passion, Mythopoeia
a Cruel Barbarian. Tam měli lidé možnost si
nás poslechnout i se Zuzkou z Dying Passion,
která hostovala na naší desce. Ještě se konal
druhý křest, a to 7. března v pražském Rock Café spolu s Mythopoeiou, Return To Innocence a
Livores Mortis. Do budoucna chceme hlavně co
nejvíc živě hrát a samozřejmě vydat další desku,
ale kdy to bude, to ti teď ještě nedokážu říct.“
Kontakt: Metal Breath Production nebo
Václav Aška, Plzeňská 629, Klatovy 2,
339 01 tel.: 0186 / 317 024, 0605 / 554 773
nebo http://on.to/promises, e-mail: promises@email.cz
Diskografie:
Promises 96, demo 1997
Breath Of Doom Compilation, CD, MC 1997,
Metal Breath
Understanding, MC 1998, Metal Breath
A Tribute To Master’s Hammer, CD 1999,
Redblack / M.A.B. Records
Flight To Fall, CD 2000, Metal Breath

Metal Breath ’zine # 45 (červen 2001))

strana: 20

tů, který rozhodl o přídomku Gamballe. Já Zvláštní je i název alba - „Robotory“. Pan
Robotory a přídomek Gamballe
Dark, jakožto čistě deathmetalové uskupení, bych strašně nerad mluvil o změně názvu. Je Čapek by měl jistě radost, jak se jeho vymyšvydal svou prvotinu - demo - již v roce 1991. to spíš přídomek názvu Dark...“ Nový název lené slovo „Robot“ ujalo ve světě a zakotvilo
Po té následovalo debutové album „Se- se v podstatě již projevil na předchozím albu třeba i v angličtině. Spíše to ale funguje obráx’n’Death“ u Monitoru v roce 1992, následně Darku - „Gamballe“, ale i v minulosti s ním ceně. Jak „Gambaláci“ na tento název přišli?
druhé album „Zyezn Gamballe & Mental bylo pracováno - na druhém CD „Zyezn „Tak jsme dumali a dumali... Dneska je moWorld“ pod společnou produkcí M.A.B. Re- Gamballe & Mental World“. Takže to k tomu derní doba, všechno se motá kolem strojů, sacords a Globusu, „Under The Bottom“ pod určitě spělo... Nakousli jsme téma stylu hud- má technika, a tak jsme přišli na název „Rohlavičkou Taga Records a poslední pod krát- by. Z počátku se u kapely jednalo o čistý de- botory“...“ Změna firmy, názvu... Naposledy
kým názvem Dark „Gamballe“. Čtyři alba, ath metal, dnes je to hudba hodně těžko zařa- jsme otiskli rozhovor v Metal Breath s Dark
následně změna názvu, i když ve stejné sesta- ditelná. Dokázali by se sami Dark Gamballe před
dvěma
lety
s
10
vě jako na předchozí desce, a nové album někam zařadit? Kapely nemají rády škatulky, a Hedvikou. Co podstatného se od té doby
„Robotory“ vydané v roce 2000 u brněnské- ale někdy je lepší, když si každá z nich vy- ještě změnilo? Tomáš reaguje takto: „Nezměho Redblacku. Všimli jste si toho, že každá myslí svou. Faktem je, že je často sami vy- nilo se nic, v podstatě poslední změnou byl
deska vyšla u jiného vydavamůj příchod do kapely, bylo
Pavel Maňas
tele? K tomuto tématu říká
to ale ještě před natáčením
Tomáš: „Změnu jsme učinili,
„Gamballe“ - míněno předjelikož jsme nebyli spokojeni
cházející desku, tu už jsem
Není u nás tolik skupin, které by od svého počátku prodělaly takový hudební kotrmelec jako právě vyškovští Dark Gamballe. Ano
se zásahy firmy do naší uměchystal s klukama společně.
dnes již Dark Gamballe, ale o tom o chvíli později. Aktuální album
lecké tvořivosti, opatrněji to
Jedinou změnou je to, že si
„Robotory“
sice
vyšlo
již
před
rokem,
ale
právě
jeho
originalita
říci bohužel už neumím,
Hedvika k flétně ještě přidala
a zajímavost nás přinutila udělat rozhovor, který nebyl kupodivu
a jsme strašně rádi, že jsme
saxofon“. To je ale dost podtveden s frontmanem DeSedem (Desed či jen 10), ale s Tomášem,
staná změna. Tomáš pokranarazili na firmu Redblack
který má u Dark Gamballe na starosti klávesy a produkci celého
současného znění kapely.
čuje: „Taky jsme si
a na Tomáše Preka, který
s tím saxofonem na desce ponám moc pomohl. Bez něj by
hráli, i když ho tam v podstažádná deska nebyla. On je tím
tě moc není. Je to taková
hybatelem
undergroundu
ochutnávka. Na další desce
v České republice. Moc si ho
ho bude určitě více...“
proto vážíme. Přešli jsme k
nové firmě, všechno funguje
Mistři zvuku
a jsme hodně spokojení.“ Že
by s miléniem byla spojena
Nakousli jsme nyní docela
změna? Každopádně lze pozajímavé téma. V minulém
važovat album „Robotory“ za
rozhovoru pro Metal Breath
páté album v řadě, anebo
se před dvěmi lety 10 nechal
„jen“ za debut Dark Gambalslyšet, že dá Hedvice na další
- potažmo aktuální desce - jale? Na tuto podivnou otázku
kožto zpěvačce a flétnistce
reaguje Tomáš: „Je to tak. V
podstatě po vzájemné domludaleko větší prostor. Určitě jí
vě mezi členy kapely
tam víc není. Je to pravda, nea posléze i firmou jsme si říbo ne? Tomáš pokračuje:
„Udělal to trochu šalamounkali, že ten styl je už úplně jisky. Nechal jí dvě písničky,
ný, než byl v začátcích kapely
které si celé odzpívala, aby si
(na začátku devadesátých let)
mohla zkusit nový výraz
a stálo by za to název kapely
s touto muzikou. To jsou jinak
změnit. Bylo by matoucí, kdydocela zajímavé skladby.
bychom to neudělali...“ Ono
by k tomu asi stejně jednou
Zbytek věcí spíš odehrála indošlo, jelikož ve světě existustrumentálně a vymýšlela něje
více
skupin mýšlejí novináři či rádobykritici. Jak se tedy které aranže nástrojů. Těch kapel, které koms názvem Dark a jistě není příjemné, když si představí sami zahraničním fanouškům, kteří binují mužské a ženské vokály, je mraky a my
fanoušci pletou pravý původ té které kapely. o Dark Gamballe zatím neslyšeli? Na to To- se kapela hodně bojíme „stádnosti“ a těkáme
Některá média to řeší závorkou s udáním od- máš odpovídá: „Je to pořád metal. Všichni po různých stylech. Je to zkrátka profláklý.
kud kapela pochází. Je to sice celkem běžná jsme na něm vyrostli, jsme jím odchovaní a Řekli jsme si, že to zkusíme jinak a necháme
věc, ale v případě Darku to asi byl také pád- pořád jej posloucháme... Díky tomu to z nás ty ženský a mužský vokály od sebe...“ Takže
ný důvod... „Tak já vím o jedné kapele stále jde, akorát cestou sbíráme různé zkuše- je přecejen vše jinak, ale takový je vývoj.
v Německu, která není deathmetalová jako nosti a ženeme se pořád za lepším zvukem. Předem naplánované věci asi nejsou tím pramy zpočátku, ale spíš brázdí vlny atmosféric- Přináší to pochopitelně do naší hudby i jiné vým ořechovým. Když jsme u tématu, jak
kého doomu, gothic rocku nebo já nevím jak vlivy. A jak bych charakterizoval náš styl? Je- vznikají samotné skladby, elektronická hudse tomu říká... Firma nám to také poradila, den můj kamarád vymyslel takový zajímavý ba jistě vyžaduje určité standardní kroky jako
jelikož v případě prodeje naší desky do za- název pro české „hácéčko“ - řimbuch - to se je předprodukce. Na desce nalezneme hodně
hraničí by mohl s touto kapelou nastat pro- mi hodně líbí. Tak Dark Gamballe by mohli zajímavých zvuků, samplů, ale i hudebních
blém, protože tito Dark tam vlastní ochran- být takový elektronický řimbuch. Ale je fakt, postupů. Dělají tedy Gamballáci předproduknou známku, takže to byl také jeden z podně- že do angličtiny to asi moc přeložit nejde...“ ci anebo vznikají skladby až ve studiu? Na

Elektronický řimbuch
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risound studio s producentem Jimem Morrisem, ale to je tak asi vše zajímavé na tomto
CD. Desítka skladeb v nepsané délce pod
čtyřicet minut. Dobrý spíše středně tempý
death metal, nic nového. Zkrátka klasika. Co
více psát? -lasLLLL
4
THE FIRSTBORN
From The Past Yet To Come
2000, Guardians Of Metal

To, že se Portugalsko stává líhní výborných
kapel, je poměrně dlouho známou věcí. Mezi ty lepší patří bezesporu The Firstborn,
kteří dříve vydali debutové CD ještě pod názvem Firstborn Evil. Jejich druhé CD pod
novým jménem přináší více jak hodinu hudby, která je propojením několika metalových stylů dohromady. Nejblíže má The
Firstborn obecně k švédskému melodickému modelu death metalu, tedy speed metalu
s „krákoravým“ zpěvem. Jenže tohle přirovnání není úplně až tak přesné. Některé
skladby totiž koketují nejen se speed metalem, ale nalezneme zde prvky i progresivního metalu, jejíž největšími představiteli jsou
Američané Dream Theatre. Ovšem to jsou
jen prvky. The Firstborn dokazují na každé
jednotlivé skladbě, že jejich tvorba chce čerpat především ze sebe samých. Proto jsou
hodně originální a každá věc je právě zajímavá tím, že je jiná než ty ostatní. Jak už bylo jinak řečeno, někde čerpají z deathu, jinde z blacku a jinde ze speed metalu. Krom
toho nechybí kapele ani tvrdost, melodičnost, ale i po stránce instrumentální a aranžérské nasazuje laťku hodně vysoko. Připočteme velmi dobře zpracovaný obal, máme
zde skvělé a zajímavé album, které si zaslouží větší pozornost. Jedinou negativní věcí, která trochu kazí skvělý dojem z celého
výtvoru, je přílišné zneužívání kláves, které
se nejenže v některých pasážích nehodí, ale
i jejich zvuk a zabarvení není pro tuto hudbu až tak vhodné. Možná však je to jen subjektivní pocit. Výtečné. Hlavně skladba
„Darkheart Crusader“ a vlastně celá druhá
půlka CD je naprosto strhující. -lasLLLLLL
6
FORGOTTEN SILENCE
KaBaAch
2000, Redblack Productions

Bohyně Kemet, Velký Bůh Amon, hlavní
město Egyptské říše Vaset, Sákkara, Káhira
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se alespoň ma chvilku přenáší k nám do našich domovů. To prostřednictvím hudby
a textů alba „KaBaAch“ brněnských experimentátorů Forgotten Silence. Myšlenky starověkého Egypta se přenesly do metalu již
několikrát, takže to novinka samozřejmě není, ale v podání takové kapely, jakou jsou
Forgotten Silence, to svým způsobem originální je. Orientální prvky jsou samozřejmě
přeneseny i do hudby samotné, ať již jsou to
melancholické melodie či čistý vokál Hanky
Nogolové. Tyto pasáže se mění v neutuchající deathmetalový nářez, samozřejmě
s Krustyho growlingem či thrashové výpaly
nosné Medvědovy kytary. To vše třeba za
jedinou skladbu. Ty jsou ostatně o poznání
kratší stopáže, než tomu bývalo na minulých
deskách (či spíše dvojalbech). Stejně tak je
kratší celý opus. Dříve se hovořilo
o Forgottnech jako o doomové kapele. Dnes
je to jinak. Kapela našla po letech zcela svou
tvář, je jakýmsi kombinovatelem všech metalových i nemetalových odnoží. Občas si
totiž odskočí do ambientu, popu i jazzu, který se ovšem vyskytoval i na dřívějších počinech. Dá se říci o desce i to, že se zde střídají liché a sudé skladby tak, že ty liché jsou
většinou instrumentálky (v pravém slova
smyslu, protože to, co zde předvádí třeba
Krusty na svou basu - to je něco šíleného či vrcholná sóla kytaristů) a ty sudé jsou věci delší a obsažnější. Mezi vrcholy desky
považuji šestou „Vaset - The Breath Of Tasechetaat“, čtyřku „Saqqára - The Sitting
Statue“ nebo „Rosteau - The Yellow-Blue
Snake“. To jsou skvosty tvorby Forgotten
Silence. Ostatně brňáci takovými třešínkami
na dortu domácího metalového undergroundu rozhodně jsou. -lasL L L L L L 1/2
6,5
FOUR SEATS FOR INVALIDES
Biovirus
2000, Epidemie Records

Čtyři chlápci sedící na místech pro invalidy.
Naprosto nenápadní, ale pod pokličkou dusící ohromnou energii a agresivitu. Four Seats Fo Invalides - rodící se legenda českého
grindcoru, se dočkala dalšího řadového CD.
Řádného - na ploše formátu mini CD (necelých 22 minut) se skrývá dvanáct šlapavých
a skvělých grindovek - ne všechny jsou však
klasické kusy - některé jsou jen hlukové předěly.
Ostatně
noiseové
vložky,
o které se postaral Mr. Napalmed Radek

Kopel a Pavel Marcel, jsou zde na denním
pořádku a dokreslují a ozvlášťňují celé mini. Four Seats For Invalides se zde předvádějí ve skvělé formě a ve výborném zvuku.
Přece jen jsou ale koncertně lepší, tím
ovšem neshazujme nahrávku. Ta vůbec nepůsobí sterilně, ba naopak - nadupaně a má
vůbec skvělou atmosféru. Každopádně je to
počin, který by neměl chybět v žádné sbírce
domácího ortodoxního fanouška grindu. Velice zajímavé dílko. -lasLLLLL
5
HERMAFRODIT
Major-Mix
2000, Epidemie Records

Jak jistě víte, Hermafrodit je pouze z části
pokračovatelem kdysi grindových Hermaphrodit. Tyto dva podobné názvy však už
spojuje jeho hlavní protagonista - Tomáš
Zavadil. Druhé album Hermafrodit „MajorMix“ je momentálně na samém pokraji zájmu Metal Breath, jelikož se jedná spíše o elektronickou taneční hudbu, ambient, drum’n’bass a jiné styly. Avšak tak trochu jinak
hozenou. Mám pocit a silně pochybuji o
tom, zda tato poměrně „zvláštní“
a depresivní hudba zajímá fanoušky taneční
scény. A to samozřejmě platí především
o metalových fanoušcích. Hermafrodit je jistě velice svojský a alternativní projekt, který nemá u nás určitě kolegu a ve světě sotva.
Otázkou však zůstává, zda to opravdu nějaké šílence osloví. Oproti debutu „Architektura ostrých hran“ ubylo nebo vůbec vymizely vokální linky a vše se přesunulo na počítač, ubylo i kytarových samplů, názvy
skladeb již nejsou tak agresivní. Mizí i čtené
komentáře
Richarda
Honzoviče,
i když se tu a tam objeví (např. „Komentář
Epru“). Nechci býti štiplavý, ale z téhle muziky mě opravdu bolí ruce. To všechno pak
podpoří i hodně extravagantní klipy umístěné jako multimediální stopa. Celkem je jich
zde pak šest (mimochodem „Laser“ je asi
nejlepší nápad, jaký jsem dlouho neviděl).
Chápu vydavatelské úsilí Epidemie Records, ale samotnou hudbu pak docela tak
ne. Bohužel. Zdržím se tedy tak jakéhokoliv
bodování desky -lasbez bodového ohodnocení
INGROWING
Peristaltica IX
IMPETIGO
Lyte Night Necrophiliac Fun
2000, Shindy Productions, split CD

Tak nevím. Mám pocit, že se všichni vydavatelé úplně zbláznili do Impetigo. Kolik toho od Impetigo už vyšlo v posledních dvou,
třech letech, i když skupina neexistuje osm
let. „Legenda“ Impetigo se totiž na tomto
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výstižnějšího nenapadá. Velice vyvážené
veškeré nástroje ve všech skladbách jsou
největším plusem celého opusu, který je postaven na opravdu dobrém zvuku. Žádná z
deseti skladeb nemůže nikoho nudit, protože
se ve všech střídá tempo jak na běžícím pásu, „klavírní“ party posouvají celý materiál
někam k vážné hudbě a veškeré nápady a
nepřeberné množství aranží maximálně umocňují
pocit
dokonalosti.
Hned
v úvodu jsem byl třeba ohromen starým známým flákem od Master’s Hammer „Jáma
pekel“, který v Žílově podání vypadá úplně
jinak a to, že se dostanu s touto skladbou i na
houseparty jsem opravdu nečekal. Dokonalé
album - maximální ohodnocení. -pchLLLLLLL
7
DISFIGURED CORPSE
Mega Ultra Intergalactic Core 2000
2000, Epidemie Records

Disfigured Corpse patří na naší scéně už mezi známé kapely. Vždyť jejich debut se datuje již do roku 1992, byť to bylo „pouhé“
split CD s dnes již zaniklými Total Death.
Pozdější plnohodnotný debut vyšel s malým
zpožděním na počátku roku 1996. Čtyřletá
prodleva mezi dalším albem byla zapříčiněna mnohými okolnostmi, ale to není cílem
této recenze. Podstatné je, že i po těch čtyřech letech mají Disfigured Corpse co říci.
Kolekce „Mega Ultra Intergalactic Core
2000“ přináší 27 poměrně krátkých skladbiček (včetně několika cover verzí) na ploše
necelých 39-ti minut, zato však nadupaných
a řádně úderných. Jejich produkce by se mohla charakterizovat jako směska death metalu, grindu a hc. Death metal základem, grind
rychlostí a hc úderností a náplní. Vlastní
údernost je tvořena rytmickou sekcí - basy
a skvělými bicími a silně podladěnými kytarami. Vladisův vokál je někde mezi deathovým growlingem a hardcoreovým řvaním.
V podstatě lze říci, že díky míchání již uvedených stylů má deska notnou dávku originality, i když silná stránka kapely je dána
především koncertními sety. Nahrávka má
totiž sterilní náboj, i když je zvuk hodně
slušný. Skladby vcelku tvoří jednolitý blok,
každá má v sobě cosi zajímavého a o to jde.
Vybočuje v podstatě jen instrumentálka
„Western Madness“, která je reminiscencí
na film „Tenkrát na Západě“, trochu svou
tvorbou cover „Megaton / Vestige Of Earthly Remains“ od Defecation a několik kratičkých úletů na konci alba. Disfigured Corpse

udělali kratší, ale o to hodnotnější album.
Velmi dobré. -lasL L L L L 1/2
5,5
DO ŘADY!
Join The Army?!
2000, Střílek Records, CD-R

Jedenadvacátým počinem vydavatelství Střílek Records je první album legendární
punkové skupiny Do Řady!, které takto po
nějakých osmi letech vychází v reedici jako
CD-R (s potiskem disku) a MC. Kotouč poskytnutý k recenzi je vybaven barevným
obalem s texty a všemi důležitými informacemi, na svou dobu a styl velmi dobrým
zvukem, kvalitní českou klasickou punkovou muzikou a inteligentními texty aktuálními jak po revoluci (ta doba z nich tak nějak
sálá), tak dnes. Ze třinácti kusů, které počin
obsahuje, mne nejvíce vzaly vojenský náborový „Tak se přidej“ a „Gastarbeiter“ „opěvující“ Čechy pracující v Německu... Kromě
těchto a dalších klasik narazíte i na cover
verzi V3S a sice „Dost nám to vadí“. „Join
The Army?!“ je příjemný titul, Do Řady!
klasická punkovka a tato reedice milá vzpomínka.
PS: Když vám CD nedohraje, začne vynechávat či přeskakovat, nedivte se. Nejedná
se totiž o hudební CD, ale „počítačové“
CD-R. -FBBLLLLL
5
DO ŘADY!
Amnestie
2000, Střílek Records, CD-R

Dalším (22.) Střílkovým počinem je po debutu „Join The Army?!“ druhé album bílinských punkerů Do Řady!, které má kratší
název „Amnestie“. Nahrávalo se před více
než pěti lety v rodné obci a právě nepovedený zvuk je zřejmě největším kamenem úrazu této sbírky songů, jež právě vyšla v reedici v podobě MC a CD-R s potiskem disku.
Zvukové pohoršení si skupiny je patrné
z výsledného dojmu, který je v tomto případě značně sterilní, umělý a neživý. Městské
divadlo Bílina, kde se nahrávalo, bylo skutečně špatnou a nešťastnou volbou. Přeneseme-li se přes toto negativum, nabídne nám
více než třičtvrtěhodinový disk 12 písniček
českého dobového punku. A nejen toho. Do
klasické dravé verze stylu tady prosakují
rockové a bigbítové vlivy, na které tu posluchač natrefí celkem často. I když právě v
souvislosti se zvukem pomalejší skladbičky
a pasáže vítám, protože zrychlí-li se, zní to
opravdu velice amatérsky a mě napadá, proč
ten materiál nezůstal pouze na kazetě. Přesto je třeba titulní píseň „Amnestie“ dobrá
pocitovka... Její téma je stejně jako myšlenky v textech tohoto alba na místě a kapela ji-
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mi aktuálně reaguje na pokročilejší postkomunistickou dobu tady doma. Stejně jako v
případě
první
desky,
i zde přijde ke slovu cover V3S a to nyní
v podobě poslední jednoduché halekačky
„Nemám rád konzervy“. Obal počinu je černobílý a obsahuje texty v jednoduchém
bookletu. Předchůdkyni „Join The Army?!“
se „Amnestie“ ani nepříbližila. Mám z ní
o dvě třídy horší pocit. -FBBL L L 1/2
3,5
EGG EBB
God Bless Us
2000, Střílek Records / Bastard Records

Italská partička Egg Ebb se dala dohromady
zkraje roku 1995 a od té doby vydala pár
dem, přispěla na řadu kompilací, zveřejnila
čtyři 7“ EP, debutové CD „Hate Bongos“
(1999) a právě nyní přichází prostřednictvím dvou českých labelů s druhým CD (nikoliv CD-R, jak bylo doposud u Střílek Records pravidlem) pojmenovaným „God
Bless Us“. Tím má trio šanci oslovit tuzemské publikum a já skutečně nepochybuji, že
se to částečně může povést. Egg Ebb minulý rok nahráli půlhodinové album disponující 21 tracky, písničkami namalovanými dle
jedné šablonky, přesně jak káží uzoučké
mantinely stylu, jímž je v tomto případě melodický svižný pop punk á la Ramones
s cukrovým zpěvem a špinavým zvukem.
Kratičké písničky správně rychle odsypávají, ale moc se toho v nich neděje. Nicméně
jsou důkazem, že punk se bude hrát pořád,
ač do něj mladé kapely nepřinesou mnoho
nového. Nakonec, o nic takového příslušné
publikum nestojí. Půl „kytky“ nad průměr
přihazuji Egg Ebb za „utajenou“ cover verzi
„Do You Wanna Dance“ od kapely, která
mou punkovou složku života doprovází od
samého začátku, Ramones (R.I.P., Joey).
-FBBLLLL
4
ENTER SELF
Awaiken In Agony
2000, Lost Disciple Records

Deathmetaloví Enter Self, i když vydávají
teprve nyní debut, nejsou žádnými nováčky
na americké scéně. Už v roce 1994 se představili na Milwaukee Metal Festu a později
na jiných významných akcích. Stejně tak jako živě se potom prezentovali na tributech
Slayer a Sepultury pro Dwell Records. Teprve v roce 2000 se jich ujímají Lost Disciple,
vydavatel české Pandemie, a vydávají jim
prvotinu „Awaiken In Agony“. Toť holá
fakta. Amerika žije death a brutal death metalem. Proto se může zdát, že Enter Self jsou
dalšími řady. V podstatě to tak je. Skvělý
zvuk zaručuje „Mekka“ death metalu - Mor-
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minulé desce všechny tyto zajímavosti byly
„jen“ naznačeny, vznikaly až přímo ve studiu. Zde je vše dotaženo do „extrémna“. Jak
to tedy je? „Začnu u skládání. Šlo to ze dvou
směrů. Buď byl základ složený ve zkušebně
na klasický nástroje - tedy kytara, basa, bicí
a zpěv (tento materiál jsem dostal do ruky
a pak jsem si s tím dělal své, tedy dělal jsem
ve velkých uvozovkách jakýsi remix), anebo
druhá varianta - ta byla aplikována jenom
asi na dvě písničky. Nejdřív vznikly nějaké mé
podklady, které se přepracovaly a různě pokrátily a zopakovaly. K nim se pak přidala
kytara, basa, někde živé bicí, někde živé bicí
ani nejsou - někde totiž ten automat zní tvrději, nemilosrdněji, zkrátka to víc šlape...“
No jo, ale dá se studiová nahrávka přepracovat tak, aby se také dala co nejvěrněji prezentovat na živých koncertech? Tomáš dále vysvětluje: „Na koncertech je to vyřešený tak,
že bubeník jede celý koncert živě se sluchátky
na uších. Ve všech skladbách je tak rytmika
zdvojená. Část se valí z natočených podkladů, kde jsou vybrány ze studiových pásů určité zvuky, a do toho všeho hraje celá živá kapela. Je to opět honba za lepším zvukem. Aby
to mělo energii a bylo to zvukově dotažené do
co nejlepší kvality a hutnosti.“ Takže do určité míry také koncerty vyžadují speciální
přípravu... „Určitě. Tady se nedá uhnout. Automat je hrozný blb...“

Gamballština
Nejzajímavějším momentem kapely je jistě
jazyk, kterým zpívá. Jím je uměle vytvořený
jazyk - gamballština. Již se toto téma omílalo
v různých časopisech a fanzinech. Jirka Sedláček alias10 nám v minulém rozhovoru nebyl schopen ohledně tohoto jazyka mnoho říci konkrétnějšího. Zkusíme proto Toma, zda
z něj tentokrát nevymáčkeme více. Jak je to s
ním tedy? Gamballštinou je zpívána současná
i minulá deska... „Člověk si to musí dát dohromady. Je to jakási spojnice významu těch
věcí, které to má (hlavně pro Jiřího),
a toho, co za tím je. On má za celou deskou
opět obsáhlý sci-fi příběh s jeho obskurdními
postavičkami, mutanty a podobnými „příšerkami“. Na druhý straně jde o to, že se chce
vyhnout angličtině. Tím pádem si vymýšlí
svůj jazyk, který do té muziky zní zajímavě
a řekl bych až mysticky a určitě do toho zajímavým způsobem sedí. Za každým textem je
ale reálný český text. Svým originálním způsobem to přepisuje do té gamballštiny. Ovšem co se týče konkrétních slov, významů, to
je Jiřího věc... My nad tím nijak nebádáme.
Víme ale, o čem každý song je. On nám to
však doslova nevysvětluje.“ Hmm, takže opět
nic konkrétního... Zkusíme ještě jinak. Znamená to tedy, že za těmi texty jsou jeho vnitřní představy či pocity? Tomáš přikyvuje:
„Určitě...“ Dokázal by tedy Jirka vždy odpovědět na otázku, co každý text znamená do-

prodrobna? „Jo, má to nějak načrtnutý, části
příběhů... U „Gamballe“ i u „Robotory“ existuje jakási povídka (sci-fi či spíše cyberpunková). A celý děj se odehrává v jednotlivých
skladbách, anebo se vztahuje k různým pojmům - on tam má názvy měst, různých osůbek a míst (to jsou většinou názvy songů),
alespoň tak mi to bylo vysvětleno... O ten příběh se opírá a od toho se odrážejí jednotlivé
texty...“ Na předchozí desce tento příběh byl
uveden na zadním obalu CD. U „Robotory“
však chybí. Znamená to, že neexistuje? „Pokud vím, příběh existuje, já jsem ho četl, i
když mi tvrdil, že to bude ještě redigovat
a údajně ho má nechat plavat na internetu,
ale kdy to tam bude, to nevím... Bohužel není
součástí obalu desky. Ale přizpůsobujeme se
moderní době - tedy internetu.“ Takže brousiči, máte námět na příjemné hledání...

Covery
Na „Robotory“ však nenalezneme jen originální skladby Dark Gamballe, jsou tu i celkem tři předělávky. První z nich je skladba již
zařazená na kompilaci A Tribute To Master's
Hammer („Géniové“), které se také kapela
zúčastnila. Ostatně Dark byli jedni z mála
současníků této legendy, kteří se zúčastnili
tohoto projektu (mj. také Insania
a Asmodeus). Říkají Master's Hammer ještě
něco Gamballákům v roce 2001, anebo projekt brali čistě jako zakázku od firmy či pouze možnost se prezentovat? Na to Tomáš reaguje celkem zajímavě, ale i vyhýbavě: „Tak
byla to určitě výzva. Shodou okolností - v té
době, kdy nahrávali první desku, jeli kluci
s Master's Hammer turné. Setkali se tak na
několika koncertech a docela si porozuměli.
Hlavně na poli hospodských záležitostí, bylo
to veselé... Nás v Darku zaujala později spíš
produkce Necrococka z Kaviar Kavalier - to
je hodně zajímavá záležitost, je to jiné, než ostatní desky, které tady vznikají... Pak přišla
ta nabídka od firmy. Byla to zajímavá věc a
vyřádili jsme se nad tím. Vyzkoušeli jsme na
tom hodně věcí a máme tu věc hodně rádi...“
Další „neoriginální“ skladbou je „To svět se
posral“ ve dvou verzích od Hrdinů Nové
Fronty, později známých jako XIII. století.
Pro někoho překvapující výběr této skladby...
Tomáš vypravuje: „Kdysi jsme s Jiřím přemýšleli o tom, že bychom udělali desku
coververzí, který nám něco říkají. Pak z toho
sešlo a až když jsme točili „Robotory“, se to
nějak oprášilo a řekli jsme si, že nachystáme
něco, co nám hodně říká a pro mě prostě
HNF bylo zjevení - pamatuji se na Rockfest
87 v Paláci kultury. To bylo absolutně něco
nového, úžasného, tehdy to ně zapůsobilo takovým dojmem, že to ve mě zůstalo. Následně
proto jsme to také udělali.“ Poslední předělávkou (mimo počet) je „nikdy nekončící“
skladba „Strange Pain“, která je původní od
Dark. Opět zní úplně jinak než ve dvou ver-
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zích na předchozích deskách. Proč se zase
Dark Gamballe k této skladbě vrátili? Nebylo ještě řečeno vše? „V tý době, kdy se připravovala deska „Under The Bottom“, Jirka
chtěl uplatnit něco nového. Nabízel se samozřejmě zvuk. A tohle byla u Darku první věc,
která byla natáčená s automatem. Tenkrát
jsme to moc neuměli a bojovali s tím. Na této
skladbě mohou posluchači posoudit, jak se
posunujeme dál a dál. Na „Gamballe“ byla
ta věc dál a na „Robotory“ je to již téměř dokonalé. S odstupem doby by člověk na tom ledaccos změnil a udělal jinak, ale myslím si, že
víc se z té písničky vytáhnout nedalo. Pokud
nebudeme dělat nějakou unplugged desku,
tak to bylo definitivní rozloučení se s touto
písní...“

Videoklip
V souvislosti se skladbou „Strange Pain“ se
nabízí otázka velmi příhodná. Kdysi Dark natočili právě na první verzi této kultovky i videoklip, který se ovšem v našich televizích objevil jen asi dvakrát. Většina fanoušků jej však
určitě neviděla. Proč se vůbec tento videoklip
neobjevil jako bonus třeba v podobě CDROM na aktuálním disku, když i na něm je tato skladba ve třetí variantě? Navíc v době, kdy
je téměř pravidlem umisťovat na CD multimediální stopy... Při našem rozhovoru s Tomem
byl přítomen i Tomáš Prek z vydávajícího labelu Redblack, takže to byla spíše otázka mířená vyloženě na něj. V tu chvíli se však Tomáš Prek chytá za hlavu a a sám k tomu říká:
„Já se teprve v tuto chvíli dovídám, že ten klip
vůbec existuje. Pro mě je to celkem překvapení a možná, že se to dalo skutečně využít. Doufejme, že to však není poslední deska Dark
Gamballe a možná se to objeví na další desce...“ Také doufáme. Tomáš z Dark Gamballe
ovšem ještě doplňuje: „Naše snažení však nevyšlo naprázdno, skutečně běžel dvakrát - bylo to v pořadu Šance pro rockové štvance, který uváděl Petr Korál. Málem jsme plakali, že
už to v žádném médiu nikdy neuvidíme. Bylo to
natočené po vydání desky „Under The Bottom“, v té době jsem nastupoval do kapely, jelikož jsem se toho natáčení zúčastnil, poskakoval jsem za kameramanem a dělal na celou kapelu škleby... Bylo to natáčeno ve Vyškově,
v nějakém suterénu policejní stanice, mělo to
tam dobrou atmosféru....“
Diskografie:
pod názvem Dark:
Sex’n’Death, CD, LP, MC 1992, Monitor
Zyezn Gamballe & Mental World, CD
1994, Globus / M.A.B.
Under The Bottom, CD 1996, Taga Records
Gamballe, CD 1998, Decadence Agency
pod názvem Dark Gamballe:
Robotory, CD 2000, Redblack
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Love History - toť skupina, která není neznámou na naší
scéně. Vždyť se na ní pohybuje více než sedm let. Jenže za
těch sedm let měla skupina více smůly než štěstí. Než se
stačila etablovat mezi fanoušky, přišla nějaká rána (většinou zvenčí), která způsobila, že vždy na nějaký čas jako by
úplně zmizela ze světa. Až na samém pokraji zapomnění se
vždy vynořila zpět.
ANAbáze
Na podzim roku 2000 vychází další CD „Anasazi“ u amerického labelu The End Records. Dá se v tomto případě mluvit
o třetím, anebo o skutečně prvním albu. Na to Radim Chrobok (bubeník) odpovídá dosti nejednoznačně: „To je docela
těžká otázka. Pokud nepočítám první demo „The Astral Silence Of Blooming Virgin Beauty“ z roku 1993 bylo naší první
vydanou

Te m n é d o b y p l n é p r o b l é m Û j s o u p r y ã
nahrávkou mini CD „Desires“, které bylo
natáčeno v roce 1994 a o rok později vyšlo
u italských Northern Darkness Records.
Možná se to dá považovat za první album,
ale je to přece jenom minicédéčko. V šestadevadesátém roce jsme natočili CD „Gallileo - Figaro - Magnificó...“, které vyšlo ale
až v roce 2000 u té samé firmy,
v podstatě po více než třech letech a dá se říci, že to bylo debutové plnohodnotné album.
Ovšem když se to tak vezme kolem a kolem,
novinka „Anasazi“ by se dala brát jako úplně nový začátek, protože teď máme novou
firmu, která se o nás opravdu stará. Teprve
teď je velká šance dostat se do většího podvědomí posluchačů.“ Že by se tedy konečně
blýskalo „Lavorům“ na lepší časy? To ukáží příští léta. Říká se, že nevstoupíš dvakrát
do stejné řeky. Love History toto rčení porušili vlastně už třikrát. Všechna CD jim vyšla v zahraničí, i když se špatnými zkušenostmi. Každopádně je nasnadě otázka, zda
to kapele nějakým výrazným způsobem pomohlo. „Ono to pomohlo, v tom 95. roce to
vypadalo, že se kapela hodně rozjede, jenže
pak nastaly nějaké problémy a následná tříletá prodleva díky vydání „Gallilea...“ způsobila to, že se na nás zapomnělo. To, co
jsme tím mini CD vystavěli, šlo kompletně
do háje,“ říká k tomuto tématu Radim. CD
„Gallileo - Figaro - Magnificó...“ vyšlo tedy
s více než tříletým zpožděním. Co by se
ovšem stalo, kdyby vyšlo už v roce 1997
a jaká by byla dnes situace a pozice kapely?
Jsou to sice kdyby, ale hypoteticky vzato...
Radim k tomu: „Nemůžeme si fandit, ale bylo by to jistě o něco lepší. Na druhou stranu,
těžko říci, co znamená lepší... Jestli je lepší

jezdit po turné a dělat například rozhovory
někde v kanceláři firmy... Ne, to není něco,
po čem bychom bažili, ale asi bychom byli
známější mezi posluchačema a fanouškama....“ O zmiňovaných špatných zkušenostech s bývalou italskou firmou Northern
Darkness Records toho bylo napsáno poměrně dost. Nebylo tedy po této zkušenosti
tehdy lepší přesídlit do stáje domácí české
firmy? Jenže to Love History vůbec neřešili. Nabídka od The End Records přišla totiž
jako blesk z čistého nebe: „V podstatě nabídka od The End Records přišla strašně nečekaně, aniž bychom o to někoho žádali či se
vehementně po nějaké firmě sháněli. Delší
dobu jsem si dopisoval s Andreasem z The
End Records, a on si po nějakém čase vyžádal naši nahrávku a další promo materiály.
Jemu se to líbilo, a byl nadšený, a na základě toho jsme podepsali smlouvu. My jsme
byli zase nadšení, že jsme našli firmu, která
se nám hned od začátku pozdávala, na rozdíl od N.D.R.. Rozhodně si na současnou firmu nemůžeme stěžovat.“ Jenže to nebyly jediné problémy, které stíhaly kapelu v období nahrávání „Gallilea...“ a kolem něho. Mezi další patřily například problémy kolem
sestavy... „S tím to vůbec nesouviselo. Problémy se sestavou započaly někdy v roce 95,
na nějaký čas jsme se rozešli já
s Richardem, Richard pokračoval s Love
History, ale šlo to pomalu. Já jsem se vrátil
až těsně před nahráváním „Gallilea...“, to
byl konec roku 96, ta prodleva nebyla nijak
veliká. Ty personální problémy na to neměly větší vliv. Je pravda, že pak se mohly dělat koncerty (během čekání na CD), ale pořád ne a ne dát dohromady celou sestavu.

mi dobrý počin „Can’t Escape“ se nahrával
tady), není skladby, která by mne nudila. Zkrátka jak jsem nastínil v minulém souvětí debut jako hrom! -FBBLLLLLL
6

DARK GAMBALLE
Robotory
2000, Redblack Productions / M.A.B. Records
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DEMIMONDE
Mutant Star
2000, Epidemie Records

CONTRASTIC
Contrastic
2000, Shindy Productions

Love History
Pavel Maňas
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V roce 1998 přišla do kapely Hanka Vaňková, ze začátku jako host, pak již nastálo a
potom se to rozjelo. Všechny tyto věci způsobily, že se na kapelu zapomnělo, nehrály
se koncerty a CD vyšlo s tříletým odstupem.
Nevím, zda bychom byli dnes jinde, kdybychom hráli, těžko říci...“

ANASAZI
Každopádně Love History všechna tato negativa přečkali téměř bez úhony. Jenže v době čekání na vydání „Gallilea...“ se už pilně
připravovala další deska s tím, že „Gallileo...“ už zřejmě nikdy nevyjde. Nakonec
vyšlo nejprve v roce 1999 v podobě kazety
(pomohl jim Martin „Shindy“ Brzobohatý a
jeho stejnojmenná firma) a následně nato i
na CD. „Anasazi“ však už ale pomalu vznikalo. „Začali jsme nahrávat někdy v listopadu 1999, to byla první část nahrávání, po
měsíci jsme se do studia vrátili, dodělávali
jsme vokály a míchačku, ale s ní jsme s odstupem několika týdnů nebyli spokojeni. Časem, během dubna 2000, jsme tedy desku
přemíchávali a dodělávali jsme nějaké vokály a kytary, spíše to byly drobnosti. Teprve v květnu se dělal finální mastering. A než
se udělal obal... Album vyšlo až v listopadu
2000. Takže to byl přesně rok od počátku
nahrávání. Docela dlouhá doba.“ No ani
ne, vždyť samotná realizace trvala kolem
půl roku. To není zas až tak dlouho... Obal
se náramě povedl, tak proč vše uspěchávat?
Staré kostrbaté logo zmizelo... „Staré logo
není ještě pryč, je na potisku CD. Chtěli
jsme jej umístit do bookletu, ale Andreas,
který ten obal dělal, nám doporučil, abychom jej na album nedávali, jelikož by to ru-

The Astral Silence Of Blooming Virgin Beauty, demo 1993, Desires, mini CD 1995, Gallileo - Figaro - Magnificó..., MC 1999, CD 2000, Anasazi, CD 2000

Severočeši Contrastic se dočkali svého debutu. Pojmenovali jej, či spíše nepojmenovali, stejně jako kapelu - tedy „Contrastic“.
Prvotina nabízí necelou půlhodinu poměrně
originálního těžko stravitelného mixu grindu (převážně) a prvků jiných stylů. Tu se
objeví eletronika v podobě samplů, jinde
prvky jazzu, jinde třeba i kousky HC.
Všechno je zpečetěno mixem živých a naprogramovaných bicích s klasickými grindovými kytarami a zpěvem. Docela chaos...
Ne, tak to není. Produkce Contrastic má hlavu a patu a kdo přijde na hloubku celé desky, má vyhráno. Contrastic se musí brát
s nadsázkou, stejně tak i jejich „dětinský“
obal desky. Nebýt modrého plastikového
boxu, člověk by si myslel, že je CD určeno
pro „žáčky“ mateřských škol. CD obsahuje
značně rozsáhlý CD-ROM, takže ten, kdo
vlastní počítač, si přijde opravdu na své. Videa nabízí pohled do soukromí jednotlivých
členů, ale třeba i pohled do zkušebny, tuny
fotek z celé bohaté historie, nezbytné informace o kapele a jiné lahůdky. Mám však pocit, že někdy méně je více. Přeberte si to po
svém. Každopádně Contrastic udělali zajímavou a v podstatě hodně originální desku,
takže co více si přát? -lasLLLLL
5
ČAD
Deadnation
2000, Downfall Records

Slováci Čad měli za poslední dobu neuvěřitelné štěstí. Na to, jak existují krátkou dobu,
se stihli zviditelnit na grindové světové scéně, ač doma známí tolik zatím nejsou. Podepsali smlouvu s mladým švédským labelem
Downfall Records a debut byl překvapivě
velmi rychle venku. Třiadvacet skladeb ve
stopáži necelých padesáti minut se nese ve
vodách klasického kanálového grindu vždy
se zajímavými vsunutými zvuky a totálním
ultrabrutálním řevem. Většinou samozřejmě
ve svižném předepsaném tempu. „Deadnation“ má velmi dobrý zvuk, nápady se zde
rozhodně hodnotit nedají. Grind to prostě
neumožňuje. Zřejmě Čad posbírají časem
vavříny, otázkou je, zda se v tomto ranku dá
vymyslet něco nového. „Deadnation“ zní totiž jako stovky jiných kolegů po celém světě. -lasLLL
3

Dark Gamballe prodělali za svou devítiletou existenci opravdový překotný vývoj,
který možná nemá na domácí scéně obdoby. Kdysi deathmetaloví Dark se postupem
let dostali tam, kam by měl směřovat vývoj
každé skupiny - tedy k naprosto originální
hudbě, svojskému znění, kdy už při prvním
poslechu poznáte, že jde o tu kterou kapelu, zkrátka ke svému „ksichtu“. Přejmenovaní Dark Gamballe k tomu dospěli. Připomeňme, že právě aktuální „Robotory“ je
jejich pátým albem. To obsahuje celkem
15 naprosto ojedinělých songů, které se opravdu ani vzdáleně nemohou podobat čemukoliv ve světě. Dark Gamballe si samozřejmě uchovávají svou „tvrdost“ kytarovými beklajty, ty jsou však doplněny naprosto psycho hudbou tvořenou ostatními
rockovými nástroji, podstatnou roli zde
hraje Hedvičina příčná flétna (v některých
skladbách i její zpěv), počítačové zvuky
(ostatně se zvukem si skupina vyhrála opravdu dokonale) a samozřejmě „Desedův“ (10) proměnlivý osobitý vokál! Škatulka? Nechte si zajít chuť, jelikož tato
hudba nelze nazvat ani metalem, ani industrialem, ani ničím jiným. To je zkrátka
hudba Dark Gamballe. Přičteme-li několik
dalších zajímavých momentů, jako je například jejich pověstná gamballština
(booklet obsahuje i texty), která vás provází podstatnou částí alba, dvě verze coveru
„Svět se posral“ od Hrdinů nové fronty naprosto ojediněle ztvárněné předělávky,
další cover „Géniové“ od Master’s Hammer a „nekonečná“ verze skladby „Strange
Pain“ ze třetí desky „Under The Bottom“
(jediná skladba zpívaná anglicky, tentokrát
ve verzi „The Neverending Story III.), vyjde nám z toho velmi nadprůměrné a ojedinělé album na naší tvrděrockové scéně. Co
víc si kapela může přát. Snad jen to, že si
k ní i díky komplikovanější hudbě najde
cestu více fanoušků a úleťáků. „Robotory“
je skvělá deska. Že bychom konečně měli
také nějaké domácí želísko ve světovém
rockovém dění? Uvidíme. Každopádně
největšími perlami CD jsou určitě dvojka
„Mhorn“ a desítka „Kizoghana“, to jsou
dvě vlajkové lodě díla. -lasLLLLLLL
7

Tak na tohle debutové album Pražáků Demimonde jsem se hodně těšil. Po výborném
kazetovém materiálu „The Warrior’s Poets“
přišli Demimonde s poněkud odlišným, zato
však velmi zajímavým, chytlavým a také náročným dílem. Začneme u té charakteristiky
- zajímavé. Demimonde se v žádném případě nebojí experimentovat a zacházejí podobně jako brněnští Forgotten Silence do
zcela odlišných hudebních vod - ať již je to
taneční hudba či prvky orientální produkce,
samozřejmě mixují dohromady snad všechny prvky metalu (jsou zde prvky doomu,
blacku i deathu, ale jen ve vzdálené formě),
tvrdé základy tvoří kytarové beklajty s rytmikou, melodické linky jsou tvořeny velmi
propracovanými klávesovými party (na
tomto poli asi největší deviza kapely, klávesák si umí najít hodně zajímavé zvuky a
samply) a kvalitními ženskými a mužskými
vokály. Samotná hudba je hodně tvrdá, ale
nese se ve velmi melodických vodách
a díky tomu je celé album velmi chytlavé
a líbivé (i díky zvukovým finesám). Na jednu stranu je „Mutant Star“ studiově skvěle
zpracované dílo, otázkou však je, zda takto
hudebně náročný opus lze také živě prezentovat. Demimonde v tomto ranku předvádějí na naše poměry opravdu originální dílo
a přirovnávat je k technickým kapelám typu
Cynic, Atheist či spíše francouzským Misanthrope je v tomto případě hodně nefér.
Demimonde hrají svou hudbu, žádné škatulky, žádné oddělení. O to jde. Na druhou
stranu si do budoucna budou muset pohrát
také sami se sebou, aby ta jistota přímo crčela z nich samých. Na desce najdete pouze
pět skladeb, zato však hutné stopáže. Přičteme-li výborně udělaný obal (a digipack),
máme zde album skutečně nad poměry! lasLLLLLL
6
DEMONIST
Undead
2000, Leviathan Records

Je až s podivem, co všechno dokázal Martin
Žíla pod hlavičkou svého projektu Demonist. Vše si složil, vše si nahrál a výsledky
svého snažení si také sám všechny posbírá.
O jeho materiálu se mi chce jen velice těžko
hovořit jako o black metalu, ale ono mi nic
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ALIENATION MENTAL /
MALIGNANT TUMOUR
split CD
1999, Khaaranus Productions

Grind core is not dead!!! Původně jsem se
chtěl na této ploše zabývat srovnáním obou
kapel, vyzdvihováním jedné či druhé za to
nebo ono, ale to se mi zdá být velice zcestné
a zbytečné. Výrazovým prostředkem obou
kapel je tedy čistý grind core a mě se zdá, že
nebýt industriálních noisevsuvek v podání
Alienation Mental, byla by z celého splitka
jedna veliká neprůhledná koule. (Malignant
Tumour hodnotím hůře díky horšímu zvuku...) -pchAlienation Mental: L L L
3
Malignant Tumour: L L 1/2
2,5
ASMODEUS
Na jehlách
2000, Avik
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to je pouze otázka vkusu. Škoda je, že se Asmodeus kdysi nepřeorientoval do angličtiny,
možná, že by se dostal i do širšího podvědomí posluchačů nejen u nás. Takto balancuje
na hraně propasti zapomění a o to je to horší. Petričkovy texty jsou opět takové, jaké
jsou. Zase otázka vkusu, někomu se jistě budou líbit, jinému ne. Faktem však je, že některé vyvolávají spíše úsměv na rtech, než
vážné zamyšlení. Otázkou je, zda o to jde...
Každopádně má deska tradičně silná místa tou je zatím nejlepší pomalá skladba v historii kapely - „Poslední půlnoc v Reims“, která by klidně mohla jako rocková balada zabodovat i v hitparádách, technické pecky
„Screampeace“ či „Informišmaš“, přepracovaná, nikdy dosud nevydaná, skladba „Pravěk“ z roku 1990, šlapavá „Zeď nářků“ a několik dalších. Slabší momenty byly vesměs
řečeny, k nim můžeme přičíst jen ne moc povedený obal. „Na jehlách“ je opravdu dobrá
deska, přeji ji jen to nejlepší. Bude potřebovat více štěstí. Třeba se to povede. -lasL L L L L L 1/2
6,5
BURIAL
Enlightened With Pain
2000, Lost Disciple Records

Čtvrté plnohodnotné CD „Na jehlách“, dnes
již pomalu „kmetské“ kapely českého metalového kolbiště, nastinuje vývoj, kterým se
skupina vydala alby „Vchod do kruhu“ respektive „Příjezd krále...“. Pozorujeme desku od desky stále výraznější hudební posun.
To je nesporné, každá je svým způsobem jiná, každá směřuje úplně někam jinam. Tentokráte to po dlouhé době není monotématické album, ale spíše jde o jednoduší - písničkové. Asmodeus byl vždy díky Milošovi
Beštovi, kytaristovi a zpěvákovi, velmi hudebně technický a propracovaný. Platí to samozřejmě i o „Na jehlách“, kde se snaží posunout hudbu kamsi mezi Korn, Red Hot
Chilli Peppers a jiné progresivní odnože tvrdé hudby. Ne, nelekejte se, plagiátorství zde
není, cítit je pouze inspirace jmenovanými
skupinami. Je to metal, ale určitě svojský asmodeusovský. Bojím se ovšem, zda osloví
případné fanoušky. Tohle je především muzikantská deska. A to vystihuje celé album
(podotýkám dobré album). Pokud budeme
srovnávat s předchůdcem „Vchod do kruhu“,
CD má nepochopitelně trochu horší zvuk,
srovnatelné, ne-li lepší instrumentální výkony, možná méně chytlavé skladby. Jako slabina se může jevit i Milošův český zpěv, ale

Americký brutální death metal. Takovou
škatulku si vymyslely firmy a časopisy. Je
ale fakt, že to naprosto sedí na další z řady
těchto „podobných“ šílenců Burial. Američané představují klasický střednětempý až
rychlý, výborně instrumentálně zvládnutý
death metal s brutálním hlubokým growlingem - zkrátka klasika. Dobré, ale nic originálního. Naštěstí má deska 35 minut, takže
se ani nemusíte bát, že se začnete po nějakém čase nudit. Oněch 35 minut už je skoro
nepsaným pravidlem. A těch deset skladeb
jistě stojí za poslech, zvlášť, pokud jste fanoušky tohoto stylu. Deska Burial má dva
zajímavé prvky - již zmiňovaný neuvěřitelný growling a pak jsou některé songy prokládány zajímavými zvuky. Tím se pouze
odlišuje od ostatních. Nic víc, nic míň.
-las4,5
L L L L 1/2
CARNAL DIAFRAGMA
Preparation Of The Patiens For Examination
2001, Khaaranus Productions

Ostravský label Khaaranus Productions se
věnuje především tomu nejextrémnějšímu
typu hudby - grind coru. Proto není divu, že

si vybírá pod svá křídla takové kapely, které
melodikou zrovna neoplývají. Carnal Diafragma je zcela novým pojmem. Až do vydání tohoto CD jsem o nich neměl ani tušení. Jedná se o klasický brutální šlapavý
grind. O originalitě v tomto ranku ani mluvit
nelze, spíše můžeme za nápad označit různé
mluvené vsuvky či různé zvuky, ať už je to
jedoucí mašina, sexuální vzdechy či úryvky
z našich filmů. Ano, hodnotit grind je možná holý nesmysl a jaksi takový malý překladatelský oříšek. Můžeme hodnotit výraz
growlingu (zvířecí), rychlost a instrumentace (hodně svižná a dobrá) a možná zvuk (na
naše podmínky výborný - srovnatelný se
světem v daném žánru). Toť vše. Další výplach je na světě. Samozřejmě spojený s příslušným obalem. Přeji Carnal Diafragma
ještě hodně podobných desek a dobrých
koncertů.-lasLLLL
4
COLP
Paralysis
2000, CBR Records

Budějovičtí Colp letos uveřejnili prostřednictvím Doležalovy firmy CBR své debutové opravdové CD, jenž v necelé třičtvrtěhodině nabídne jedenáctku skladeb a začne
pěkně zostra a natvrdo klasickým otevírákem, a to konkrétně variabilním songem
„Reign Of The Rats“, aby po něm skočila
hrnutá skladba „Another Shot“, tu následovala rytmicky nasekaná titulka „Paralysis“,
stadiónovka otextovaná válečným tématem
z Doležalova rukopisu „Fight For The
Chance“, v jádru pomalejší, rozvážná i důrazná „Voices“, instrumentální kompozice
v pravém slova smyslu (ne jen písnička bez
zpěvu...), v níž chlapi dokazují, jak až jsou
vyhraní „That Cabbage Is Too Sour“, příjemně lehce gradující „Closer To The Other
Side“, střednětempá kytarová řezačka / sekačka a rychlejší útok „...And This Makes
Me Pissed Off“, patrně kontrastní tvrdá
i melodická „Fear“, která mluví stylem skupiny, jímž je power / thrash metal plný
střednětempých melodií a zároveň nabitý
energií, pomalejší a procítěná „Get Out Of
My Grave“ a závěrečná pocitová instrumentální kytarová dohra „Into The Waterworld“,
která jako poslední dokazuje, že na albu plném vychytávek, sól, melodií, zvuků či
vstupů zastřešených Rajčatovým vokálem
přirovnatelným k neortodoxně deathmetalovému s navíc na české poměry dokonalým
zvukem z Dodovy Haciendy (již minulý vel-
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šilo graficky, nehodí se moc k nové tváři Love Histrory. Ten obal je takový kompromis,
co jsme chtěli my a co chtěla firma. Neznamená to ale, že bychom jej úplně
opustili. Objeví se záhy také na letáčcích.
Nechceme se tak připojovat k těm trendovým kapelám, které říkají, že byli kdysi mladí a blbí a dávají si teď všichni ty technologa... To ne.“ To je samozřejmě otázka vkusu. Je pravdou, že grafická tvář CD-éček
prošla velkým vývojem. Faktem také je, že
„nečitelná“ loga už jsou spíše výjimkou.
Mohou si to dnes dovolit pouze známé skupiny, kdežto dříve jich nebylo moc, a tak
identifikace byla jednoduší. Každopádně je
obal nového CD „Anasazi“ absolutně netrendový. „Než nějaké lebky...“ říká Radim
a Hanka Vaňková (klávesy a zpěv) dodává:
„My jsme strašně dlouho přemýšleli, co vůbec dáme na obal, a jelikož nikdo nebyl
schopen přijít s nějakým návrhem, obrátili
jsme se na jednu naši kamarádku, o které
jsem už hodně dlouho věděla, že maluje
krásné obrazy. Jí jsem přinesla texty, aby si
je přečetla, a nějakou hrubou nahrávku, aby
si o nás udělala obrázek, a ona si na základě toho si vybrala motiv na titulku - což je,
hodně abstraktně řečeno, trilobit. A na tu
zadní část jsme vybrali obraz z Heleniny
dřívější tvorby.“ Dnes již často nebývá zvykem, že obal až tak souvisí s koncepcí hudby a třeba názvem alba, ale přesto u Love
History (i když se to na první pohled nezdá)
to tak je. Hanka to vzápětí vysvětluje: „Anasazi byl indiánský kmen žijící v Grand Canyonu, žili v pueblech. Asi před pěti sty lety
úplně zmizeli z povrchu Země. Na svou dobu
to byl velmi civilizovaný kmen, což nás hodně zaujalo. Ten trilobit na titulu s tím také
souvisí. Je to symbol pomíjivosti - živočich,
který žil hodně dlouho a byl velmi rozšířený
a nakonec vyhynul...“ A jsme u toho. Dokáží Love History povídat i o samotném obsahu jejich skladeb. Na to jsme jistě všichni
zvědaví: „Původně mělo být album koncepční. Chtěli jsme zmapovat v podstatě lidskou historii, historii Země. Že bychom si
jednotlivé skladby rozdělili na nějaké etapy... Ve finále to úplně podle našich představ nevyšlo, ale jednotlivé texty se vztahují
k jednotlivým etapám života na Zemi.
„Lost“ - skladba o které ještě bude řeč, je
právě zasazena do moderní doby. Jednotlivé
texty se snaží referovat o jistých dobách...“
To byla rychlost, ptáme se dále na další
skladby, ale jak bude patrné, moc toho
z nich nedostaneme. Například by mohlo fanoušky zajímat, zda skutečně název skladby
„Korbel“ je v češtině, anebo je to pouhá
slovní hříčka, zasazená do změti anglických
textů: „Je to česky, byla to spíše taková
sranda. Chtěli jsme názvem této skladby navodit takovou středověkou atmosféru. Už to
z ní vyznělo, když jsme tu skladbu skládali.

Je to o tom, když si představíš tu pijatiku někde v hospodě, rytíři, chlastali z korbelu, tak
proč ne třeba „Korbel“?“ dodává Radim.
Více se nám toho ani z Radima, ani z Hanky nepodařilo vyždímat a těch skladeb je
tam daleko více, tak jsme pátrali alespoň po
jejich autorech. „Já, Hanka a Richard. Nemáme to úplně stejně rozdělené, například
co se týče hudby, nejvíce nápadů nosí Richard, zbytek kapely to zpracovává do finální podoby. Na „Anasazi“ pracovalo více lidí, není to tedy jen jeho práce, i když jeho
rukopis na celkovém znění kapely je hodně
znát,“ říká Radim, ale to je pravděpodobně
u pětadevadesáti procent kapel na chlup
stejné...
ANACD-ROM
Na CD-éčku naleznete po zasunutí do počítače i multimediální část, jejímž ústření motivem je samozřejmě videoklip „Lost“. Dnes
již nedílná součást českých undergroundových dílek. Kde se klipy jen tak zčistajasna
berou? Měla kapela už dopředu jasno, že
plánovala i klip? Hanka toto vysvětluje poměrně podrobně: „Ne, původně to tak vůbec
nebylo. Má to na svědomí spíše Petr Korál,
který mě jednou seznámil s jedním svým kamarádem a říká: „Tohle jsou mí kamarádi,
kteří mají společnost Jehlan Film a dělají
nějaké filmy...“ Dotyčný člověk mě po čase
oslovil s tím, že by si potřebovali na někom
vyzkoušet natočení klipu, protože mají točit
pro někoho dalšího klip „naostro“ za peníze, tak jsem nadšeně souhlasila, protože to
vypadalo, že to bude zajímavá zkušenost,
což se ukázalo jako naprosto pravdivé. Chtěli jsme ten klip udělat hodně netradičně a
myslím si, že se nám to docela povedlo. Kdo
si ten klip pustí, tak neuvidí klasický videoklip, jelikož tam v podstatě ani záběry na samotnou skupinu nejsou a spíš jsme angažovali herce, lidi, kteří nemají s kapelou nic
společného. Spíše by se dalo mluvit o takovém krátkém filmu než o klipu. Při scénáři
jsme vycházeli hodně z textu skladby. Kdo si
přečte text, tak porozumí i klipu.“ To „porozumí“ je skutečně na místě. Mohlo by se totiž mnohým z vás stát, že na vás bude působit hodně syrovým dojmem. Měli bychom
vzít v potaz, co hrají Love History za muziku. U nich by si každý totiž vybavil jakýsi
přitažlivý, líbivý či „hřejivý“ klip. Což ale
není... „Text vyjadřuje pocity člověka z moderní současné doby, která je přetechnizovaná, pokrok se řítí dopředu šílenými skoky,
že už to člověk nestíhá pomalu absorbovat
a vnímat, natož se tomu nějak přizpůsobovat. Chtěli jsme tenhle pocit vyjádřit i v tom
klipu a speciálně kvůli tomu jsme si vybrali
postavu, které jsme říkali pracovně „běžec“, protože v tom klipu pořád běhá a je to
člověk, který se snaží utéct před nějakými
utkvělými myšlenkami, že to všechno na nás
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padá, že se tady vůbec v týhle společnosti
a přetechnizovaném světě některý lidi necítí
dobře,“ vypráví Hanka. Ono v podstatě se
nejedná ani klip jako takový, jelikož se tam
neobjeví ani jednou hrající kapela, občas se
mihnou jednotliví členové, ale základ tvoří
neherci...

ANAkoncerty
Ze strany fanouška, který se zajímá o Love
History, by se mohlo zdát, že těch koncertů
v její „zamilované“ historii moc nebylo, ale
opak je pravdou. Vypadalo to, že se kapela
v těch „temných“ dobách plných problémů
na jistý čas koncertně odmlčela. Poslední dobou se zdá, že se na tomto poli mění vše mění k lepšímu. Radim toto potvrzuje slovy:
„Koncertně jsme se loni opravdu víc rozjeli,
ale teď to trochu zase brzdíme. Nedávno
jsme se o tom všichni bavili. Problém je
v tom, že se těžko scházíme všichni na zkouškách, problémy máme s dojížděním na koncerty. Každý jsme odjinud, takže v tom vězí
zakopaný pes. Nedá se to díky tomu dojíždění dělat často. Jednou, dvakrát za měsíc to
jde, ale víc bohužel asi ne. Dohodli jsme se,
že si dáme na nějaký čas pauzu. Určitě někomu z nás ale ty koncerty budou chybět. Takže je možné, že pak se to zase obrátí.“. To je
práce, když se to konečně rozjede, tak zase
utrum. Takže to nebude letos jako loni, kdy
odehráli většinu tzv. „velkých“ festivalů...
Hanka to však vidí pozitivněji: „Ty festivaly
samozřejmě vidím reálně, ale jde o to, zda se
nám to také podaří nějak zařídit... Záleží také samozřejmě na nabídkách. Těžko to samozřejmě přijde samo. Uvidíme.“ Opravdu
uvidíme. Nabízí se však se změnou firmy
i její pomoc v tomto směru? Radim však
k tomu říká: „Myslím, že ne. Je to strašně
náročné finančně. Je to bezpředmětné...
Kdyby ta možnost byla, tak by do toho určitě
firma šla, ale vím, že jednu stájovou skupinu
na turné vyslala a málem z toho firma vykrvácela. Takže asi ne...“ To je ostatně problém všech undergroundových vydavatelství.
ANAkonec
Takže všechno je otázkou budoucnosti, kterou jen tak někdo dopředu neuhádne. Jak
bude vypadat budoucnost Love History, nedokáže odhadnout ani sám Radim Chrobok:
„Těžko říci. Koncerty, dělat nové věci, nová
deska snad příští rok. Jde nám to pomalu...“
Love History stále žijí a vypadá to i přes
spousty překážek nadějně do budoucna.
Uvidíme. Zatím se kochejme jejich průřezem lidských a přírodních dějin skrze aktuální CD „Anasazi“.
Kontakt: Richard Chrobok, 26. dubna 219, Ostrava 27, 725 27, e-mail: l.history@email.cz
(Radim Chrobok).

Metal Breath ’zine # 45 (červen 2001))

demimonde
„kosmická koule v pozitivním slova smyslu“
Pražská experimentální kapela Demimonde jakoby se probudila z velkého
zimního spánku. Budiž ji ke cti, že se probudila se skvělým CD „Mutant Star“,
které vyšlo loni na podzim u Epidemie
Records. Po této velké události (CD vyšlo
také jako digipack) jsme se sešli
s Martinem Čermákem (klávesy)
a Pavlem Pavlíkem (bicí) k následujícímu
rozhovoru. Protipólem byl Pavel Maňas.

„O Demimonde se toho v Metal Breath
moc nenapsalo. Snad jen v souvislosti
s vaším jediným demem „The Warrior’s
Poets“. Mohli byste představit čtenářům
vaši dosavadní existenci. Od dob zmiňovaného dema nebylo o vás moc slyšet...“
Martin: „Je fakt, že o nás dlouho nebylo slyšet, ale v poslední době toho možná bylo až
dost, takže spousta lidí asi bude už poučena.
Existujeme od jara 1996 a v dosavadní kariéře u nás došlo ke dvěma studiovým nahrávkám. Již tebou zmiňované „The Warrior’s
Poets“, které bylo natočeno v roce 1997,
o rok později vyšlo na profesionální kazetě
a zatím aktuální deska „Mutant Star“, která
vyšla na CD u Epidemie Records na podzim
roku 2000. Co se týče personálního obsazení, kmenových členů je šest, z nichž pět je
v kapele od jejího založení. Po roce přišel
ještě kytarista a zpěvák, který doplnil naše
dva stávající kytaristy (jeden z nich do té doby zpíval). Po čase však zase odešel. Následně nato přišla zpěvačka a nyní máme
ještě druhou klávesistku. Tou je Hanka Vaňková, která dříve působila například ve Forgotten Silence či Love History.“

„Mluvíte tady o celkem stabilní sestavě.
Je o vás ale známo, že máte problémy živě vystupovat. Těch koncertů bylo opravdu poskrovnu...“
Martin: „Ty problémy jsou asi jinde. Nemá
to nic společného se sestavou. Začíná to určitou nechutí příliš hrát, možná je to trochu
lenost. Také je to tím, že Demimonde jako
celek nelze zas až tak dobře přenést na koncertní pódia, problémy se zvukem, je nás
hodně v kapele. Další věc je to, že naše muzika asi není na první poslech, a když jsme
jeli na nějaký koncert mimo Prahu, přišlo
nám, že ten ohlas fanoušků není velký. Oni
chtějí jednodušší věci, asi nejsou pro tento
styl tak vnímaví. Otázkou je, zda tento materiál vůbec jednak prezentovat živě, protože
to není na první poslech a lidi byli často dost
zmatení... Řada členů se shodla na tom, že
se nemusíme přetrhnout s koncerty. Rádi bychom hráli za dobrých podmínek. Myslím
tím hlavně zvuk, ne finance. A v neposlední
řadě bychom chtěli být pro fanoušky vzácnější. Rádi bychom hráli tak jednou za čtvrt,
jednou za půl roku...“
„Budu polemizovat. Možná díky tomu
všemu vás lidé neznají mimo Prahu. Možná se tím hodně ochuzujete... Řada kapel
se chce koncerty nějakým způsobem zapsat do podvědomí fanoušků...“
Martin: „Vím o tom, ale přebíjím to argumentem o Forgotten Silence, kteří do té doby, než vylezli na pódium, měli už tři desky.
Myslím, že to podmínka rozhodně není. Dá
se to řešit i jinými cestičkami - například korespondencí. Já myslím, že nejsme úplně neznámá kapela. O tom například svědčí pro-
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dej našeho dema, který dospěl úctyhodného
čísla - asi 1500 kusů.“
„Právě na to jsem chtěl navázat. Ono mělo velký úspěch ani ne tak doma, jako
v zahraničí. Mohli byste k tomu něco říci?“
Pavel: „Demo by se mohlo charakterizovat
jako svižný doom metal. Bylo trochu jinde,
oproti tomu, co děláme teď. K tomu úspěchu. Faktem je, že jsme demo tlačili především do ciziny. Souvisí to i s těmi koncerty.
Tady to funguje tak, že živě hraješ a na základě toho tě lidi znaj a kupujou tvé nosiče.
Venku víc lidi kupují nosiče bez toho, aby si
to třeba poslechli. Ale je to samozřejmě dáno také tím, že se o tom dočtou v tamních zinech či časopisech.“
„Je nějaký recept pro neznámou kapelu,
aby se zviditelnila v zahraničí, jako se to
povedlo vám?“
Pavel: „Já jsem měl kdysi takové malé distro a díky tomu jsem měl hodně kontaktů
v zahraničí. Hrozně mě to bavilo. Byl jsem
v kontaktu se spoustou lidí, kteří mě dali
další a další adresy. Když jsme vydali demo,
tak jsem všechny ty lidičky kontaktoval a tak
to šlo dál. Někdo to řekl někomu, ten se
ozval...“
Martin: „Začínající kapele bych asi poradil,
aby si pořídila e-mailovou schránku a přípojku na internet. Prosurfovat následně
stránky metalových kapel, labelů, distribucí,
hromadně posílat maily. Poměrně rychle se
dá takto sehnat tisíce kontaktů. Pak už tě i ty
lidi začnou kontaktovat sami. Začali jsme
obesílat distra, labely, zkrátka vše, co nám
přišlo pod ruku a nabízeli jsme naší kazetu.
Mělo to hodně velký úspěch...“
Pavel: „Během prvního půl roku se prodal
náklad 1000 kusů!“
„Mimochodem, je tahle nahrávka vůbec
ještě k mání?“
Pavel: „Už ne, ale je k dispozici ve formátu
MP3 na „Mutant Star“ v multimedální části. Je tam i obal, takže kdo si to bude chtít
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Payo: „Taky jsem oponoval třeba v případě té
barevné obálky, jako mě nyní oponuješ ty, ale
zkusíme to a uvidíme, jak to dopadne. Mám
k tomu samozřejmě nějaký okruh lidí, nedělám
to už teď úplně sám. Vím, že se na ty lidi můžu
spolehnout a slíbili mi, že mi maximálně budou
pomáhat. O to se můžu opřít. Co se týče finanční stránky, jsem takový blázen. To co vydělám,
dám na časopis a nekoukám, zda se mi to vrátí
nebo ne. Určitě se toho bojím. Pokud chceš mít
časopis na profesionální úrovni, musíš tomu dát
spoustu času. Nebojím se ale, že to nebudu zvládat. Zkrátka to vyzkoušíme a uvidíme... Určitě
je to můj sen, udělat z toho profi časopis a nebýt závislý na nějaké práci, kde máš nadřízený
a kde tě můžou kdykoliv vyhodit. Být svým pánem. Jsem ale nohama na zemi a zatím nevěřím,
že by se mohlo prodat tolik čísel, aby se vrátilo
tolik peněz. Beru to pořád jako koníčka na takový profi úrovni.“
Pavel: „Mohl bys představit redakci. Zmínil
jsi Keliho a Louďu. Jak lidi přicházeli a kolik je vás nyní?“
Payo: „Na začátku jsem začal sám s Jirkou Holubem. Ten pak neměl čas. Keli navázal se
mnou spolupráci díky tomu, že přispíval do
Whiplashe a chtěl udělat rozhovor s naší kapelou - tedy s Monasterial Crypt. Začali jsme si
dopisovat a pak jsem mu nabídl, jestli by mi
s Payem nechtěl pomáhat. On na to kývl a pak
jeho příspěvky začaly přibývat. Byla to určitě
nová krev. Začal dělat třeba již zmíněnou rubriku „Průvodce temnotou“. Pak opustil Whiplash
i In Deed Hell, kam také přispíval. Časem přibyl také Jirka „Sokol“ Sedláček, spoluhráč
z Monasterial. Jirka Holub se pak vrátil a dnes
působí jako takový externista. Občas něco přispěje, ale nemá na to moc času, jelikož má rodinu a firmičku PingeonShit Agency. Keli si založil firmu Meret a koketoval s tím, že to nebude stíhat a odejde. Hledal za sebe náhradu
a kápnul na Louďu. Louďa byl velká deviza
a čerstvý vítr v časopise. Louďovi vděčím za
hodně, vždycky to tlačil na lepší úroveň. Postupně k nám přibyla ještě Veronika, která také
pracuje podobně jako Jirka Holub. Keli získal
Láďu Urbana z Brna, což je také čerstvý vánek
a já jsem nakonec získal Tomáše Hlávku, který
je z Jihlavy. Zkoušeli jsme také Patrika Nejedlého, ale to nedopadlo moc dobře. Sám rozvázal
spolupráci s námi.“
Pavel: „Byl to opravdu velký problém sehnat
lidi anebo to vyplynulo ze situace? Osobně
mám zkušenost takovou, že sehnat dobrého
a spolehlivého spolupracovníka je nad síly...“
Payo: „Já si myslím, že jsem na to měl veliký
štěstí. To je například vidět na Cassiopeia,
Unblemished či In Deed Hell, kde jsou na to ty
lidi vesměs sami. Je to otázka velkýho štěstí
a náhody.“
Pavel: „Jaký je tvůj obecný názor na současnou fanzinovou scénu? Jak to funguje?“
Payo: „Fanziny se určitě začaly vyvíjet a začaly na sobě pracovat. To dříve nebylo. Začalo se
více pracovat na obsahu, na grafice. Ani nevím,
kdo byl první. Možná Zdeněk z Morphie, ostatní pak začali chytat ten trend zlepšování se. Na
druhou stranu, když vezmu současné období,
hodně fanzinů to zabilo. Myslím tím hlavně fi-
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Payo a snoubenka Eliška

nanční stránku. Vem si, že nevychází Whiplash,
Morphie, Parambucha atd. Nic tady skoro nezbylo. Nevidím to moc růžově. Je tady Metal
Breath, In Deed Hell, Payo... Jako čerstvou
krev vidím Cassiopeiu či Unblemished. Jsem
zvědavý, jak se to bude vyvíjet. Ještě před rokem jsem byl nadšený, jak to jde nahoru, jako
třeba váš přerod na profi vzhled, to bylo perfektní. Byl jsem hodně zklamán, když se třeba
inzerovalo, že vyjde Morphie a nevyšla. Hodně
lidí to odradí. Můj názor je v současnosti na
fanzinovou scénu jednoduchý - bída.“
Pavel: „Vyjmenoval jsi fanziny, které vycházejí na velmi slušné úrovni. Je nyní u nás nějaký fanzin, který má velký příslib do budoucna a který ještě vychází jako xerox?“
Payo: „Já se vůbec nedistancuji od xeroxových
fanzinů. Rád si je pročtu, ale nevýhoda u nich je
ta, že nevychází pravidelně či aktuálně. Určitě
dobrý je Spawn Rebirth, je to tlusté, ale objevují se tam staré, neaktuální informace a rozhovory. Spíše věřím těm časopisům, které jsem vyjmenoval a který fungují trochu na té profi bázi. Ti si to všechno uvědomují a neberou to ležérnějším způsobem.“
Pavel: „Dalo by se to trochu vztáhnout i na
úroveň hudební. Jak to v téhle oblasti u nás
funguje - kapely, koncerty a tak dále...“
Payo: „Určitě máme dobré kapely. V každé zemi by se našla dobrá kapela. Co se týče koncertů - to je hodně bídný. Ještě před dvěma lety letěly hodně výměnné koncerty, lidi byli přesicený. Teď už to hodně upadlo a spíš se najíždí na
systém kvalitních koncertů s kvalitními kapelami. To je takové malé zlepšení, ale těch lidí na
koncerty zase moc nechodí. Jsou vyjímečný
koncerty, ale na menších městech je to bída.
Myslím si, že jen pár nadšenců jde na koncerty
kvůli hudbě... Co se týče vydavatelství. Všechno
jsou to nadšenci - to jseš ty, Martin Čech, Shindy, Čurby a pak jeden label - Redblack, který
funguje hodně profesionálně. Pak tu není skoro
nikdo (je tu několik malinkých labelů). Jsou tady kvalitní kapely, ale je hodně těžký se prosadit, udělat si nějaké jméno. Těch kvalitních kon-

certů taky není mnoho. Labely si pak vybírají
jen to, co se jim líbí a co si myslí, že se prosadí.
Samozřejmě také - že se prodá a že na to ta dotyčná kapela má. Že ví, co chce, že na sobě bude pracovat. Kapely to mají hodně těžký. Možná, že je lehčí vydat desku u malého zahraničního labelu, ale ten se ti zase nepostará o reklamu či distribuci, takže je to k ničemu. Nevidím to moc růžově.“
Pavel: „Jaká je podle tebe největší slabina
Payo jako fanzinu. Když by ses díval jako nezávislý čtenář. Co je špatně? A i obecně ve
fanzinech...“
Payo: „Na prvním místě rozhodně neaktuálnost, to se týká především celé scény. Lidi
chtějí nejnovější informace či drby, nejnovější zprávy, jak to s kterou kapelou vypadá, co
se točí. Takhle dobře funguje Big Beng!. Takový fanzin u nás není. S tím souvisí třeba
rubrika Koncerty, které lidi hledají. Další je
třeba úroveň recenzí, i když si myslím, že
v Payu je hodně vysoká. U fanzinů mi vadí
především ortodoxnost. Za každou cenu například grind a jiný kapely vůbec nic. Když už
jsme u Metal Breathu, tam mi vadí například
jeho útlost. Přečtu to rychle a rád bych četl
více. Nějak mě to příjemně navnadí a najednou to skončí. A pak vyjde za půl roku další.
Je to takový lochtání. U jiných fanzinů třeba
chybí více recenzí nebo je tam jen pár vět. Skvělé jsou bodovací tabulky. Čím více lidí hodnotí danou desku, tím lépe a není to subjektivní...“
Kontakt:
Payo Magazine
Pavel „Payo“ Merkl
Gagarinova 713
278 01 Kralupy n. Vlt.
tel.: 0602 / 339 812
e-mail: monasterial@post.cz

Rozhovor vedl a připravil Pavel Maňas ve
spolupráci s Františkem Březinou.
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KdyÏ nûco ãlovûk chce dokázat
a jde za tím, tak to dokáÏe

Předem rozhovoru s naším fanzinářským
kolegou Pavlem „Payem“ Merklem bych
rád předeslal, že ač nejsem zastáncem
rozhovorů s kolegy z branže, okolnosti
nás (a především mě) donutili k tomu, že
se v Metal Breath po jeho desetileté existenci objevuje takovýto rozhovor poprvé. Beru to jako zkoušku. Pavla „Paya“
Merkla asi není třeba na našem fanzinovém kolbišti více představovat. Jedenáct
kvalitních čísel hovoří za vše. Payo jako
fanzin a Paya jako člověka jsme vyzpovídali jednoho dne u kafíčka v Rock Café
v Praze. Zde je...

Pavel: „Začneme trochu jinak. Jsem člověk,
který odsuzuje recenze na jiné fanziny právě
ve fanzinech a také rozhovory s lidmi ze stejné branže. Tedy rozhovor s fanzinářem ve
fanzinu. Toto je taková zkouška - zpověď,
vůbec první rozhovor s někým z branže
v Metal Breath. Jak se k této problematice
stavíš ty? Jsem totiž na važkách, zda to má
smysl...“
Payo: „Já si myslím, že to má smysl určitě, protože jinak bychom v Payu nedělali profily lidí,
kteří se zabývají tiskovinami a nedělali bychom
ani recenze. Recenze na fanziny děláme proto,
že jich vychází celá řada a lidi, když jdou třeba
na koncert, tak neví, který z nich si mají koupit.
Oni to tak nesledují jako my. Na koncertech fanoušci vidí mnoho oxeroxovaných plátků a neví, který si mají vybrat. Spíše chceme poukázat
na ty, které by si mohli vybrat. Aby si fanoušci
řekli, že o tom kterém někde psali, je tam dobrý
čtení, zajímavý recenze, dobrý názory, a tak si
to koupí. Rozhodně to má smysl a vlastně to
podpoří i ty fanzináře.“
Pavel: „Vždycky jsem si myslel, že úloha fanzinu je taková, že má pomáhat mladým kapelám a vytahovat takové spolky, na které
není místo ve „velkých“ časopisech. A věci

z branže tudíž lidi ani nezajímá. Navíc rozebírat věci, o kterých lidi ani nevědí.“
Payo: „Má to určitě význam. Úzce to souvisí
s hudbou a máš zase lidi, který sbírají dema, cédéčka a lidi, který sbírají undergroundový fanziny. Je to takový přiblížení lidem, že se tady něco děje a je to taková kolegiální pomoc. Lidi tím
možná dokopeš, aby si ten dotyčný fanzin koupili. Každý fanzinář je rád, když si to někdo
koupí a má pocit, že to nedělá pro nic za nic.
Vem si, že jsme to skoro jako první začali
v Payu dělat, chytlo se to a dnes to dělá skoro
každý.“
Franta: „Nesouvisí to také s tím, že těch fanzinů je velké množství? Proč si myslíš, že jich
vůbec vychází tolik?“
Payo: „Určitě. Chtěli jsme se v tom zorientovat
a pro lidi to nějak zviditelnit. Třeba v naší rubrice „Průvodce temnotou“ dáváme prostor sice
ne každému fanzinu, ale tomu, který je na určité dobré úrovni a tím chceme ukázat čtenářům,
jaký ten dotyčný fanzinář ve skutečnosti je. Je to
hodně zajímavý a chodí na to dost reakcí. Čtenáři pak k tomu člověku získají třeba bližší
vztah a až uvidí ten fanzin, tak si ho třeba koupí jen na základě toho rozhovoru a podpoří ho.
U nás to vzniklo tak, že to byl popud Keliho, který je takový nimrod. Zpočátku to ale vypadalo,
že jsme nějak nadřazený nad jinými fanzináři,
ale tak to nebylo. Myšlenka byla už z počátku jiná. Zkrátka jsme jen chtěli podpořit fanzinovou
scénu. A k té druhé otázce. Já myslím, že už to
není tak horký. Bylo období, kdy jich bylo víc.
Ti lidé chtějí dělat časopis, protože je to hezký
a chtějí se nějakým způsobem „vybouřit“. Kontaktují se osobně s kapelami, dostanou nějaké
materiály, nějaké nahrávky zdarma. To nějak
dají dohromady a udělají fanzin. Nedomýšlejí
však to, že než udělají jedno číslo, je za tím kupa práce. Hodně lidí to pak odradí, časem končí a nebo v lepším případě fúzují dva fanziny
dohromady. Prvopočátek je asi ten, že je blíže
vysněným kapelám a aby se dostal k nějakému
balíku nahrávek. Je to však hodně povrchní, a
proto jich také dost končí.“
Franta: „A jak to bylo s tebou? Proč jsi začal
dělat fanzin?“
Payo: „Na myšlenku mě přivedl Jirka Holub.
Říkal, že by bylo dobré udělat nějaký fanzin
a já mu hned na to s nadšením kývl, ale říkal
jsem mu zároveň, že bych to nedokázal. Měl
jsem v ruce Minas Tirith, i když tehdy to byl xeroxovaný fanzin, kde nebyly vidět ani fotky, ale
mě se to hrozně líbilo. Když jsem to viděl, říkal
jsem si, že to nedokážu. Nadchla mě ta myšlenka, zkusit to, zda bych to dotáhl alespoň na jeho úroveň. A tak jsem do toho šel. První číslo
jsem vesměs dělal sám a bylo to, jako by to dělali děti ve školce. Vůbec jsem nevěděl ani, jak
má vypadat takový fanzin. Původně jsem psal
texty v 602, tiskl jsem to a pak lepil na A4 papíry, odkud se to kopírovalo. Bylo to šílený. Pak
běhat na kopírku, dávat to dohromady a sešívat... Bylo to zajímavý. Byl jsem strašně rád, že
jsem dal dohromady první číslo. Jenže v té do-
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bě, kdy jsem měl v ruce první číslo Paya, dostal
se mi do ruky Immortal Souls a to bylo zase o
dvě třídy lepší. V tu chvíli jsem si říkal, že jsem
sračka. To mě hnalo dál dopředu, abych se dál
učil třeba na počítači a zdokonaloval to, jak to
jen půjde. Dneska jsem tomu rád, protože jsem
poznal nové věci a dokázal jsem si, že když něco člověk chce dokázat a jde za tím, tak to dokáže.“
Pavel: „Zmínil jsi Minas Tirith. Čerpal jsi
pak inspiraci i z jiných domácích či zahraničních fanzinů?“
Payo: „Já jsem byl na začátku úplný laik, takže
se ke mě vůbec zahraniční fanziny nedostaly.
Obecně se moc těch fanzinů ke mě nedostalo.
Občas Morphia a zmiňovaný Immortal Souls.
Já jsem ani nevěděl, že existuje nějaké undergroundové dopisování. První mě snad kontaktoval Čurby z Obscene a pak už to jelo... Bylo to
takové hledání sebe sama.“
Pavel: „Kdybys tehdy věděl, co to obnáší za
práci, korespondence, vztahy, jak to všechno
funguje, šel bys do toho znova v dnešní době?“
Payo: „Kdybych věděl, co je s tím práce a finanční obnosy, tak asi ne. Ale nyní vím, že mě
to baví a těší a je to koníček. Asi bych do toho
šel. Začínající fanzinář to má hrozně těžký - dostat se na solidní úroveň, dát o sobě vědět - že
vychází, představit se lidem, kontakty s labely...
Určitě bych do toho šel znovu... Stojí to za to.
Třeba nyní jsem dal přednost víc časopisu, než
třeba kapele. Monasterial Crypt jsem úplně odložil. Vždycky si říkám, že až budu mít více času, tak se vrhnu na Monasterial, ale Payo zabírá opravdu hodně času.“
Pavel: „Vydali jste u čísla deset poprvé barevnou obálku. Je tam malý krůček k tomu,
udělat z fanzinu časopis. Láká tě tato věc, jet
v kolejích třeba zaniklého Whiplashe?“
Payo: „Určitě mě ta myšlenka láká. Ale abych
se vrátil k tý barevný obálce. To byl nápad Loudi, který s tím přišel úplně nadšený, že také přispěje nějaké peníze. Do té doby jsme to financovali s Kelim jen my dva. Tak jsme si řekli,
proč to nezkusit. Důvod byl také ten, že se chceme prezentovat také na zahraničních labelech v
lepším světle. Labely si pak lépe vybírají spolupráci mezi fanziny z celého světa. Druhý důvod
je ten, že obecně platí, že obal prodává. Já jsem
zprvu nebyl tou myšlenkou nadšen, chtěl jsem
zůstat u undergroundových barev - černá a bílá, ale nechal jsem se časem přesvědčit Kelim i
Louďou. Teď jsem docela rád, že jsme to zkusili. K tomu krůčku. V podstatě to tak dneska je.
Přešli jsme na formát A4. Je tam něco nového,
můžeme zase něco dalšího objevovat. Chtěli bychom vycházet častěji, jestli to samozřejmě
zvládnem jak finančně, tak i časově. Momentálně do toho vložil peníze také Shindy, takže uvidíme, jaké budou reakce na aktuální číslo 11.“
Pavel: „Nemáš třeba strach z toho, že časem
to nebude jen koníček a budeš muset opustit
práci a naskočit do té pravé časopisové
práce?“
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Diskografie:
The Warrior’s Poets, demo 1998
Mutant Star, CD 2000, Epidemie Records

vypálit, není problém...“
„Vraťme se však k vašemu aktuálnímu
CD. „Mutant Star“ je deska, která má
„pouze“ pět tracků. Jak je vůbec dlouhá?“
Martin: „Je dlouhá 43:21 - to nám to hezky
vyšlo. Ty tracky oddělují v podstatě jen texty,
až na jednu výjimku. Všechny skladby jsou
ale propojené, takže pokud se nebudeš dívat
do bookletu nebo na přehrávač, bude to na
tebe působit jako jedna skladba. Berem to
spíš jako jednu věc - „Mutant Star“...“
„Jak dlouho vůbec tento materiál vznikal.
To není zas tak dlouho od dema...“
Martin: „To je zajímavá otázka. Vznikalo to
totiž ještě před demem „The Warrior’s Poets“, vlastně ještě dříve, než jsme jej šli natáčet. To bylo možná někdy na počátku roku
1997. „Warrior...“ jsme už ani necvičili.
Věděli jsme, že to půjdem nahrávat, ale už
vznikaly základy „Mutant Star“. Tvorbu
jsme směřovali tentokrát úplně někam jinam. Celý výtvor pak vznikal skoro tři roky
- do začátku roku 2000. Příčinou, že to vznikalo tak dlouho, byly spíše důvody mimohudební - osobní.“
„Album jste nahrávali v lednu 2000 tři týdny, ale pak jste tam ještě něco dotáčeli...“
Martin: „Je to tak. Dělali jsme ještě nějaké
postprodukce. Měli jsme od nahrávání odstup
devíti měsíců a zjistili jsme, že nám nesedí nějaké poměry nástrojů. Bylo to hodně těžké smíchat.
Někde
jsme
třeba
míchali
i dvacetiminutový blok. Jinde nás napadlo přidat kytaru, přidat klávesy. Dotáčeli se nějaké
drobnosti a udělal se ještě jeden mastering.“
Pavel: „Studio Hostivař je hodně dobré studio. My jsme tam zaplnili úplně všechno, co se
dalo, míchačka byla hodně náročná, míchali
jsme až 30 stop...“
„V době, kdy jste natáčeli tuhle desku jste

nevěděli, že vám ji vydá Epidemie Records.
Byl to už tehdy záměr vydat tenhle materiál na CD? Nebo jste to brali jako další demo?“
Martin: „Jako demo rozhodně ne. Dokonce
byly takové tendence - buď CD anebo šuplík.
Anebo vůbec nejlépe - buď to vydáme
u zahraničního labelu anebo šuplík. Z venku se
nikdo neozval. To bylo pro nás docela velké
zklamání. Nikdo se ani nenamáhal. Mysleli
jsme si, že nám pomohou kontakty
z těch větších firem, které nám distribuovaly
demo. Poslali jsme CD a nic. U dema jsme
měli rozhodně větší odezvu. Pak přišla nabídka od Epidemie a vše bylo zpečetěno...“
„Nebývá zvykem, že firma velikosti Epidemie hned vydá CD ve tří tisícovém nákladu
jako ve vašem případě. Čím to?“
Pavel: „Tak asi tomu věří, stejně jako tomu věříme my. A my ji ve všem pomůžeme, pokud
budeme moci.“
Martin: „Firma to má jako prioritu. Třeba
jsme první česká kapela, které vyšlo CD na digipacku. Nepočítáme slovenské Depresy, kteří
vyšli u Shindyho. Navíc digipack ve velkolepém stylu (typu Holy Records). Není to jen nějaká přehnutá stránka. Navíc se
udělalo klasické promo CD do pošetek, což se
v našem undergroundu také nevidí... Je to také
důkaz, že Demimonde jsou vyjímečnou kapelou u Epidemie.“
Pavel: „My dokonce věříme, že se to nejen
prodá, ale že se bude dělat i dolis.“
„Vrátím se nyní k názvu desky. Proč „Mutantí hvězda“ nebo „Hvězda Mutanta“?“
Martin: „Tak ten Mutant - to je jasné. Martin
Čech o nás tvrdí, že hrajeme hudbu pro 21.
století. Promítají se do toho sci-fi prvky. Mutant je křížení těch stylů a pohled dopředu - nikoliv dozadu, které je možno na CD slyšet. No
a Star? Pod tím si je možno představit buď
vesmír, anebo hudební hvězdy, což my jsme!“
„Souvisí ten název s texty, které se linou
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deskou?“
Pavel: „Ne, snad jen ten Mutant je tam někde
skryt“...
Martin: „Ten název vznikl tak, že náš kytarista s basákem mají elektronický projekt Mutant
Star a dohodli jsme se, že když vyjde deska
Mutant Star, tak se na oplátku bude jmenovat
„Demimonde“...“
„No a kdo skládá hudbu a píše texty?“
Martin: „To je v podstatě kolektivní práce,
všichni nosí nápady, které pak dopilováváme
na zkouškách...“
„Máte možná docela štěstí na lidi, kteří dokáží vymýšlet zajímavé samply a aranže...“
Martin: „Tak většinu vymýšlejí strunaři, já
mám zase průpravu - školu na klavír, takže asi
vím trochu, o čem by to mělo být...“
Pavel: „Souvisí to také s tím, že když si poslechneš celou desku, tak nepoznáš, co jsou
klávesy, co jsou samply či co jsou kytarové efekty. Je to taková jedna velká kosmická koule
v pozitivním slova smyslu...“
„Poměrně často se ptám kapel, jak by se sami stylově charakterizovaly. Máte vy něco?“
Pavel: „Tři slova - cosmic - postmoderna art.“
Martin: „Já mám pro to něco jiného - AAA.
Avantgardní atmosférický art metal s prvky eletroniky.“
„CD obsahuje CD-ROM. Na co se mohou
lidé těšit po zakoupení?“
Pavel: „Tak jak už jsme o tom mluvili, je
tam plná verze dema „The Warrior’s Poets“
v MP3, je tam necelých 50 minut elektronické hudby (ambient, jungle atd.), kterou dodal člověk, který nám dělal grafiku, živě
s námi jezdí a skládá samply. Dále je tam
naše obrazová galerie - asi 100 fotek, nějaká historie, texty a dvě videoukázky z koncertu Demimonde. Je to děláno na způsob
internetových stránek...“
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Insania
Pavel Maňas

Každá deska jinde
Brněnská hydra Insania provází Metal Breath již od jejího vzniku. Vždycky, když se
něco okolo ní semlelo, sešli jsme se s jejím
vládcem Polym, abychom si o všech podstatných událostech popovídali osobně. Od
vydání řadového alba „Virtu-ritual“ uběhla
již notná doba, a tak se čekalo na její nový
výtvor. Jenže nový výtvor jaksi nepřišel a
místo něj vyšlo opravdu zajímavé CD s názvem „Recycling & Live In Seattle“ u firmy
CBR Records, za níž nestojí nikdo jiný, než
Miloš „Dodo“ Doležal. Vydání CD se sice
poněkud protáhlo, ale výsledek opravdu stojí za to. CD má zajímavě řešený kartonový
obal a nese se i vzdáleně v duchu názvu desky - tedy recyklace papíru. Když se
ohlédneme za diskografií Insanie, pak si ihned všimneme, že každé CD vydala jiná firma. Proto vůbec první otázka na Polyho
směřovala taková: Proč opět změna firmy?
Poly vysvětluje: „Poslední desku jsme vydali u dobrého brněnského labelu Indies Records, jenže jejich politika prodeje je poněkud odlišnější, než třeba u undergroundových vydavatelství. Cena CD se tak pohybovala k hranici 400,- Kč a kazety 230,Kč, což se nám zdá už opravdu hodně.
Prodávala se však i tak dobře, ale spokojenost z naší a i ze strany Indies však
naplněna nebyla. Proto jsme se rozhodli opustit jejich stáj. Indies má především distribuci u nás a my jsme kapela,
která chce do světa. Oni ji však nemají.
Naopak je zase pravda, že pokud jde
o propagaci naší desky, tak tu jsme měli rozhodně nejlepší za celou existenci
kapely. „Virtu-ritual“ jsme už točili
v Haciendě Miloše Doležala a tam jsme
poznali, že je to člověk hodně v pohodě,
i když jsme předtím měli jisté obavy. I když
je Miloš někde úplně jinde a dělá úplně jinou muziku, tak ta naše spolupráce byla naprosto v pohodě. Proto jsme se také asi kvůli tomu později domluvili na další spolupráci ohledně nového CD „Recycling & Live In
Seattle“. Firma CBR má zase na druhou
stranu kontakty v zahraničí a distribuci směřuje především tam. Nemá však distribuci
u nás, i když tu si umíme částečně pohlídat
i sami. Dokladem toho je například to, že
i nové CD Insanie distribuuje Indies.“ Poly
je neuvěřitelný řečník. To, co dokáže říci
v podstatě v jedné větě, je až neuvěřitelné.
Recyklace
Bylo už zmíněno, že se nejedná o plnohodnotné řadové album. Co tedy mohou fanouš-
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& The Aristocracy Of New Outlaws
ci na tomto netradičním CD nalézti? Poly to
shrnuje do následujících vět: „V roce 1999
jsme byli v Americe, kde jsme původně měli
jet turné po západním pobřeží. Nakonec to
bylo šest koncertů v Seattlu a jeho okolí.
Dva z těch koncertů jsme nahrávali na
DATku, a tak nás napadlo tenhle materiál
vydat. Navíc jsme si chtěli zkusit nahrávání
v tamním studiu. Natočili jsme se zvukařem,
který dělal například s takovými kapelami
jako Soundgarden či Alice In Chains, ve studiu dvě skladby. Jeho to hodně zajímalo, navíc to byl velmi pohodový člověk. Abychom
měli tu nahrávací frekvenci co nejlevnější,
tak jsme nahrávali od sedmi večer do tří do
rána. I když ta kvalita není nijak závratná,
rádi jsme to zkusili a byla to určitá zkušenost. Takže na CD je koncert ze Settlu, jsou
tam ty dvě skladby ze studia, dále je tam část
„Recyklace“, což jsou naše staré skladby
nahrané jinak a s novým zvukem a aranžema
a pak jsou tam remixy, který dělali velice šikovný lidi, mimo jiné i z Prahy.“ Nasnadě je
otázka, proč přichází Insania s tímto zajímavým CD nyní, po třech studiových deskách.
Dalo by se to považovat jako Best Of? „Ne,
kdepak. V podstatě jde o to, že od vydání
desky „Virtu-ritual“ Insania pořád jen živě
koncertuje a těch nových písniček tolik na

Klíma - basa
Black Drum - bicí
Poly - kytara & zpěv

Kontakt:
Cult Insania, Rosťa Mozga,
Špitálka 37, Brno, 602 00,
e-mail:poly@atlas.cz,
http://insania.freemusic.cz

celou desku zatím nemáme. Pořád jsme hráli, pak přišla Amerika, strašně moc věcí se
dělo, a to i mimohudebních. Teprve až nyní
se soustřeďujeme na nový materiál. Rádi
bychom v létě nahrávali již novou desku tak,
aby se před vánocemi objevila již na trhu.
Tohle CD je určitým dokumentem z tý Ameriky, z naší cesty i jak je pojatá. Obal je dělaný z recyklovaného kartonu, aby to podpořilo tu myšlenku recyklace, je tam udělaný
ten recyklovaný pentagram jako určitá fraška, je tam vložený booklet, který popisuje celou tu cestu, hlavní zážitky a v neposlední
řadě i fotodokumentace. Z nahrávek koncertů jsme vybrali to, co se dalo použít
a abychom využili stopáž CD, rozhodli jsme
se natočit ještě část „Recyklace“ - tedy ty
starší skladby a doplnit je remixy. Celá des-

ka má přes sedmdesát minut a je toho tam
požehnaně.“ Poly zde mluvil o jistém dokumentu cesty. Jenže to není vše. Z celé výpravy za oceán ještě vznikl desetihodinový
videozáznam, jehož sestřih se objevil jako
dvacetiminutový dokument Ego v České televizi... Což je ale na takto zajímavý materiál málo. Neuvažovala Insanie o vydání třeba
videokazety s větším rozsahem, než který
běžel v ČT? „Určitě. Jistě víte, že jsme už
jednu videokazetu vydali („Poodhalení
mystéria“). To byl určitý film, který shrnoval existenci Insanie, i když dost záhadným
způsobem. Přemýšleli jsme i o vydání videokazety, ale jsou tak okrajovým artiklem, že
by se prodávaly tak strašně pomalu, že by to
nemělo ani cenu. Spíš uvažujeme, že na další CD umístíme CD-ROM, kam bychom ty
záběry také umístili. Asi to uděláme takto...“

Změna názvu
Před časem k nám do redakce dorazil od Polyho mail, ve kterém prováděl anketu, jak
změnit název Insania. Dost šokující, ale
i pochopitelné zároveň. Insania se nejmenuje jen Insania, ale k tomuto názvu byl přidán
dovětek & The Aristocracy Of New Outlaws. Poly tyto okolnosti vysvětluje:
„I když máme u nás název Insania patentovaný (ne kvůli byznysu, ale je to součást
našeho života), tak jsme zjistili, že ve
Švédsku vznikla jiná Insania, která hraje speed metal. Strašně bychom neradi,
aby nás někdo se speed metalem zaměňoval. Mohlo by k tomu dojít. Už jenom
třeba kvůli recenzím v časopisech. Jelikož ve světě tu ochranou známku zaregistrovánu nemáme a i když je ta kapela mladší než my, rozhodli jsme se připojit ten dovětek ke jménu kapely. Shodou okolností jsme vloni vydali manifest
s názvem „Aristokracie nových vyděděnců“, kde se vyjadřujeme k jakýmsi
kulturním hodnotám stávající společnosti (je
otištěn i v bookletu CD). Tak nás to napadlo, že bychom mohli mít podtitulek. Je to něco, čím se snad odlišíme od ostatních případných nových kapel s názvem Insania.“
Bude
ho
však
Insania
používat
i nadále? „Tady v Čechách ho asi používat
na koncertech nebudeme, jelikož nás tady lidi znají, budeme ho ale určitě používat pro
zahraničí.“ U nás si však Insanii s jinou asi
zaměňovat nebudeme...
Diskografie:
Crossfade, CD 1994, Malárie Records
God is Insane… Join Him!, CD 1996, Taga Records
Virtu-ritual, CD 1998, Indies Records
Recycling & Live in Seattle, CD 2000,
CBR Records
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z bývalých Disfigured Corpse nezbyl nikdo, krom Pancha, který se časem obklopil novými lidmi. Ti takhle fungovali dva
roky a uměle to udržovali při životě.
Hadgi v té době už hrál v Dissolving Of
Prodigy, ostatní také v nějakých místních
kapelách.“ Tak stručně shrnují Disfigured Corpse toto zmatené období. Považují tedy samotní Disfigured Corpse kapelu Disfigured také jako součást své vaší historie? „Rozhodně bychom se od ní
chtěli stoprocentně distancovat. Od roku
1995 až do roku 1998 Disfigured Corpse neexistovali. To si zapište!“ Až teprve
na konci roku 1998 se začíná něco dít. Za
Pavel Maňas
obnovení Disfigured Corpse ve staré sestavě
s
Vladisem
za mikrofonem může v podstatě PeV jednoduchosti tří akordů je síla
tr Staněk - zpěvák a kytarista doomových Silent Stream Of Godless Elegy. „On nás prakticky stmelil, proOstravská death grindová kapela Disfigured Corptože od něj byl ten první impuls, aby se dali Disfigured
se existuje již od července roku 1991, kdy ji založiCorpse opět dohromady. Chtěl s námi hrát, a tak jsme
li čtyři maníci se zvláštními přezdívkami - Ferenc,
to dávali postupně nějak dokopy. S ním jsme však oHadgi, Tomba a David v karvinském rockovém
dehráli pouze jediný a první koncert po letech, aby pak
klubu Kedlub. Celá jejich následující historie byla
zase odešel a věnoval se hlavně své domovské kapele.
však navenek velmi chaotická a pro neznalce všech
Zkrátka to nestíhal.“ Reunion Disfigured Corpse vzniperson,
které
se
postupem
času
kl koncem roku 1998, příští rok na to již pilně koncerv téhle kapele vystřídaly a další zmatky v podobě
tují a následně nahrávají druhé syrové a agresivní - tégrupy se zkráceným jménem Disfigured, ohánějící
měř čtyřicetiminutové album „Mega Ultra Intergalacse úspěchy Disfigured Corpse, naprosto neprůtic Core 2000“, které mělo původně vyjít též u firmy
hledná. Proto jsme se se znovuobrozenými DisfiguSheer Records, jenže vydání se oddalovalo. Nakonec
red Corpse sešli v Praze, abychom do těchto zmatse nahrávky ujal Martin Čech z agilního labelu Epideků
vnesli
alespoň
trochu
vysvětlení
mie Records, aby toto CD vydal poměrně rychle v záa pročistili některé chybné profily, vycházející
ří roku 2000. Deska je sestavena převážně z nových
v časopisech a fanzinech v polovině minulé dekády.
skladeb z období 1998-1999, ze starých je tam pouze
Na všetečné otázky Metal Breath odpovídali všichjedna a dvěmi skladbami přispěl také ještě Petr Staněk.
ni členové - tedy Ferenc, Hadgi, Tomba
A jsme v současnosti. Posledním zmatkem do celého
a Vladis. Nebylo to však jediné téma na rozhovor.
koloběhu dějin Disfigured Corpse vnáší Hadgi: „Aby
Povídat si samozřejmě budeme také o aktuálním
to bylo dokonalé, tak se naše prvotina měla jmenovat
CD „Mega Ultra Intergalactic Core 2000“...
„Dissapointment“, ale na závěrečné přípravy CD
jsme vůbec nebyli pozváni (i když kapela v té době neHistorie
existovala) a firma nám změnila jak název desky, tak i
V roce 1992 vzniklo první demo Disfigured Corpse,
obal, se kterým se rozhodně neztotožňujeme. Stojíme si
na jehož základě podepsali první smlouvu s tehdy mlaza hudbou samou i po těch letech, ale to, co se dělo kodičkou firmou M.A.Bona. Už dva měsíce po té šla kalem, to ne... Takový masakr tady tehdy nikdo nehrál...“
pela znovu do studia, kde se již také objevil další člen
Pancho, aby zde nahrála stejný materiál
Mega Ultra Intergalactic Core 2000
z dema v lepším kabátě a pod producentskou taktovDlouho očekávané druhé album bylo na světě 22. září
kou Marka Schneidera, známého z tehdejších Neme2000. Autor tohoto článku se opravdu těšil na CD,
sis. V témže roce vychází společné split CD
ovšem byl trochu zklamán tím, že se z CD vytrácí jas kapelou Total Death (později známou pod jménem
kási živelnost, která je na koncertech Disfigured CorpCarousel Of Tears). Psal se rok 1992 a bylo tedy nase tou nejlepší charakteristikou a devizou zároveň. Jízsnadě, že právě toto CD hodně kapele pomůže zvidida a syrovost je ta tam. Album působí trochu sterilně.
telnit se. Pomohlo jí to? Na to všichni členové odpoProč? Vždyť ve studiu se dnes dá udělat více... „Máš
vídají jednoznačně: „Určitě. Na trhu nebylo tehdy topravdu.“, odpovídá Ferenc s Hadgim a pokračují: „ve
lik cédéček a hlavně kapel. Akorát nás mrzelo, že nás
studiu je to všechno vážnější. Všimni si, že je deska poBona dala na splitko, protože prvnotní dohoda byla
malejší. Na koncertě to hrajeme vždycky rychleji. Je
taková, že nám vydá samostatné CD, ale díky tomu, že
velký rozdíl mezi tím, když jsi zavřený
jsme měli materiál dlouhý pouze 30 minut, dali pak na
v malé místnosti, než kdy jsi mezi lidmi. Ti lidé tě projednu fošnu dvě kapely...“ Už rok na to nahrávají Disstě vybudí... Navíc naše heslo zní - bavit lidi. Nemá cefigured Corpse ve studiu Barbarella první samostatnou
nu tam stát a hrát jako virtuóz. To nemusím chodit na
desku „Flesh Of Pain“. Jenže se psal rok 1993, ve ktekoncerty. Můžu si pustit doma CD! Chce to prostě žirém se M.A.Bona rozpadá na dva tábory. Sváťa Schvelnost a na těch koncertech je to proto lepší...“ Takwarzer zakládá firmu Sheer Records a nabízí kapele
že se dá říci, že Disfigured Corpse upřednostňují živé
vydání tohoto materiálu na CD. „...jenže tři roky shákoncerty před deskami? „To určitě ne. Rádi bychom
něl peníze na vydání a díky tomu tři roky ta deska lešli opět do studia. Stále se vyvíjíme dál. K tomu také
žela. Vyšla až v roce 1996!“ Pro kapelu tedy jistě nic
pomáhá studio, ale koncert je koncert.“ Přejděme
příjemného. Následovalo období temna, kdy to
však konkrétněji k aktuálnímu CD. Proč si vůbec zvos kapelou šlo od desíti k pěti. Hadgi odešel v té době
lili takový zvláštní název, který by se mohl klidně zana vojnu a místo něj přišel Lary z Morsus (stejně tak
měnit za škatulku či reklamní slogan nového alba?
i Pancho). V této sestavě také „Flesh Of Pain“ vzniká
„Ten název samozřejmě vznikl u žejdlíku v hospodě,
(ještě
bez
Třískaly
alias
Vladise).
jak jinak. Byl to nápad a takový trochu výsměch všem
V období od roku 1993 až 1995 lidé odcházeli a přitěm škatulkám, které si kapely píší. Nejprve se to necházeli. Stejně tak časem vyhazují i zpěváka Davida.
zdálo několika lidem okolo - včetně firmy, ale nakonec
„V podstatě jsme v roce 1995 natočili demo jen pod
jsme jej prosadili. Slibujeme, že příště to bude kratší.“
názvem Disfigured („Total Waste“). Ovšem to je asi
V podstatě pro kapelu nemá tento název větší význam,
naše nejhorší nahrávka. Pak už v sestavě
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ale hodně koresponduje s obalem. Slovo Intergalactic
má souvislost s obalem. Startující raketoplán, na druhé straně (na inlayi) zase přistávájící raketoplán, na
potisku CD logo výpravy do vesmíru... Hadgi tyto
souvislosti vysvětluje: „Můžeš si tam dát co chceš...
Vím, že to není moc grindové. Myslím, že největším zázrakem uplynulého milénia je raketoplán. Vyveze lidi
do vesmíru a vrátí je v pohodě na zem. Fascinuje mě
to! Otevřeš booklet a uvidíš věci, které by se neměly
dostat za hranice tohoto světa. Na první stránce je
škaredý chlapík, který uhryzává kohoutovi hlavu. Veškerá víra, která existuje je blbost. Přináší to jen samé
zlo. Rituální věci jako jsou tyto, jsou naprosto zbytečné. Další motiv je McDonald’s, který brání česká policie a do oken jsme vmontovali mrtvé krysy. Asi každý pochopí, o co jde. Dále je zde oční zornička, ve které je vidět stará žena, která šňupe lajnu jako řemen nebo třeba mapka gulagu ve tvaru lidské lebky - to je naprostá šílenost či znetvořená tvář ženy po plastické operaci... Zkrátka všechny špatné věci, které by se neměly dostat jinam... Každý ať si vezme z toho něco...“
S obalem souvisejí také texty či ne? Toto téma doplňuje Vladis osobně: „Pro mě osobně určitě ano. Souvisejí. Obal i název souvisejí s texty, i když tam není nic
o kosmonautech. Ale v těch textech se vždycky najde
to, že odstartujeme - což je třeba začátek koncertu a po
koncertě zase přistaneme a pak každý odletí kam
chce...“ Nejsme o nic moc chytřejší než předtím.
Zkusme to jinak. Je tam nějaký srdcový text Vladise?
„Jsem samozřejmě pišný na všechny texty, které jsem
napsal, ale nejvíce v té době jsem byl nadšený z textu
„Kinder Surprice“, což bylo těsně předtím, než se nám
se ženou narodila dcera. Text je o tom, že jsme nevěděli, co nám přijde na svět - zda kluk nebo holčička. Je
to o tom překvapení. Brutální skladbička. Když bych to
měl shrnout všechno, jsou tam texty trochu politické,
sociální a třeba takové náhledové na určité věci... Samozřejmě v textech nechci nikomu říkat, že to má dělat tak a tak. Jsou tam jen mé názory...“ Na desce nalezneme také dvě cover verze - od Defecation a
S.O.B.. Proč je zařadili také na toto album? K tomu
Ferenc poznamenává: „Na těhle kapelách jsem začínal. To je absolutní grindová špička
a klasika. Anglie a Japonsko. Amíci se můžou jít klouzat. Ostatní „cover verze“ jsou v podstatě z pera současných členů, ovšem psané pro jiné kapely...“
Živá novobodá vystoupení
Byla řeč o tom, že po znovuobnovení činnosti Disfigured Corpse, téměř ihned začali koncertovat. „První
koncert jsme měli v červnu 1999 a pak už to jelo jak na
drátkách. Loni jsme stihli objet většinu velkých a známých festivalů včetně skvělého Obscene Extreme festu, kde jsme si to hodně užili. Chybělo snad jen litoměřické Dynamo, ale tam se objevíme letos. Takže s
koncerty absolutní spokojenost. Připočteme-li loňské
turné s Hypnos a Obscenity či letošní plánované Metal Breath Tour 2001...“ A co třeba zahraniční štace?
Vladis k tomu říká: „Tak dřív jsme hráli docela dost
venku. Ono, co je to dost. Pár koncertů v Německu, nějaké koncerty v Polsku. Nejdál jsme byli asi v Hamburku s Fleshless. Doufejme, že se s touto deskou chytnem a něco dalšího venku domluvíme...“
Diskografie:
Disfigured Corpse / Total Death, 1992, M.A.Bona
split, Flesh Of Pain, 1996, Sheer Records, Mega
Ultra Intergalactic Core 2000, 2000, Epidemie Records
PS: V polovině roku 2001 vychází „Mega Ultra Intergalactic Core 2000“ na LP u Hyenyzm Records...
Kontakt:
Martin „Hadgi“ Stoklosinski, Ke studánce 1045,
Orlová - Lutyně, 735 14, e-mail: disfigured.corpse@post.cz, tel.: 0602 / 768689 (Tomáš Sýkora)

