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I nadále pokračujeme v ‘diskografím’ seriálu, který si v žádném případě neklade za cíl najít všechny skupiny začínající písmenem “K” a vyjmenovat veškeré jejich nahrávky, ale
pouze upozornit na kapely, které ve
své době něco znamenaly a možná
ještě dnes jejich počiny někoho osloví. Proto jsme záměrně vypustili některé desky, jež se zásadní tvorbou
formací nemají mnoho společného.

Murder Day (1996), Sounds Of Decay
(mini CD, 1997), Saw You Drown
(mini CD, 1998), Discouraged Ones
(1998), Tonight’s Decision (1999),
Teargas (mini CD, 2001), Last Fair
Deal Gone Down (2001), Viva
Emptiness (2003), Brave Yester Days
(2CD, 2004)

KEEL
Lay Down The Law (1984), The Right
To Rock (1985), The Final Frontier
(1986), Keel (1987), Larger Than Live
KAMELOT
Eternity (1996), Dominion (1997), (1989)
Siege Perilious (1998), The Fourth
Legacy (2000), The Expedition (2000),
KILLER (Belgie)
Ready For Hell (1981), Wall Of Sound
Karma (2001), Epica (2003)
(1982), Shock Waves (1983), Fatal
Attraction (1991)
KANSAS
Kansas (1974), Song For America
(1975), Masque (1975, reedice 2x
KILLER (Švýcarsko)
bonus, remaster, 2001), Leftoverture Lady Killer (1981), Thriller (1982),
(1976, reedice 2x bonus, remaster, Stronger Than Ever (1984), Young
2001), Point Of Know Return (1977, Blood (1986)
reedice 2x bonus, remaster, 2002), Two
KILLER DWARFS
For A Show (2LP live, 1978), Monolith
(1979), Audio-Vision (1980), Vinyl The Killer Dwarfs (1983), Stand Tall
Confessions (1982), Drastic Measures (1986), Big Deal (1988), Dirty
(1983), The Best Of Kansas (1986), Po- Weapons (1989), Method To The
wer (1986), In The Spirit Of Things Madness (1992)
(1988), The Best Of Kansas (1989),
KILLERS
Live At The Whisky (1992), Wheels The Kansas Box (2CD, 1994), Freaks Murder One (1992), Metal Christmas
Of Nature (1995), Always Never the (1994), South American Assault - Live
Same (1998), King Biscuit Flower (1994), Menace To Society (1994),
Hour Presents Kansas (live, 1998), The Live (1996), Made In Iron (1997)
Best of Kansas (best of, 1999),
KING DIAMOND
Somewhere to Elsewhere (2000),
No Presents For Christmas (EP, 1986),
Kansas - Live (CD, DVD, 2002)
Fatal Portrait (1986), Abigail (1987),
The Family Ghost (SP, 1987), Them
KAT
Worship Me Or Die! (1987), (1988), Phone Call (SP, 1988), The
Beethoven On Speed (1990), Digital Dark Side (mini LP, 1988),
Beethoven On Cyberspeed (CD-ROM, Conspiracy (1989), The Eye (1990),
1996)
Abigail - In Concert 1987 (1991),
A Dangerous Meeting (best of, 1992),
KATAKLYSM
The Spider’s Lullabye (1995), The
The
Death
Gate
Cycle
Of Graveyard (1996), Woodoo (1998),
Reincarnation (demo, 1992), The House Of God (2000), Abigal II - The
Mystical Gate Of Reincarnation (EP, Revenge (2001), Puppet Master (2003)
1994), Vision The Chaos (7''SP, 1994),
Death...Is Just The Beginning III.
KINGDOM COME
(sampler, 1994), Sorcery (1995), Kingdom Come (1988), In Your Face
Temple Of Knowledge (Kataklysm (1989), Hands Of Time (1991), Bad
Part III) (1996), Sorcery & The Mysti- Image (1993), Twilight Cruiser (1995),
cal Gate Of Reincarnation (1998), Live & Unplugged (2CD, 1CD live,
Northern Hyperblast (live, 1998), 1996), Master Seven (1997)
Victims Of This Fallen World (1998),
KING`S X
The Prophecy (Stigmata Of The Immaculate) (2000), Epic (The Poetry Of Out Of The Silent Planet (1988),
War) (2001), Shadows And Dust Gretchen Goes To Nebraska (1989),
Faith, Hope, Love (1990), King’s X
(2002), Serenity In Fire (2004)
(1992), Dogman (1994), Ear Candy
(1996), Best Of Kings X (1997),
KATATONIA
Ihva Elohim Meth…The Revival (de- Tapehead (1998), Please Come
mo, 1992, na CD 1994), Dance Of Home…Mr. Bolbous (2000), Manic
December Souls (1993), For Funerals Moonlight (2001), Black Like Sundays
To Come (mini CD, 1994), Brave (2003)

KINKS
The Kinks (1964), Kinks Size (1965),
Kinda Kinks (1965), Kinks Kingdom
(1966), Kinks Controversy (1966), The
Kinks Greatest Hits (1966), Face To
Face (1966), The Kinks (best of, 1966),
Well Respected Kinks (1966), Live At
The Kelvin Hall (live, 1967),
Something Else By The Kinks (1967),
Sunny Afternoon (best of, 1967), (The
Kinks Are) The Village Green
Preservation Society (1968), Arthur
(Or The Decline And Fall Of British
Empire)
(1969),
Lola
Versus
Powerman And The Money Go Round
(1970), The Kinks (best of, 1970),
Percy (soundtrack, 1971), Muswell
Hillbillies (1971), Golden Hour (best
of, 1971), Lola (1971), Everybody’s In
Showbusiness (2LP live, 1972), The
Kinks Chronicles (best of, 1972), The
Great Lost Kinks Album (1973),
Preservation Act 1 (1973), All The
Good Times (1973), Golden Hour Vol.
2 (best of, 1973), Preservation Act 2
(1974), Soap Opera (1975), Schoolboy
In Disgrace (1976), The Kink`s Greatest (best of, 1976), The Kinks File
(2LP best of, 1977), Sleepwalker
(1977), Misfits (1978), 20 Golden
Greats (best of, 1978), Low Budget
(1979), Second Time Around (1979),
One For The Road (2LP live, 1980),
You Really Got Me (best of, 1980), All
Day And All Of The Night (best of,
1980), Collection (best of, 1980), Give
The People What They Want (1981),
State Of Confusion (1983), Dead End
Street, Greatest Hits (best of, 1983),
Word Of Mouth (1984), Greatest Hits
(best of, 1984), Come Dancing With
The Kinks (best of, 1986), Think
Visual (1986), Hit Singles (best of,
1987), The Road (live, 1988), Lost And
Found (1986-1989, best of) (1989), UK
Jive (1989), Collection (best of, 1990),
Phobia (1991), The Very Best Of The
Kinks (best of, 1992), Scattered (1993),
To The Bone (live, 1994)
KISS
Kiss (1974), Hotter Than Hell (1974),
Dressed To Kill (1975), Alive (2LP
live, 1975), Destroyer (1976),
Rock’n’Roll Over (1976), Love Gun
(1977), Alive II (2LP live + pět nových
skladeb, 1977), Double Platinum (2LP
best of, remaster, 1978), Solové desky:
Ace, Gene, Paul, Peter (1978), The
Best Of Solo Albums (best of, 1978),
Dynasty (1979), Unmasked (1980),
(Music From) The Elder (1981), Killers
(čtyři nové skladby + best of, 1982),
Creatures Of The Night (1982), Lick It
Up (1983), Animalize (1984), Asylum
(1985), Crazy Nights (1987), Smashes,
Thrashes & Hits (dvě nové skladby,
nová verze Beth + best of, 1988), Hot

In The Shade (1989), Revenge (1992),
Alive III (live, 1993), Kiss My Ass
(tribute CD, 1994), Kiss Unplugged
(1996), You Wanted The Best, You
Got The Best (best of, 1996), Greatest
Kiss (best of, 1996), Carnival Of Souls
(1997), Psycho Circus (1998), Psycho
Circus (2CD, 1999), Detroit Rock City
(soundtrack, 1999), The Box Set (5CD,
rarity, 2001), The Very Best Of Kiss
(2002), We’re A Happy Family A Tribute To The Ramones (2003),
Symphony - Alive IV. (2CD, DVD,
live, 2003)
KONKHRA
Vicious Circle (demo, 1990), Stranded
(mini CD, 1992), Sexual Affective
Disorder (1993), The Facelift (mini
CD, 1994), Death...Is Just The
Beginning Part III. (sampler, 1994),
Spit Of Swallow (1995), Live Eraser
(live, 1996), Weed Out The Weak
(1997), The Freakshow (EP, 1999),
Come Down Cold (1999), Reality
Check (2003)
KORN
Korn (1995), Life Is Peachy (1996),
A.D.I.D.A.S. (SP, 1997), Who Then
Now? (VHS, 1997), Follow The
Leader (1998), Issues (1999),
Untouchables (2002), Take A Look In
The Mirror (2003)
KREATOR
Demo (1983), End Of The World
(demo, 1984), Endless Pain (1985),
Pleasure To Kill (1986), Flag Of Hate
(SP, 1986), Terrible Certainty (1987),
Out Of The Dark...Into The Light
(mini LP, 1988), Extreme Aggression
(1989), Behind The Mirror (SP, 1989),
Coma Of Souls (1990), Doomsday
News III (sampler, live, 1990),
Extreme Agression Tour ‘89/’90,
(VHS, 1990), Hallucinative Comas
(VHS, 1991), Renewal (1992), Brainseed (EP, 1992), Cause For Conflict
(1995), Scenarios Of Violence (best of,
bonusy, 1996), Outcast (1997), Chosen
Few (SP, 1997), Voices Of
Trangression (best of, raritky, 1999),
Endorama (1999), Past Life Trauma
(best of, raritky, 2000), Violent
Revolution (2001), Live Kreation /
Revisioned Glory (CD, DVD, 2003)
KRISIUN
The Plague (demo, 1992), Curse Of
The Evil One (splitko, 1992),
Unmerciful Order (mini LP, 1993),
Black Force Domain (1995), Apocalyptic Revelation (1998), Conquerors
Of Armageddon (2000), Ageless
Venomous (2001), Works Of Carnage
(2003)
připravil Bohouš Němec
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Bonus na začátek:
Oženil se nám v srpnu 2003 náš
dlouholetý kolega Beery.
Přejeme hodně štěstí!

Vážení přátelé!
Metal Breath #48. Světe, div se. Ti,
kdož mne osobně znají, ví, že jsem od
přírody na některé věci příliš velký pesimista a naopak na některé pak zase až
přílišný optimista. Nebudu zastírat, že
můj obrovský entuziasmus ze začátku
devadesátých let je pryč, ale nějak jsem
tohle číslo dělal docela s chutí a bez nějakých výraznějších překážek a hlavně
tlaků zvenčí. Nikdo mě moc nehonil,
zkrátka prostě další číslo vyšlo. Samozřejmě, Metal Breath svým způsobem
jde k šípkům, ale jen díky tomu, aby
nadále přežil. Spojení s distribučním
katalogem bylo nevyhnutelné, ale čtenáři se s tím docela smířili. Nový Metal Breath se opět trošičku zeštíhlil jak
po stránce obsahové, tak i počtem
stran. Ano, také nebudu zastírat, že je
to vše z ekonomických důvodů. Nebudu také slibovat, zda nějaké další číslo
vyjde, ale mělo by. Zatím není důvodu,
proč by mělo za současných podmínek
vydávání skončit. Omlouvám se všem
čtenářům, že si v něm třeba tolik nepočtou a naleznou v něm pravděpodobně
některé starší informace. Fanzin vychází se zpožděním, bohužel. Není to
„on-line” médium. Snažili jsme se, aby
všechny informace a články v něm měly především sdílnou informaci. Snad
se nám to povedlo.
Hned na další straně za vašimi reakcemi naleznete novou rubriku Dva pohledy. Věřte nebo ne, já a kolega Michal
Husák jsme nezávisle na sobě omylem
napsali recenze na shodné tituly, které
se nám ocitly v redakci a hned dvakrát.
Po jednom zástupci z rubriky Recenzura a Demonizace. Nijak jsme se předem nedomlouvali ani jsme nijak výrazně nedebatovali o těchto dvou titulech. Každopádně je zajímavé, jak
jsme se s nahrávkami popasovali zcela
odlišně, ale v zásadě shodně. Posuďte
sami.
Mimo Metal Breath - opět nám zaniklo
pár domácích časopisů, vychází o něco

málo méně CD, ale lidé se stále o muziku zajímají, o čemž svědčí návštěvnost koncertů. Čili nic nového pod
Sluncem. Jede se dál...
A co je nového u vydavatelství Metal
Breath? V následujících měsících nás
čeká vydání hned dvou CD - třetí album DYING PASSION, kteří se netají
dalším odklonem od metalového pojetí
hudby. Vznikne nový klip, který bude
součástí CD, vyjde jeho digipacková
verze u firmy Epidemie Records a
předchozí deska „Voyage” se dočká
další licence na MC u thajské firmy
Dark Angel Records. Ne všechno se
povede, licenční partner po půlročním
prodeji „Voyage” v Japonsku sice
zkrachoval, ale přesto prodal dostatečné množství, aby to kapele pomohlo.
Druhým CD bude asi překvapivě debut
severočeských doomařů THE RAYS
OF THE SUN, vzniká nový videoklip
SORATH, s novou zpěvačkou se konečně znovu zvedají klatováci
PROMISES, takže na nové a nové aktivity navazují další. Prvním titulem,
který nám vyšel na internetu, je poslední album Sorath „Vivimos En Perpetua
Guerra”. To se objevilo na hudebním
serveru Bombaj.cz, kde je možné album získat již za 100,- Kč! Uvidíme.
Je to pokus...
Každopádně: Pokud si objednáte alespoň jeden kousek z našeho katalogu,
přispěje tím na další fungování tuzemského podhoubí, fanzinu Metal Breath
i naší firmy. Děkujeme předem za jakoukoliv objednávku. Všechny tituly,
které naleznete v recenzích označené
šedivým podkladem, je také možné objednat a jsou součástí distribučního katalogu. Chceme Vás dále upozornit, že
čím déle od vydání tohoto časopisu,
tím více je katalog neaktuální. Snažíme
se, aby jeho internetová podoba byla co
nejaktuálnější, proto vy, kteří máte přístup k internetu, neváhejte a podívejte
se na naše stránky: http://www.volny.cz/metalbreath - sekce Catalogue.
Na léto jsme pro vás opět připravili
speciální ceny a slevy.
Děkujeme za Vaši podporu, děkujeme
za dopisy a maily, zachovejte nám přízeň.
15. května 2004
Pavel Maňas

metalbreath@volny.cz
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✓Zdravím, Pavle, mockrát děkuji za MB #47,
zrovna jsem se vrátila z dovolené na Slovensku
a jaké na mě nečeká překvapení. Vypadá to
moc dobře, hlavně se mi libí Vaše “travní lístečky” u recenzí ;o) Hodně štěstí a zdaru do
dalších čísel a taky do toho Vašeho podnikání a
ať se Vám moc daří! Jinak - naprostá šílenost
tento zine zdarma ;o) (míněno samozřejmě
v dobrém slova smyslu). S pozdravem, Ivana
✓Čau Pavle, díky ti za nový MB, opět klasika, fůra věcí v distru, jen teď mít prachy. Škoda kapely Mythopoeia, budu končit, ještě jednou díkec. Měj se Tomáš B. Ave metal!
(SMS)
✓Čau Pavle, dík za novej Metal Breath, fakt
super, v nejbližší době objednám nějaký CD,
MC (dobrý ceny). Měj se, zdraví Martin Formánek, Rumburk (SMS 721 683 159).

strana: 4

otištěných ohlasů to ocenila naprostá většina
čtenářů. Teď něco k samotnýmu časáku. Jak
říkám, je to první číslo, který mám. Nepočítám samostatný nabídkový katalogy, těch už
mi pár došlo a v každým sem si něco našel.
I teď už mám zatrhnuto pár titulů, takže jak
schrastím ňáký chechtáky, už Ti píšu. Samotnej časák mě strašně překvapil a to v dobrým
slova smyslu. Skvělý články - zrovna tyhle
skupiny mě padly do noty. A už se tesu na novinku Sorath, jejichž minulá tvorba mě fakt
chytla. Ale nejvíc mě nadchnulo víš co? Malej report z koncertu Amorphis. Vyznívá z něho taková ňáká objevitelská radost a jen koulím oči nad tou náhodou, trefit se do jejich
koncertu přímo ve Finsku. No prostě paráda.
Tak to bude asi všechno. Ješťe jednou Ti děkuju a držím Ti palce v další činnosti. Ahoj
Zdenál z Brna

✓Ahoj. Dík za hezkou a neutrální recenzi. ✓Ahoj Pavle. Se zájmem jsem se začetl do

Mrzí mě, že tomu nerozumíš, ale nejsi sám.
Teď budu svou hudbu realizovat metalově
a zakládáme XIII. století revival. Jarda M.
(JM).

✓Nazdar Pavle, předně Ti chci poděkovat za
poslání Metal Breath # 47. Je to první číslo,
který mám, a musím íct, že je úplně supr. I ten
nápad vzít to, jak se říká “jedním vrzem”,
a dát dohromady zin a nabídkovej katalog, je
podle mého originální a praktickej. A podle
REEK OF SHITS
Bloody Obstetric Technology
2003, Bizarre Leprous Production
Od debutu se Jihočeši odpíchli k pozoruhodnému pokroku. Novinku „Bloody Obstetric Technology“
zdobí nejen výrazně sofistikovanější zvuková kastle,
ale především o kus vyvedenější obsahová náplň. Na
deskách jako je tato jistě nejde o nějaké stylotvorné
převraty a epochální vynálezy. Reek Of Shits ale dokázali do svého druhdy nijak valného grindu zabudovat elementy z death metalu a hard coru, přitom je
celek tak nějak přehlednější a vstřebatelnější. Za obzvlášť cenné považuji to, že muzika nepostrádá potřebný nadhled a uvolněnost, přitom ale v podstatě
rezignuje na všudypřítomná “vtipná” nebo “šokující”
intra, ze kterých se v grind coru pomalu ale jistě stává otravné klišé. Když pak přijde ojedinělé intro hláška o slivce pálené z hoven (citace z „Podivuhodných dobrodružství vojáka Ivana Čonkina“), jde posluchač chtě nechtě do kolen. Tohle album je ve
všech směrech krokem vpřed. -mihL L L 1/2
3,5
REEK OF SHITS
Bloody Obstetric Technology
2003, Bizzare Leprous Productions
Reek Of Shits z Jindřichova Hradce vydali dvoj-

nového (alespoň doufám nového)
zinu Metal Breath. Prečetl jsem jej
od začátku do konce a musím říci,
že mi o muzice moc neřekl. (Možná jsem až
moc náročný). Zaujala mne recenze skupiny
S.D.O.S. a Interitus. Nechápu, proč dostali
tak malé ohodnoceni. Byl jsem na fesťáku ve
Svinech a musím uznat, že to byli dvě nejlepší skupiny na celém festu. Ihned jsem zakoupil obě zmíněné CD, které jsou naprosto perfektní a není k nim co dodat. Takové kapely

Dva pohledy
ku, která má na grindové poměry velmi kvalitní
zvuk (studio Poličná) a celkem slušný materiál.
Jenže slušný materiál ještě neznamená osobitý. S
tím se již skupina potýkala u své prvotiny, kde to
s originalitou byl nemlich ten samý problém. Jednoduše řečeno: nahrávka velmi slušná, ale těžko
rozeznatelná ve změti tisíců jiných nahrávek přicházejících sem ze všech světových stran. Navíc
má CD poměrně mizerný obal, takže hodnocení
nemůže být vysoké. Vím, že to v tomto žánru není důležité, ale přesto. Určitě kluci přesvědčují fanoušky na koncertech, z desky to přesvědčivé moc
není. -lasL LL
3
DESCENT
Damnation
2003, demo CD-R
Kluci, máte rádi death metal, posloucháte jej, chcete jej hrát. Všechno tohle naprosto respektuji a chápu. Dobrým skutkem je, že jste si dali hodně práce
s předkládaným materiálem a že jste věnovali asi
hodně peněz i do nahrávky, která skutečně zní na
debut hodně dobře. Přes toto vše však s tímto

tady prostě chybí. Také nechápu, proč děláš
kritiku na muziku, kterou neposloucháš? Snad
proto abys je srazil? Stále se oháníš jen aranžemi... Znáš vůbec pravý pojem tohoto slova?
Můžeš mi dát za příklad nějakou skupinu, která má podle tebe (doomovou) aranži nejlepší?
Docela rád jsem se začetl do jakéhokoliv zinu,
ale musím říci, že příště možná právě MB číst
nebudu. Díky předem za odpověď. Pavel

✓Ahoj Pavle, děkuji Ti za kritická slova, jen
tak se Metal Breath může někam hnout
z místa. Věř tomu, že doom metal je mým nejoblíbenějším stylem. Co se týče recenzí na
S.D.O.S. a Interitus: Ber to, prosím, jako můj
osobní názor, nikde není psáno, že tyhle kapely nejsou kvalitní a že mám patent na rozum. Tisíc lidí má tisíc názorů. Za recenzemi
si plně stojím. Kdyby obě kapely měly při natáčení posledních alb nějakého producenta
(přinejmenším spřízněného muzikanta) a kvalitní studio, jistě by zmíněné aranže a zvuk dopadly mnohem lépe a z obou kapel bychom
měli rázem velmi zajímavé a nadějné kapely,
které by mohly obstát i na cizí scéně. Cílem
recenzí rozhodně není shazovat zmíněné kapely, ale dokopat je k lepším výsledkům.
Myslím, že obě na to mají! Navíc samozřejmě
musím srovnávat styl, který hrají, i se zahraničními kapelami. Podívej se třeba na starší
Gathering, Theatre Of Tragedy atd. Když si
dáš vedle sebe tyhle kapely a S.D.O.S. nebo
Interitus, co tě napadne? Stejne tak, pokud se
Ti Metal Breath nelíbí, je to jen Tvůj názor. Já
ti jej v žádném případě neberu. Díky a s pozdravem
Pavel Maňas

průměrným a nezajímavým materiálem, který byl
už stokrát či vícekrát řečen mnohými jinými asi díru do světa neuděláte. Ale žádný učený z nebe nespadl. Bude to chtít hodně obětí, času a trpělivosti.
A samozřejmě snahy udělat něco slapavějšího a zajímavého. Bohužel, je mi líto, tohle je průměrný death metal s dobrým zvukem. -lasL L
2
DESCENT
Damnation
2003, demo CD-R
Ostravští Descent spáchali hned na úvod svého
snímku Damnation téměř dokonalou uměleckou sebevraždu. Otvírací song “Walking Death” je ukázkou, jak může hrát pět lidí spolu, ale každý sám, přičemž vrcholem je totálně mimoidní frázování vokálů. Další kousky potvrzují prvotní dojem, že instrumentálně je hodně co zlepšovat, objevují se ale náznaky melodických nápadů a celkový dojem se stává snesitelnějším. Tak či onak si moc netroufám
říct, jaký extrémně metalový žánr vlastně kvintet
provozuje. Zatím je to totiž víc než death, blackthrash či kdovícojiného spíš takový chatrný a neurovnaný zárodek. -mihL L
2
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WEEDS IN VOGUE
Garavestone Poetry / The Bitchripper
2001/2002, demo CD-R
Ruští Weeds Of Vogue zaslali na jednom
disku hned dva materiály, osmiskladbovou
nahrávku z léta 2001 a tři novější písně natočené na podzim 2002. Hrají cosi na pozemí doom rocku, heavy metalu a gotiky,
hodně sázejí na kytarové melodie a chroptěný doom-blackový vokál a právě zjišťuji,
že se mi o nich docela obtížně píše, protože je to celé takové... zvláštní. A ne způsobem, který by člověka inspiroval nebo
vzrušoval, jestli rozumíte. Což o to, nejsou
špatní, ale zároveň teda ani žádný výstřel
z Aurory. Neměnné tempo, rytmus nedomrlý (automat nebo člověk, kterého by
chytře nastavený automat přehrál), kytarové vyhrávky sice chytlavé, ale jaksi naivní,
o klávesových to platí dvojnásob. Novější
kompozice jsou vystavěny chytřeji, ovšem
výraz se neposunul ani o chlup. V zásadě
jde o hudbu, která se snaží prokopat na západ tím, že zapře vlastní ruské kořeny, ale
ony tam logicky stejně prorůstají a nakonec
jsou tím jediným, co písním dodává nádech
osobitosti v době, kdy „na západě” už dávno nikdo takhle nehraje a nebo je za trapáka. -mihL L 1/2
2,5

Vyhodnocení rubriky Demonizace:
SEROTONAL „The End Of Everything”
ANTARES „Made In Fear”
ADOR DORATH „Adon Nin Edeleth Ador Dorath“
SUNGRAVE „Bizzarre Cosmic Angels”
SOTHIS „Instinct”
UNNECESSARITY „Fig: 17”
7. THE OLD ONES „Al Azif”
8. PLASTIC FUTURE „Higher Level Of The Low Style“
BEAUTIFUL CAFILLERY „Beautiful Cafillery”
THE DETHRONERS „Excerpts“
LIFEND „Shattering: Reality”
ASISTAR_T „Dívky z kraje u Gondaru“
13. ANTROPOMORFIA „Enqendro“
FILEIN SOFIA „My Dream”
KISS OF DEATH „Promo 2K2“
TORMENT „Paradise Of Eternal Darkness”
ANHEAD „E=mc3”
19.

24.
25.

31.

WITCHCRAFT
Dotek zla
2003, demo CD-R
Witchcraft hrají trošku (dost) staromódní
black metal a v podstatě se nedá upozornit
na nic podstatného, co by jim mělo scházet
ke štěstí. Ve třech to Vihar, Mrakomor
a Netvor drhnou po nezakomplexovaně ortodoxní linii, hraje jim to docela obstojně
a průhlednost „kompozic” u této žánrové
sub-kategorie nikdy nikdo moc neřešil.
Pětiskladbový materiál v intencích všech
typických specifik korunuje předělávka
rootovského „Hřbitova”, která k původní
tvorbě Witchcraft po všech stránkách pasuje. Osobně bych si podobnou muziku nikdy
z vlastního popudu nepustil (což asi nikoho
stejně nezajímá:-) a Dotek zla si dovolím
imho zařadit do těžkého průměru, chci ale
současně zdůraznit, že Witchcraft nepostrádají určité dřevní kouzlo. Jejich muzika
má koule a když ji srovnám s některými internacionálně šířenými „regulérními” true
black výtvory, má trojice z Třemošné mé
plné sympatie. -mihL L 1/2
2,5
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#
1.

34.

38.

41.
42.
...

VERPA „Verpa”
DOGMA ART „Třetí skála“
ABSURD CONFLICT „Promo 2003”
MANTAS „Mantas”
RITES OF UNDEATH „Ritual Rape“
INSANE „Lost Positions”
WEEDS IN VOGUE „Gravestone Poetry / The Bitchripper“
F-GOR „Absurd”
ANIMAL HATE „Fatal Error“
TESTIMONY (PL) „Sigurd“
DIARRHOEA „Shits For You“
SUDDEN DEATH „Devoured Inside”
WITCHCRAFT „Dotek zla”
KILLING GREED „Havoc”
BURNIN’ DOLL „Surgical Demo 2002“
DESTINY „Sense“
ICON OF HYEMES „Gift“
NAMELESS GATHERING „Whisper Of The Crowd”
DESCENT „Damnation“
NAIL „Naděje“
SOULS ENTWINED „Souls Entwined“
HORNED „Prison Of Flesh”
SACRED GOD „Promo 2003“
SVARDENVYRD „Zmrzlé plameny nenávisti“
AAEN ANIMA „Aniline Harp“
THE RAYS OF THE SUN „Follow Copy”

Pavel PZ
5
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4,5
4,5
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3,5
3,5
3,5
4
4
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3
3
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3
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2
2
2
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1
2
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1
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3,25
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3
3
3
3
2,88
2,75
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2,5
2,5
2,5
2,5
2,25
2,25
2,25
2
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,25
0,83
-

Kontakty: ANHEAD, Robert Haleš, Křížová 45, Praha 5, 150 00, anhead@centrum.cz,
ANIMAL HATE, Michal Petrášek, Nádražní 570, Bor, 348 02, BEAUTIFUL
CAFILLERY, Jaroslav „Sadil“ Horník, Přemyslovců 2017, Louny, 440 01, tel.: 606 394
175, e-mail: tatto.kelner@tiscali.cz, DESCENT, Jakub Gamrát, Na Obvodu 49, Ostrava Vítkovice, 703 00, kubametal@seznam.cz, DESTINY?, tel.: +421907725381, e-mail: irony@orangemail.sk, THE DETHRONERS, Toth Adam, Zóltan u. 11, Budapest, H-1054,
Hungary, DOGMA ART, Radek Jíra, Silůvky 145, 664 45, tel.: 547 225 892, 602 781 925,
dogma.lada@volny.cz, FILEIN SOFIA, Lukáš Sládeček, Karlova 2482, Aš, 352 01,
HORNED, Paul Van Der Zouwe, Paramaribostraat 147, 2585 KB Den Haag, The Netherlands, e-mail: beerden@netexpert.nl, INSANE, Pavel Svěntý, Kollářova 4, Opava 5, 747
05, e-mail: Madbizon@seznam.cz, THE RAYS OF THE SUN, Slávek Grušák, Markvartice 355, 407 42, SEROTONAL, www.serotonal.ws, e-mail: serotonal@hotmail.com,
SUNGRAVE, Lukáš Musil, Ďáblova kolonie 924, Dolní Lutyně, 735 53, sungrave@hotmail.com, tel.: 608 940 128, TORMENT, Libor Píška, Slvkoská 7, Brno - Slatina, 627 00,
e-mail: torment.black@seznam.cz, UNNECESSARITY, Zdeněk Šicho jr., Buchenwaldská
49, Karlovy Vary, 360 10, tel.: 777 560 555, e-mail: unn@seznam.cz, VERPA, Michal Nowak, Seifertova 602, Bohumín 1, 735 81, tel.: 723 657 567
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nešťastné. Abyste rozuměli, Devoured Inside
není v jádru špatný materiál, nicméně vzbuzeným očekáváním nedokáže tak docela dostát. Když pomineme muziku (řekněme obstojný průměr v rámci žánru), dosti rušivě
působí divně natriggrovaný kopák od bicích,
který dodává nahrávce podivně umělý
sound. Zvuk je vůbec celkově slabší, nahrávka jaksi kuňká a dusí se pod dekou. Ale mějme na paměti, že se jedná o debut a v budoucnu můžou Sudden Death ještě ledasčím
překvapit. -mihL LL
3
SUNGRAVE
Bizzare Cosmic Angels
2001, promo demo CD-R
Kdysi byla severní Morava považována za
líhniště velmi kvalitních doommetalových
kapel (a nejen těchto žánrově stejných). Dovolím si tvrdit, že se za poslední léta téměř
nic nového zajímavého neobjevilo. Jedinou
světlou výjimku tvoří kapela Sungrave, jejichž demo mne hodně oslovilo a považuji
je za jeden z objevů na scéně. A to je demo
více jak dva roky staré. Byť přináší pouze
čtyři skladby, je nabito energií, která sálá
z nahrávky i z kapely samotné. Nahrávka
sedí pohromadě, rytmika pracuje (světe div
se, působí zde ženská za bicími
a pracuje velmi dobře), melodie i tvrdé části jsou působivé. Jedná se samozřejmě
o melodický a přitom tvrdý doom metal
s deathmetalovými prvky. Nejzajímavější
na celé nahrávce je její atmosféra a nálada.
Tohle musí chytnout za srdce. Velice podařené. Dočkáme se kvalitnějšího následovníka? Moc se těším. -lasL L L L 1/2
4,5
SVARDENVYRD
Zamrzlé plameny nenávisti
2003, demo CD-R
Takový včelí roj už se jen tak neslyší. Nic
proti dřevnímu černému kovu, ale v případě Svardenvyrd rozdílem několika délek
vítězí pravověrnost nad náplní. Bzukot střídají akustické vyhrávky, ve kterých se tak
dokonalým způsobem nic neděje, že člověka až zaráží, jak to kapela dokáže. Docela
vtipné (bez ironie) je minimalistické využití kláves. „Linky“ typu dva tóny do kolovrátkové harmonie s četností jeden stisk
klapky za tři vteřiny docela hezky kontrastují se zastřenou hlukovou stěnou kytar.
Pozdrav směřuje na adresu „studia“ Minneyar v Brně. Ale od chvíle, kdy jsem se
v praxi přesvědčil, že za studio lze považovat i polorozpadlý diktafon, už věřím čemukoliv. Vlastně věřím i tomu, že podobná
nahrávka může ortodoxní fandy mrazivě
misantropického old school blacku potěšit.
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Ale to už nejsme u muziky, nýbrž u svérázné formy náboženství. Kapele upřímně přeji hodně štěstí. -mihL
1

O domácím black metalu věru nemám iluze, ale na další kroky Torment jsem velice
zvědavý. -mihL L L 1/2
3,5

TESTIMONY
Sigurd
2002, demo CD-R

UNNECESSARITY
Fig: 17
2003, demo CD-R

Občas se stane něco nepředvídatelného. První dojem ze snímku je krajně nevalný, ale
postupem času - jakkoliv na původních výhradách se de facto nic nezměnilo - vyplyne,
že na té kapele „cosi” je. Třeba Poláci Testimony. Hrají takový připosražený temno metal, o kterém se nedá říct, že by to bylo heavy, gothic, doom nebo black, zato se dá
s klidným svědomím napráskat, že má nahrávka poněkud ztěžklý zadek a notně vykažené zuby. No jo, ale říkejte si, že něco je legračně neohrabané, překonané a navíc technicky nedotažené, když vás to ještě během
první písničky začne bavit. Testimony zamíchali do svého druhého demosnímku spoustu zdánlivě nenápadných třpytek, na které se
snadno chytnete a odpustíte jim všechnu tu
slámu čouhající z bot a celé jejich divňáctví.
Hlavně se nedejte zmást „brutal US deathovým” obalem, tohle je melodická, bez zlého
zabarvení toho slova „zastaralá” muzika, tajemná metla nesoucí se ve volnějších tempech, s lehkým klávesovým podkresem
a čímsi, co učaruje, i když do chalupy teče
a fouká. -mihL L L
3
TORMENT
Paradise Of Eternal Darkness
2003, demo CD-R
Sympatická a nadějná záležitost z Brna.
Torment hrají teprve necelé tři roky, ale aktuální druhý počin je zastihuje ve formě již
velmi zdatné. Kvinteto provozuje výrazně
melodický, vzletný black metal, který má
vzácnou sílu nakopnout a rozhýbat. Hlavní
síla kapely je ukryta v kytaře Libora Píška
a pestré vokální práci Romana Koblera.
Dílčí slabinu zatím cítím v nevyváženém
zvuku. Tedy, Paradise Of Eternal Darkness
zní na hluboce undergroundové blackové
poměry víc než slušně, ale kapela má podle
všeho i na víc. Bicí jsou trochu utopené, vokály naopak snad až moc vytažené. Tohle
srovnat, byl by to demáč jak víno. Materiál
perfektně šlape, písničky jsou promyšleně
rozvrstvené, melodicky nápadité, pestré...

Už jsem pomalu nevěřil, že se u nás objeví
alespoň jedna kapela, která bude experimentovat a hledat nové směry v tvrdé hudbě (ať už jakéhokoliv směru). Za takové
„hledače nového“ lze označit i karlovarské
Unnecessarity. Ti mne velmi mile překvalipili, protože na dvouskladbovém demáči
kombinují snad všechny metalové druhy
(včetně death metalu, moderního thrashe)
s elektronikou, samply a nezní to věru zle.
Hlavně práce se samply, do níž se pouští jen
velmi málo našich kapel, se opravdu daří.
Stejně tak si kapela pohrála i se zpěvem,
který je nadmíru zajímavý, někde upravovaný, jinde ponechán svému osudu, někde
znějící jako hiphopový, jinde zase jako deathový vokál. Zkrátka na jedenácti minutách demáče je toho tady hodně. Nápady
střídají nápady, nahrávce nechybí spád, tvrdost, našlapanost, zkrátka nevídím zde jediný slabý moment. Unnessarity si pohráli samozřejmě i se zvukem, který se také nadmíru vydařil. Demo „Fig: 17“ však směřuje především k fajnšmekrům, kteří hledají
komplikovanější hudbu. Pro klasické posluchače možná bude nahrávka náročnější. Jen
tak dál, tohle by v budoucnu mohlo být velice zajímavé. -las- PS: Demo dokonce obsahuje i videoklip!
L L L L 1/2
4,5
VERPA
Verpa
2003, demo CD-R
Severomoravská Verpa není mezi lidmi
známa, přesto má za sebou již hezkou řádku let působnosti na scéně. Nové demo dokazuje, že kluci hrát umějí. Verpa produkuje hudbu na bázi power thrashe a částečně
i hard coru. Hodně takových podobně znějících kapel známe z klubových scén. Kapela si zakládá na technické preciznosti, skvělé rytmice, instrumentální dokonalosti a tvrdosti. Slabší je to již se zpěvem, který nemá
moc co nabídnout. Je totiž celou dobu v jedné rovině a jednolitému řevu by slušelo více poloh. Zpěvák na to určitě má. S originalitou hudby to také není nijak valné, ale
alespoň z kapely čiší hutná a tvrdá atmosféra. Jistě jsou koncertně skvěle sehranou
partou, která živé hraní pokládá za hlavní
věc. Je z nich znát, že svou hudbu hrají rádi a to se cení. -lasL L L 1/2
3,5
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The Rays
Of The Sun

JelikoÏ firma Metal
Breath Production
vzala pod svá kﬁídla
novou skupinu, by lo jasné, Ïe rozho vor na sebe nenechá dlouho ãekat.
The Rays Of The
Sun jsou pro mno hé fanou‰ky je‰tû
velkou neznámou.
Proto jsme si popovídali s ‰éfem
kapely - bubení kem Slávkem Gru ‰ákem, abychom
kapelu zevrubnû
pﬁedstavili.

Kapela The Rays
Of The Sun není
úplnû v‰em fa nou‰kÛm známa.
Povíte nám nûco
o sobû? Jak dlouho
pÛsobíte na scénû,
v jakém sloÏení, co byste o sobû tvrdili,
kdyby se vás nûkdo zeptal, co hrajete za
hudbu?
Slávek: „Kapela Rays Of The Sun pÛsobí
na ãeské scénû cca od roku 1996, kdy
jsme zaãali zkou‰et a poznávat sami sebe,
ãeho jsme schopni dosáhnout. Stabilní sestavu jsme nemûli aÏ do roku 1998, teprve po natoãení druhého dema „Nature”.
Od té doby je na‰e sestava stabilní. Já
hraju na bicí, Daniela zpívá, Michal zpívá
a hraje na kytaru, Marek na basu a Ervin také na kytaru. Ná‰ styl bych charakterizoval jako atmosferick˘ doom metal.
I kdyÏ to vût‰inou zaleÏí na posluchaãích,
kam nás zaﬁazují.”
PÛsobíte na scénû dlouho, ãím si vysvûtlu je‰, Ïe jste dostali nabídku na debutovou
desku teprve po takové dobû?
Slávek: „Myslím si, Ïe jsme pro to tak moc
neudûlali, hraní jsme brali spí‰e jako volnou
zábavu, natoãili jsme dvû dema, která byla
spí‰e pro nás, pro radost a nûjaké ty znamé. Teprve pﬁed dvûma lety jsme zjistili, Ïe
ná‰ materiál není aÏ tak ‰patn˘
v porovnaní se souãasnou scénou, tak jsme
nahráli promo materiál „Follow Copy”, kte-

Galerie Ïiv˘ch kvûtÛ
r˘ jsme rozeslali a snaÏili jsme se dostat
mezi lidi, jak to jen ‰lo v rámci na‰ich moÏností, hlavnû na koncertech. MoÏná proto
jsme dostali od firmy Metal Breath
Production nabídku na vydání debutového
CD. CoÏ je pro nás velk˘ krok dopﬁedu.”
To vám nikdo za celou dobu nenabídl vydání?
Slávek: „Mûli jsme nabídku od jedné malé
firmy Tortuga Records, ale bohuÏel dohadování skonãilo asi po roce jednání na
mrtvém bodû. Ale i tak jim dûkujeme za
snahu, vydali nám „alespoÀ” demo „Waiting”, které obsahuje demo „Nature” +
dvû nové skladby, kde hostoval Honza JeÏek z Torment Anatomy. Abych nezapomnûl, jednali jsme je‰tû z jednou firmiãkou
- Desilusion Records, ale majitel nám zmizel na tﬁi roky do Peru. TakÏe smÛla.”
Máte za sebou pomûrnû hodnû nahrávek.
Dokázal bys je shrnout v jeden celek? Co
bys k nim ﬁekl, jak vznikaly, v jaké atmosféﬁe, prostû rozveì o tom ﬁeã...
Slávek: „První demo jsme nahráli v roce
1996, jmenovalo se „At Dawn”, obsahovalo ãtyﬁi skladby. V roce 1998 jsme stvoﬁili demo „Nature”, které jsme natáãeli

v Hostivaﬁi u ZdeÀka ·ik˘ﬁe, demo uÏ
koneãnû mûlo poﬁádn˘ zvuk, také
z nûj dodnes hrajeme nûkteré skladby na koncertech.
Abych
nezapomnûl, demo bylo
nazpíváno komplet
v ãe‰tinû. Rok nato
jsme nahrávali dvû
nové
skladby
s Honzou, chtûli
jsme v na‰ich
skladbách vyzkou‰et brutální vokál
a myslím, Ïe to
znûlo velmi zajímavû, ale postupem ãasu jsme zjistili, Ïe na‰e síla je
v ãistém zpûvu,
proto jsme spolupráci s Honzou
ukonãili. V roce
2001 jsme splodili promo „Follow Copy”
opût v Hostivaﬁi, zajímavostí je to, Ïe bylo
zrovna 11. zaﬁí a bylo to velmi deprimujicí. Myslím si, Ïe „Follow Copy” se vyvedlo
po hudební stránce. Po zvukové to nebylo
takové, jak jsme si pﬁáli, ale v podstatû
jsme si za to mohli sami. Nepohlídali jsme
si zvuk kytar, za coÏ studio samozﬁejmû
nemÛÏe. Taky bych chtûl ﬁíct, Ïe na „Follow
Copy” jsme na‰li koneãnû svÛj ksicht.”
UÏ v roce 1997 jste se mûli zviditelnit na
kompilaci „Breath Of Doom”, kterou vyda la va‰e souãasná firma. Proã k realizaci nikdy nedo‰lo?
Slávek: „K realizaci nedo‰lo kvÛli technick˘m problémÛm. Firma po nás chtûla
skladbu nahranou na DAT kazetû, my mûli v‰e bohuÏel na minidisku. CoÏ je a byla
velká ‰koda.”
Jak jste se vÛbec k firmû Metal Breath Pro duction dostali?
Slávek: „V loni v letû 2003 jsme pﬁedali na
festivalu Brutal Assault Pavlovi na‰e promo a ãekali, jak se k tomu vyjadﬁí. Pavel se
nám ozval na podzim, zaãalo se vyjednávat a je super, Ïe pro nás kladnû. Dohodli
jsme se, Ïe album musí vyjít do léta 2004.

MB48 recovery.qxd

28.6.2004

19:40

Stránka 5

Metal Breath ’zine # 48 (červen 2004)
Myslím si, Ïe Pavel si nás oÈukával uÏ od
dob dema „Nature”.”
Vám ostatnû hodnû pomáhá Vláìa Proko‰
z Fleshless. Bude i nadále pomáhat a kapelu podporovat?
Slávek: „Já doufám, Ïe ano. Vláìa nás
podporuje uÏ od roku 1996, za coÏ jsme
mu velmi vdûãni
(díky!).”
Zﬁejmû vám pomá há i s koncerty. Do káÏete ﬁíci, které
koncerty ãi festivaly
vám zatím pomohly
nejvíce?
Slávek: „Abych ﬁekl
pravdu, nejvíc nám
pomohlo hraní na
letních festivalech,
pﬁednû na festivalu
Brutal Assault, na
kterém jsme hráli
dvakrát, dále pak
jako pﬁedkapela
Rotting Christ v Praze, jinak koncertujeme, kde se dá,
Vláìa se o nás stará, jak se jen dá v
rámci na‰eho stylu
hudby.”
Hráli jste uÏ také v zahraniãí? Chystá se nû co konkrétního do budoucna?
Slávek: „V zahraniãí jsme zatím je‰tû nehráli. Mûli jsme nûjaké nabídky, ale skonãilo to na penûzích (jako vÏdy). Plánujeme
koncerty na pﬁí‰tí jaro. Doufám, Ïe v‰e dopadne co nejlépe.”
Vím, Ïe nûkteﬁí z vás také hostují i v jin˘ch
projektech a kapelách. MÛÏe‰ o tom nûco
povûdût?
Slávek: „Myslím, Ïe Ervin mûl nûjak˘
folkrockov˘ projekt, ale nevím, jak to dopadlo, Michal a Marek obãas hostují v nûjak˘ch projektech naÏivo. A já momentálnû hraju v Depressive Reality, kter˘m vy‰lo
nové CD. Je to klasick˘ bigbít kﬁíÏen˘
s death metalem s Ïensk˘m vokálem.
Myslím, Ïe se toto CD také povedlo.”
Zajímavé je to, Ïe jako jedni z mála komunit v severních âechách drÏíte pohromadû.
Fleshless, vy, Laniena Mentis... Zapomnûl
jsem na nûkoho? âím si to vysvûtlujete?
Slávek: „Je to hlavnû tím, Ïe jsme dobﬁí
pﬁátelé i mimo hudební „byznys”. Také je
to i tím, Ïe bydlíme blízko sebe, ãasto se
nav‰tûvujeme a v‰ichni se navzájem snaÏíme podpoﬁit co nejvíce to jde. DÛleÏité je
i to, Ïe hrajeme odli‰nou hudbu. NesnaÏíme se brát jako konkurenti. Mimochodem

jsme dobﬁí pﬁátelé i s Livores Mortis
z Trutnova, s kapelou Mrázek z Rumburka
a s klukama Godless Truth z Olomouce.”
Co povaÏujete za vá‰ nejvût‰í dosavadní
úspûch?
Slávek: „Je to urãitû podepsaní smlouvy
s firmou Metal Breath, coÏ je velk˘ krok ku-

pﬁedu.”
Jak zásadnû se li‰ilo nahrávání v pﬁedcho zích studiích od studia Hacienda, ve kterém nataãíte novou desku?
Slávek: „Velk˘ rozdíl je v profesionalitû nahravaní. V Haciendû si hlídají zvuk a produkci, protoÏe studio Hacienda je prvoligov˘ studio a jedno z nejlep‰ích ne-li nejlep‰í u nás. Velmi byla pﬁíjemná práce
s Frantou Muselem, kter˘ nám velmi pomohl, za coÏ jsem mu velmi vdûãn˘. Ale
nechtûl bych hanût studio Hostivaﬁ. Díky
nûmu jsme si vytvoﬁili svÛj ksicht. Práce se
ZdeÀkem je stejnû skvûlá a v poslední dobû se studio nachází mezi nejlep‰ími
u nás, hlavnû pro undergroudové kapely.
Abych nezapomnûl, ve studiu Hacienda
preferují analog, díky ãemuÏ má nahrávka
Ïivûj‰í sound. V Hostivaﬁi preferují digital,
coÏ je super pro závûreãn˘ mix. Nejlep‰í
by byla kombinace obojího. Ale v‰e je stejnû o penûzích. Jsem rád, Ïe jsem mohl
nahrávat v obou studiích.”
DokáÏe‰ ve struãnosti popsat va‰e nové
album? Jaké bude, na co se mÛÏeme tû ‰it, jak se bude jmenovat, jaké tématiky
se mÛÏeme doãkat atd. Pohovoﬁ o no vém albu...
Slávek: „Album se bude jmenovat „Living
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Flowers Gallery” (Galerie Ïiv˘ch kvûtÛ) - je
to velmi melodické, atmosférické a temné
album. Téma desky je hodnû filozofické,
texty jsou o pﬁírodû, mezilidsk˘ch vztazích,
o na‰í budoucnosti. ZároveÀ bych chtûl
upozornit, Ïe texty budou na na‰ich web
stránkách. Na albu jsou tﬁi skladby z proma z roku 2001
a pût nov˘ch.”
Va‰e hudba je spí‰e
náladová a posle chová, chybí mi klasické „hitové” sklad by. M˘lím se?
Slávek: „Nem˘lí‰ se,
na‰e hudba je spí‰e
pﬁednesem na‰ich
emocí a nálad, ale
v‰e se moÏná zmûní. Nûkteré skladby
by se mohly stát
trochu hitov˘mi, ale
to necháme na posluchaãích.”
Co v‰e oãekáváte
od vydání va‰eho
debutu?
Slávek: „Koneãnû
budeme mít plnohodnotné album,
které mÛÏeme hrdû
komukoliv nabídnout. Doufáme, Ïe bude
více koncertÛ. Je to nov˘ start do budoucna. Nechceme zÛstat u jedné desky. Díky
moc za rozhovor a lidi, doufám, Ïe se uvidíme na koncertû The Rays Of The Sun.”
Diskografie:
At Dawn, demo (1996)
Nature, demo (1998)
Wainting, demo (2000)
Follow Copy, promo demo (2001)
Living Flowers Gallery (2004)
Kontakt:
Slávek Gru‰ák
Markvartice u Dûãína 355, 407 42
mobil: 603 524 250
tel.: 412 585 082
e-mail: rays.slavek@tiscali.cz
www.theraysofthesun.wz.cz

The Rays Of The Sun
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lorní názvuky, absurdní „budovatelské“ úlety z padesátých let) s mimořádně výživným
muzikantským základem, spoustou výborných nápadů a nepřeslechnutelnou porcí
smyslu pro humor. Nejlepší je strhující pecka „Bread With Butter” blížící se náladou
mistrovským System Of A Down, ale celkově těžko vybírat. Kolekce je konstantně náležitě vynalézavá, svižná, pestrá, drsná a přitom odlehčená. Vytknout se dá jediná drobnost: některé postupy jsou přece jen vývojově překonané (tu a tam je skupina snad až
příliš zakořeněná v ozvěnách poloviny devadesátých let). I tak se ovšem jedná o jeden
z nejvýraznějších objevů česko-slovenské
tvrdě rockové scény za několik posledních
let! -mihL L L L 1/2
4,5
THE RAYS OF THE SUN
Follow Copy
2002, demo CD-R
Je to naposledy, kdy se jakožto jejich budoucí vydavatel mohu vyjádřit zcela bez
okolků a jakéhokoliv ovliňování o jejich dosud posledním demosnímku „Follow Copy“
z přelomu let 2001 a 2002. The Rays Of The
Sun jsou poměrně originální doommetalovou kapelou, která své skladby nestaví zcela
klasickým způbobem. Nenajdeme zde tří až
čtyřminutové jednotlivé skladby, ale převážně delší atmosférické celky až na hranici osmi minut. Přičemž všechny jsou jakýmsi záhadným způsobem zcela hudebně propojeny
neviditelným pojítkem. Možná je to i navozením napjaté atmosféry jakýmsi stále se
opakujícím originálním motivem, který propojuje všechny skladby v jeden celek. Nenajdeme zde takzvané hitové písničky, ale spíše náladu navozující melodický, naléhavý
a nádherný sled hudby. Demo je určeno spíše ani ne tak pro tancování na koncertech,
jako pro poslech doma v příjemném rozpoložení. Perfektně se zde snoubí dva vokály.
Jeden velmi zajímavý mužský a jeden ženský. Musím říci, že hlas Michala je
v našich končinách naprosto ojedinělý. Obdivuji jeho barvu hlasu. Daniela má také
pěkný vokál, jenže s ním musí ještě nalinko
více pracovat. „Follow Copy“ je demo, které si velice rád poslechnu vícekrát. A tak se
i stává. Patří rozhodně mezi klenoty mé sbírky. Největší slabinou dema je nešťastně zvolený zvuk kytar. Vše ostatní je nádhera. -lasL L L L 1/2
4,5
RITES OF UNDEATH
Ritual Rape
2003, promo CD-R
Nikdo samozřejmě po pražské death - blackové pětici nemůže chtít, aby hned na prvním snímku objevovala nové světy. Jako na-
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dějný rozjezd ovšem promo Ritual Rape plní úlohu velmi zdatně. Muzika šlape tak samozřejmě, že by leckterá zavedenější kapela mohla závidět, nakonec ani zvuk (měřeno
amatérskými měřítky) není k zahození. Rites Of Undeath hrají svižnou metlu s těžištěm v agresi, ale ani melodično nepřichází
zkrátka a ve volnějších pasážích (pro mnohé
podobné kapely jde o momenty bolestného
dýchavičného utrpení) kapela nekulhá.
Pravda, daný styl už je notně provařená látka, klávesy jsou využity spíše tuctově
a kompozice nezapřou jednodušší střih, ale
energii a švih Rites Of Undeath nikdo nevezme. Příslib. -mihL LL
3
SACRED GOD
Promo
2003, promo CD-R
Primární důvod, proč slovenští Sacred God
zaslali na adresu Metal Breathu tento nosič,
byla snaha oslovit potenciálního vydavatele.
Ovšem to ještě uteče hodně vody. Nevím,
jak dlouho kapela funguje, ale úroveň produkce odpovídá jedné z raných fází. Tři přítomné kompozice obsahují těžkopádný, chatrný metal neurčitého tvaru a nálady. Nejbližší přibližná škatulka by mohla být
thrash-black, ale berte to s rezervou, protože
to celé nějak „nehraje’. Určitou nadějí do
budoucna by mohly být náznaky orientálně
starověké nálady obsažené v kytarových vyhrávkách ve druhé skladbě „Memories”.
-mihL 1/2
1,5
SEROTONAL
The End Of Everything
2004, promo CD-R
Jen z velmi málo nahrávek jsem tak překvapen, jako z propagačního dema anglické kapely Serotonal. Pustil jsem si tohle čtyřskladbové demo a otupěl jsem němým úžasem nad vynikajícím zvukem a produkcí,
skvělou zklidňující se hudbou, která má nejblíže k doom metalu, ale spíše je to klasická
rocková hudba á la Pink Floyd, protože metalové kytary se zde objevují jen jaksi z pozadí. Ihned pátrám po autorech a dalších informacích a nevěřím svým očím. Hlavním
mozkem kapely je Darren White, kdysi člen
megaúspěšné kapely Anathema. A je jasno.
Serotonal skutečně klidnou hudbou s velkou

podporou kláves mají nejblíže právě k Anathemě. Tříčlenné kombo Serotonal má sakra
dobře nakročeno a naprosto nepochybuji
o tom, že do několika měsíců uvidíme
tenhle čtyřskladbový materiál vydaný v podobě velké desky u některé z velkých firem.
Škoda, že toho není více. Nádherná hudba,
nádherný zpěv, super! -lasL L L L L
5
SOTHIS
Instinct
2002, demo CD-R, Kick Promotion Agency
Hódně hodně rozdivočelý thrash/death metal s pekelným nábojem a švédskou náladou.
Italští Sothis hrají nějakých sedm let a čtyřskladbový Instinct je jejich třetí demosnímek, s nímž se odhodlali vyrazit do světa.
Ne že bych se vyloženě ztotožňoval s dlouhou řádkou „ustříkacích” recenzí, kterými se
kapela chlubí na přiloženém letáku, na druhé straně bych téhle partě určitě přál úspěch.
Pětice si utěšeně pohrává s dynamikou, důvtipně střídá nařvané agresivní nálože s jemnější melodikou... berte to jako vyloženě
volné srovnání, ale máte-li rádi staré Soilwork, tohle vás nemůže naštvat. -mihL L L L
4
SOULS ENTWINED
Demo
2003, CD-R
Po poli se klátí, běda - umrlcova bledá žena
/ on visí - ona vyděšena... Takové a podobné
verše vám budou naskakovat při poslechu
Souls Entwined. Odpovídající je nálada
i těžkopádná kostrbatost. Čtyřskladbové demo (podle všeho sólový projekt anglického
chlapíka jménem Roy Jacob) lze charakterizovat jako minimalistický dřevní doom metal, zjevně poněkud nedonošený. Kompozice se malátně vlečou a i když nezapomeneme, o jaké škatulce je právě řeč, nějaký náznak vnitřního napětí nebo dynamiky by zatraceně bodnul. Styloví velikáni před deseti
a více lety dokázali i v ultrapomalém tempu
vybudit silné proudy emocí a energie. Souls
Entwined nabízí muziku zvětralou, rozbředlou a ztrápenou. Nikoliv výrazem, ale nemohoucností. -mihL 1/2
1,5
SUDDEN DEATH
Devoured Inside
2001, demo CD-R, Kick Promotion Agency
Další parta tlačená Kick Promotion Agency
je opět z Itálie, ovšem hudebně trochu jinde
a kvalitativně tuctovější. Sudden Death hrají brutal death a ohánějí se láskou k Suffocation a Cryptopsy, což je samo o sobě zavazující a možná pro výsledný dojem trochu
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závěrem? Na debut rozhodně počin více než
pozoruhodný (nadprůměrný zvuk, cit pro
stavbu písní, drive), ale konkurence na scéně je divoká... uvidíme, na převratný objev
přece jen Killing Creed netipuju. -mihL L L 1/2
3,5
KISS OF DEATH
Promo 2K2
2002, promo CD-R

Poměrně vychytaná nahrávka spadající do
ranku „švédského” thrash metalu s vydatnými dávkami power / heavy melodiky, ovšem
se štěkavě chrčivým vokálem. Trojice Kiss
Of Death pochází z Itálie, hraje už skoro deset let a tři písničky na tomto i designově
pěkně ošetřeném promu mají nejen hlavu
a patu, ale i tah, atmosféru a v neposlední řadě solidní zvuk s vyváženými nástroji. Ve
snaze uchopit styl co nejprecizněji se trochu
vytrácí vlastní pohled, ještě že dílčí dojem
osobitosti a originality zajišťuje projev zpěváka Maxe, který skřehotá jako Glum
z Pána prstenů a zní to věru netradičně.
-mihL LL L
4
LIFEND
Shattering: Reality
2002, promo CD-R
Ti Italové se na mě v téhle recenzní várce
snad smluvili. Lifend rozhodně patří primát
co do výlučnosti. Akordeon v metalové hudbě rozhodně neslyšíte obden a to zdaleka není všechno. S každým dalším momentem
v jejich skladbách množství využitých postupů a žánrových prvků přibývá. Šestice
páchá (řekněme) electro / gothic / doom /
black - sama používá postmoderní škatulku
„inner death hybrid”. V promo materiálech
je celý odstavec odkazů na legendy (Novembre, Opeth, Katatonia, At The Gates,
My Dying Bride, Anathema, Moonspell,
Dimmu Borgir, Cradle Of Filth, Dark Tranquillity, Therion, Decoryah, Haggard, Arcturus, Type O Negative, Satyricon, The Gathering, Mercyful Fate, EverEve, Graveworm, Crematory, Impaled Nazarene
a mnoho dalších...) a člověk se jenom červená. Kde berou Lifend tu drzost? Vždyť provedení notně pokulhává. Trojskladbí „Shattering: Reality“ kapela prezentuje bezmála
jako poklad největší, nahrávka by ale jako
sůl potřebovala znovu smíchat. Přinejmenším. Nebuďme však nespravedliví. Je ne-
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sporné, že uvnitř dřímá velký potenciál.
Chtělo by to producenta, který by „prořezal”
zbytečné větvičky, a hlavně dobré studio.
Pak se budou mnozí divit. Nadprůměrné body, i když ven zatím leze jen nepřehledná
změť, jdou tak trochu „na úvěr”. Lifend =
budoucnost. -mihL L L 1/2
3,5
MANTAS
Mantas
2003, demo CD-R
Při pohledu na logo se vám podere na jazyk
cosi o vykrádačce Death. Nepodléhejte ale
zkratkovitým příkrým soudům, ve skutečnosti mladá pražská čtveřice miluje osmdesátkový metal na hraně mezi thrashem
a deathem a její dvouskladbová nahrávka je
vykradačská tak málo, jak jen prvotina dokáže být. Že se Mantas prezentují pouze
dvěma tracky („Conquest Of Trust” a „Suicide Mind”), může být trochu zavádějící
a pokud vím, samotná skupina poukazuje na
to, že další kompozice posunují tvář tělesa
do trochu širších souvislostí. Každopádně
tento demáč ukazuje kapelu nejen staromódní (nic ve zlém!), ale taky pozoruhodně vyhranou, skladatelsky nápaditou a v rámci
možností technicky obratnou. Jméno Mantas si zapamatujte! -mihL L L 1/2
3,5
NAIL
Naděje
2002, promo CD-R
Ve zkušebně nahraný snímek odkrývá spíše
možnosti do budoucna. Zatím v hudbě
sedmičlenného tělesa Nail převládá naivita
a neobratnost, kdesi mezi řádky je ovšem cítit ona naděje zmiňovaná v názvu. Žánrové
zařazení materiálu není snadné, nepřevládá
ani doom rock, ani gotika, ani metal, ani
pop. Spíše pomalé písničky touží po silných
melodiích, ale ne vždy se zadaří. Dvojsečné
je působení pěveckého dua Zuzka - Veronika, které přináší sympatickou křehkost, na
druhé straně podtrhuje naivní vyznění. Nahrávka už není nejčerstvější, takže se mnohé
mohlo změnit, ale v době vzniku před kapelou jako úkol číslo jedna stála potřeba naučit
se hrát, aby většina kompozičních pokusů
nekončila jako rozklížené náznaky. -mihL L
2
NAMELESS GATHERING
Whisper Of The Crowd
2003, demo CD-R
Už podle jména kapely bych čekal, že se bude jednat o kapelu doomového zaměření,
stejně tak i podle úvodního intra. Všechno je
jinak, když se spustí první „tóny” demona-
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hrávky. jedná se totiž o velmi obyčejný death metal, který kapela doplňuje občasným
„krákoravým” blackovým vokálem, někdy
čistým zpěvem, převážně však deathovým
chroptěním. Death metal v produkci kapely
je pomalejšího rázu, zvláštním nádechem
působí občasné recitace. To je asi vše, co demo nabízí. Je tady ještě mnoho práce! -lasL 1/2
1,5

Enslaved

THE OLD ONES
Al Azif
2003, promo CD-R

Michal Husák

The Old Ones patří na naší metalové scéně
k velice specifickým pojmům. Na jedné
straně se jedná o těleso jednoznačně nedoceněné, zároveň však mají (mj. v řadách rockových a zvláště undergroundových publicistů) nezanedbatelnou skupinku příznivců,
kteří kolem kvarteta vytvářejí téměř kultovní auru. The Old Ones táhne skladatel, kytarista a charismatický vokalista se zvláštně
klenutým projevem, chorvatský rodák Robert Grgurinovič (exProvidence), který si libuje nejen v hledání nevšedních muzikantských cestiček, ale též v záležitostech tajemně temných či snad až mystických. Sedmiskladbová kolekce Al Azif vedle dvou Robertových vlastních textů pracuje se slovy
od E.A. Poea a H.P. Lovecrafta, které symbolicky dokreslují neuchopitelnou atmosféru hudby. Možná jste si všimli, že už chvíli
tak trošku putujeme kolem horké kaše, ne
a ne se odhodlat přičichnout k samotnému
hudebnímu chodu. The Old Ones jsou totiž
v dobrém slova smyslu výluční a nepolapitelní. Nechceme-li riskovat zkreslení, musíme se spokojt s vágní nálepkou „melodický
hard&heavy”. S trochou odvahy lze zmínit
heavy metal, hard rock, místy snad techno
thrash či prog rock, ale to už se právě dostáváme na tenký led. Muzika je to každopádně hrdá, majestátní, přitom civilně uvolněná
a vstřícná, nepřeslechnutelně věrná kořenům, ale prosta všemožných klišé. Tak či
onak více než kdy jindy platí, že nejlepší bude si tuhle v mnohém jedinečnou muziku
poslechnout. Vřele doporučuji. -mihL L L L
4
plaSTIC FUTUre
Higher Level Of The Low Style
2003, CD-R
Tohle CD už je asi rok staré, takže se mi
v hlavě malinko rozostřují biografické podrobnosti, ale na jeho kvalitě čas neubírá ani
chlup. STIC FUTU jsou ze Slovenska
a v sestavě se sešli velmi zkušení muzikanti
s kořeny metalovými, jazzovými, popovými
a bůhvíjakými ještě. Výsledkem je fascinující crossoverová míchanice (jazz, heavy,
funky, rap metal, nu-metal, post punk, folk-

Pod svícnem je nejvíc temnoty

S Ivarem, kytaristou a mozkem norských blackmetalových progresivistů
Enslaved, jsme si popovídali o aktuálním albu “Below The Lights”.
V kapele došlo k radikální přestavbě
delší čas fungující sestavy, také samotný hudební obsah alba navozuje
malinko jiné pocity než předchozí,
snad až příliš experimentální a na poslech nesourodý počin “Monumension”. Tentokrát ovšem byly myšlenky
pečlivě urovnány, aniž by se vytratila
charakteristická pestrost, a navíc lze
v jistém smyslu a do jisté míry hovořit
i o ideovém návratu ke kultovním dílkům z dávnějších dob před albem
“Mardraum”. Zkrátka a dobře, nové
album Enslaved se velice povedlo.
O notný kus jste posunuli teze a postupy, které se objevovaly už na předchozím albu “Monumension”, ale tentokrát je při srovnatelné komplexitě
a sofistikovanosti vše propojeno s větší lehkostí a jakoby přizrozeněji.
“Vřelé díky za slova chvály. Souhlasím,
že z hlediska prokomponovanosti jsou
skladby posledních dvou alb srovnatelné, ale ta složitost je tentokrát decentnější, řekl bych důmyslnější. Novinka je soustředěnější, tok energie je
přímější, nastavený cíleněji. A tak vše
působí průrazněji”.
Pokud si dobře vzpomínám, při našem minulém rozhovoru jsi se zmiňoval o své zálibě v široké škále všemožných druhů muziky. A to se dost
jasně odráží i ve vašich kompozicích,
které jsou prošpikovány různými vlivy
pocházejícími ze sfér mimo black metal. Elektronika, noise, folk, klasický
hard rock, abychom zmínili alespoň
některé. Tentokrát mám dokonce pocit, že v některých pasážích zaznívají
dokonce jakési sakrální reminiscence... Ale k věci, je to všechno tvoje
práce nebo skládáš v týmu s dlouholetým parťákem Grutlem?
“Na “Below The Lights” jsem složil
všechnu hudbu. Ale Grutle je jeden
z mých nejlepších a nejdávnějších přá-

www.enslaved.no
tel, takže mě samozřejmě velmi ovlivňuje
jako
osobnost,
hudebník
a také jako člověk neobyčejně zdatný
v oblasti hudební historie. Souhlasím,
že se v naší tvorbě prolíná mnoho různých vlivů, akorát nejsem úplně přesvědčen o těch církevních (smích).
I když objektivně vzato je třeba církevní hudbě přiznat za všechna ta staletí

spoustu velmi emotivních i dramatických motivů blízkých hudbě temné
a okultní. Mám teď na mysli především tradice katolické církve. Luteránské věci jsou poněkud přízemní
a omezené. A gospelové vlivy natažené do rocku jsou nejhorší vynález od
dob posílání misií k domorodým kmenům v zámoří.”
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Myslíš, že norské prostředí - společnost, kultura, poloha země, příroda
nebo třeba duch undergroudové scény - zásadním způsobem formuje vaši
hudbu?
“Všechny ze zmíněných věcí mají rozhodně vliv. Hory a pobřeží omezují náš
rozhled, tak se rozlétáme v našich
myslích a prostřednictím
naší hudby. Naše společnost je postavena na tichu a osamělosti, což
podněcuje osobnosti s
kreativním duchem jít
svou cestou. A bezesporu i historie naší scény je
inspirativní. Zejména pro
ty, kdož kdysi dávno začínali jako součást jejího
bouřlivého rozmachu”.
To asi souvisí s tím, že
naprostá většina důležitých norských kapel s kořeny v black metalu ukročila v průběhu let do odlišných sfér a přišla s velice rozmanitými a inovativními nahrávkami. Často jde o vysloveně avatngradní tvorbu
pro vysoce vmímavého posluchače.
“Myslím, že je to přirozené. Kdysi tu
vyrašilo něco nového, ojedinělého.
Dnes už je norský styl extrémního metalu z počátku devadesátých let chápán jako ‘old school’. Bylo by naopak
zvláštní, kdyby všichni ti novátoři rezignovali na svou touhu nacházet
a objevovat. Vůbec mě nepřekvapuje,
že většina kapel a muzikantů, které
zmiňuješ, stále zkouší nalézt nové
cesty”.
Mimochodem, považuješ ty sám Enslaved jako součást jakési scény nebo
tyto souvislosti vnímáš spíše individualisticky?
“Obojí! (smích) Jsme z podstaty věci
součást norské scény, ať už té staré
nebo současné. Také se však cítíme
být součástí mezinárodní scény extrémního metalu, vlastně metalu
obecně. A současně jsem hrdý na to,
že jsme definovali vlastní projev
a možná tak trochu i zformovali určitý
stylový formát. Vzato kolem a kolem,
co víc si můžeme přát?”
Vaše hudba je nabitá energií. Odkud
tato energie pochází, kde se bere?
A vnímáš ji jako pozitivní nebo negativní? Soudě dle celkového konceptu
vašich děl, z obalů, názvů skladeb atd.
by asi nemělo být složité si odpovědět
sám. Ovšem podle mě je vaše hudba
ledacos, jen ne striktně negativní.

“Vše vychází z našich životů, z našich
prožitků, zkušeností, snů, zlých předtuch. Jsme to jednoduše ‘my’. Řekl
bych, že se snažíme pokročit, žít své
životy co nejvíc naplno. Je v tom mnoho temnoty a často právě tyto momenty jsou zároveň paradoxně ty nejvzrušivější. Ale tím, jak naše tvorba

odráží naše životy, se stává ledasčím,
jen ne striktně negativní. Velmi přesné pojmenování, díky!”
Nerad bych se ptal obvyklou primitivní
cestou, o čem jsou texty. Na druhé
straně by mě zajímalo co vlastně leží
‘below the lights’, pod světly...
“Vše je zaměřeno na uctění a ukojení
temnoty, ve snech, v duši, v běžném
životě, navzdory tomu, že to občas
může být poněkud děsivé. Jsou to
temná místa, odkud vychází podstata
života, myšlenek a nového světa. Propasti mohou být k užitku jako zdroje
vědění, jen když je prozkoumáme.
Všechno má svou temnou, odvrácenou tvář. Nietzsche jednou řekl, že
když budeš hledět do propasti, nemůžeš se divit, když současně propast
nahlédne do tebe. Je v tom jakási rovnováha, která do značné míry prostupuje tím, na co ses ptal.”
Nakolik ovlivnily nahrávání alba odchody dvou členů? Pokud vím, kytarista
R. Kronheim odešel již dříve, zatímco
bubeník Dirge Rep se k odluce odhodlal po dokončení nahrávky. Asi vás to
zasáhlo, když se v promo materiálech
k “Below The Lights” zmiňujete
o ‘drastických zásazích do sestavy’.
“Nebylo to až tolik o muzice, osobní
důvody převažovaly. Kronheim byl
v předstihu požádán, aby odešel.
Množily se konflikty a osobní rozbroje,
což mohlo mít pro vznik tak komplex-
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ního a autorsky zavazujícího počinu,
jakým je Below The Lights, citelné neblahé důsledky. Takže jeho odchod
mnoha věcem pomohl a umožnil postupovat vpřed plynuleji. Dirge skutečně odešel až po dokončení nahrávky.
Svou práci odvedl na sto procent.
Stejně si myslím, že věděl už dopředu,
že chce odejít, takže to
pro něj muselo být psychicky velmi náročné nahrávání. V návaznosti na
to cítím z jeho hry velmi
temné koloratury. Každopádně odvedl excelentní
práci. Díky, Dirge!”
Jen na okraj, přijde mi
docela náročné koncertně reprodukovat tak pestrou a barvitou hudbu ve
čtyřech lidech.
“Nyní je nás pět. Přibyl velice šikovný chlapík jménem Herbrand, který se
stará o klávesy, sampler
a analogové synťáky. Takže bych řekl, že teď zníme
velmi věrohodně.”
V létě jste ohlásili vydání koncertního
DVD Live Retaliation. Můžeš ho stručně představit?
“Šlo o velmi speciální koncert. Takto
sestavený set jsme nikdy předtím neodehráli a pravděpodobně už neodehrajeme. Rozhodli jsme se zkusit zachytit opravdovou atmosféru kapely,
čítajíc v to překvapení ze starých časů
i spoustu materiálu z “Below The
Lights”, který jsme pro tuto příležitost
hráli dlouho předtím, než byl dokončen ve studiu. Byl to úžasný koncert.
Jako bonus jsou obsaženy také nevydané raritní skladby z dob dávných
i novějších, screensavery, bio, diskografie, profily členů, interview s kapelou atd.”
Diskografie:
Yggdrasil (demo, 1992)
Hordanes Land (EP, 1993)
Vikingligr Verdi (1994)
Frost (1995)
Eld (1997)
Bloodhemn (1998)
Mardraum - Beyond The Within (2000)
Monumension (2001)
Below The Lights (2003)
Rozhovor vznikal během léta roku 2003!
Pozn. -red-
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milionkrát použité dámské hekání mezi
skladbami je už poněkud laciné, nemyslíte?
-mihL L L
3
DOGMA ART
Třetí skála
2003, demo CD-R
Nové demo potvrzuje to, co jsem si už předtím dávno myslel. Dogma Art patří mezi naše současné nejlepší hardrockové kapely
a to hlavně díky skvělému muzikantskému
umu. K tomu připočtěme skvělý zvuk dema
a máme tu vysoce posazenou laťku kvality.
Ale abych nepřeháněl, je potřeba říci, že
i přes tyto pozitivní atributy není moc originální a nápadité. Uvedenou kvalitu hudby
trochu sráží ne moc povedené české texty
a i přes solidní výkon také zpěv. Upřímně
řečeno. Dogma Art je dnes již respektovanou kvalitní kapelou, ale jsem si téměř jist,
že to je bohužel vše. Vydavatelství o takovou byť kvalitní kapelu asi moc nestojí. Škoda. -las- PS: Album „3. Skála“ vyšlo v dubnu 2003 u Popron Music. -pozn. redL L L 1/2
3,5
F-GOR
Absurd
2003, promo CD-R
Další z dlouhé řady nahrávek, jejíž příchod
do Metal Breath byl podle všeho motivován
v prvé řadě snahou sehnat vydavatele. F-Gor
pocházejí z Ruska (rusky i zpívají) a hrají
melodický death metal spíše klasičtějšího
střihu, trochu pokukují po techničnosti, občas má jejich výraz blízko k „psycho” náladě, občas lehce načichne grindovým výrazivem. Čtyřicetiminutová kolekce má něco do
sebe, dýchá takovou zvláštní melodičností
(možná odraz ruské kulturní tradice, kterou
našinec přece jen nemá - zvláště v metalovém pojetí - zas tolik naposlouchanou),
zkrátka má šmrnc, současně však těžko
ubránit se při poslechu jisté rozpačitosti.
Hlavně co se týče produkce. F-Gor jistě tvoří v nelehkých podmínkách, ale tohle je bohužel zatím takové lepší demo. Zvuk je místy poněkud chromý, silné pasáže se střídají
s vyloženě „děravými”, syrově dřevními (ne
v tom nejlepším smyslu slova) sekvencemi.
A tím se dostáváme k další rovině, leckterý
moment by si zasloužil aranžérsky pročistit
a doladit. Ale parta je to každopádně nadějná. -mihL L L
3
FILEIN SOFIA
My Dream
2002, demo CD-R
Než se stačila kapela Filein Sofia z Aše vý-

strana: 33

razněji zapsat do širšího podvědomí, už neexistuje. A je to velká škoda. Velká, to podtrhuji. Filein Sofia existovala od roku 1998
do loňského roku. Stihla natočit pouze toto
demo, ale zato však velmi kvalitní. Debut
„My Dream” nese na svých bedrech sice
klasické neduhy „začínající kapely” jako je
horší zvuk (i když je kvalitní), drobné hudební a instrumentální nedostatky, malinko
falešný zpěv zpěvačky atd. Všechno se dá
napravit originalitou, zábavností, zajímavostí a chytlavostí produkce. Tohle všechno
Filein Sofia má. Hlavním stylem kapely je
určitě melodický doom, kde převažuje ženský vokál, mužský je více v pozadí, je deathový až chraplavý. Přesto se v muzice objevují i alternativní prvky a jiný pohled na klasický doom. Hudba je výrazná nejen klasickým instrumentálním složením, tedy nosnými nosnými tvrdými plochami kytar, rytmikou bicích a basy, ale i melodickými klávesovými podkresleními, které jsou v produkci velmi důležité. Kapela mohla na sobě
hodně pracovat. Vytvořit velmi kvalitní debut a odejít ze scény je velká škoda. -lasL L L L
4
HORNED
Prison Of Flesh
2003, demo CD-R
Upřímně řečeno, zabývat se touto kapelou
nemá příliš význam. Jde o holandskou začínající „metalovou” kapelu, která ani neví, co
hrát, protože její třískladbové promo je nemastným a nicneříkajícím heavymetalem
kříženým s thrashem bez jakékoliv invence.
Bohužel. Trochu mi demo připomíná dobu
začátku devadesátých let u nás, kdy naše kapely neuměly hrát, nevěděly co mají hrát
a ke všemu to ani neumějí natočit. Ty doby
jsou pryč. Překvapuje mě, že se tohle ještě
někde objeví a k tomu v Holandsku. Zbytečné. -lasL
1
ICON OF HYEMES
Gift
2001, demo miniCD
Kapela Icon Of Hyemes pochází z Itálie
a její jádro se původně sešlo ve formaci December. Odvozovat však z této „kalendářní“
okolnosti příbuznost k sofistikované ladnosti krajanů Novembre by ovšem bylo značně
unáhlené. Pětice hraje death metal ražení,
o němž rozhodně nelze říct, že je nějak
zvlášť sofistikované. Třiadvacetiminutové
demo Gift je pro našince nejpozoruhodnější
asi tím, že vyšlo na regulérním lisovaném
cédéčku. Zvuk je čitelný, ale nevyrovnaný,
nástroje jdou dost nepříjemně „od sebe”.
Primitivní smrťácké mlácení hned v první
skladbě příjemně ozvláštní jakoby „maide-

novský” chórus v refrénu, třetí song „Cursed
Menfolk” zase osloví chytlavým volnějším
refrénem, ale celkově je až příliš znát, že jde
o prvotinu. Několik solidních nápadů se
ztrácí ve změti nedotažených pokusů a neobratného aranžování. -mihL L 1/2
2,5
INSANE
Lost Positions
2003, CD-R
Již popáté zkouší štěstí severomoravská parta Insane se svým agresivně našláplým, až
k deathu tíhnoucím extrémním thrash metalem. Materiál Lost Positions dosahuje více
než hodinové stopáže a jako takový směle
snese statut albového počinu se vším všudy.
Je to docela odvaha, pustit se do tak rozsáhlého díla - po hudební stránce, podobně jako
už docela dlouho většina thrashově orientovaných kapel (nejen) u nás, Insane neoslňují výraznou kompoziční osobitostí. Nutno
ale uznat, že jejich skladby prostupuje jakési zvláštní kouzlo, a tak v podstatě ani tolik
neškodí, že písničky zhruba od půlky začnou trochu splývat. Pětice sází štiplavé odsekávané riffy, ale bránil bych se přímým
paralelám s různými panterami a sepulturami, hodně zavádějící by bylo i nějaké házení do pytle s nápisem stará škola. Zaslechnout lze totiž i decentní názvuky crossoverových postupů nebo naopak skandinávské
školy. Zároveň však chybí výraznější
„ksicht”, rukopis... Insane jsou zkrátka trochu oříšek. Za ty roky jsou velice solidně
vyhraní, na druhé straně z nahrávky pořád
tak nějak čouhá provinčnost. Takže nějaký
shrnující závěr? Kvintet předkládá nadprůměrnou, mazáckou práci, která tak trochu
dojíždí na to, že hlavou zeď neprorazíš.
Zkrátka další sympatická, trochu sisyfovská
kapelka. -mihL L L
3
KILLING CREED
Havoc
2001, demo CD, Kick Promotion Agency
Už trošku starší demo na lisovaném CD.
Moc jsem nepochopil, proč je za čtvrtou písničkou desetiminutové ticho - tudíž i když
stopáž hlásí 30 minut, realitu si z předchozích údajů snadno odvodíte - nicméně pojďme k tomu podstatnému. Killing Creed jsou
(ehm...) z Itálie. Čtyři songy dema Havoc se
nesou v duchu přímočarého melodického
svižného thrash/deathíku a pokud se skupina
v biografii holedbá odkazy na Metalliku,
Slayer, Dark Tranquillity či Anathemu, není
to ani tak drzost, jako spíš známka jisté zatímní nevyhraněnosti. Ale jestli něco přece
jen trochu vystupuje do popředí, je to „švédská” podstata tvorby téhle pětice. Co dodat
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k ovlivnění kapelami typu Cannibal Corpse,
Morbid Angel, Deicide či Malevolent Creation zavání přeháňkami. Na to je tenhle španělský ptáček přece jen z trochu laciného
kraje. -mihL L 1/2
2,5
ASISTAR_T
Dívky z kraje u Gondaru
2003, demo CD-R
Sušická formace Asistar_t patří k nové krvi
na domácí rockové scéně a rozhodně se jedná o svěží vánek. Trojice svou namnoze minimalistickou, občas vazbící, postrockově
alternativní produkci řadí pod kolonku ‘noise rock’, s čímž lze jen těžko polemizovat,
přitom jde pořád v jádru o písničky, navíc
docela zajímavé. Semi-akustická hudba staví na nápaditých kytarových vyhrávkách,
které neoslní instrumentální ekvilibristikou,
ale náladu mají dřevně syrovou a opravdovou, což se cení nejvíc. Mimochodem, klidně by se dalo použít i dnes tak frekventované a v jistých kruzích prestižní označení
‘emo rock’. Zpěvy jsou - dost možná záměrně - rozjeté a chvilkami až rušivé, ani to
ovšem neotupí charisma nahrávky, vlastně ji
to formou výstředních koloratur ještě více
ozvláštňuje. -mihL L L 1/2
3,5
ANHEAD
E=mc3
2002, demo CD-R
Uff, tak jsemz nového dema Anhead trochu
překvapen. Tahle kapela se předtím vydala
(nebo chtěla vydat) cestou doom metalu, nové demo s einsteinovsky laděným názvem je
stylovým krokem úplně jinam a zařadit současnou tvorbu Anhead je poměrně obtížné.
Byť se zde objevuje ženský zpěv (možná
i zbytečně), doom to rozhodně není. Většina
dema se nese v rychlejším, spíše alternativně rockově laděném duchu. Instrumentálních fines a hudebních zvratů je tu hodně,
což o to, hudebně je to zajímavé (někdy
i úlítlé) dílko, ale vyznat se v něm je opravdu hodně složité. Každopádně je to zajímavé! -lasL L L
3
BEAUTIFUL CAFILLERY
Beautiful Cafillery
2003, demo CD-R
Už jen z toho, že Beautiful Cafillery vznikli
na základě již neexistujících kapel Sinn Fein, Kutače, A.D. či Machinery, je jasné, že
tohle uskupení bude mít svou váhu. A má.
Beautiful Cafillery předvádí skvělou dávku
moderního power thrashe se skvělými muzikantskými výkony, skvělým zvukem. Nutno
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říci, že jak tyto kapely, které bývají silnější
koncertně než na nahrávkách, tentokrát to
neplatí. Z nahrávky čiší energie, síla a verva,
s níž do muziky tihle kluci jdou. Zajímavostí je, že demo je celé nazpíváno
v češtině naléhavým spíše falzetovým tvrdým zpěvem. Byť kapela nepřekvapuje nějakými originálními kousky (hodně tu slyším
například starší Sepulturu), rozhodně si nedělá svým výkonem ostudu. Naopak. Po poslechu téhle nahrávky bych určitě navštívil
koncert. -lasL L L L
4
BURNING DOLL
Surgical Demo 2002
2002, demo CD-R

Tak tohle je notně zastydlá záležitost, přátelé. Ovšem nesuďme příliš přísně a předčasně,
stojí za víc než za pohled na pěknou slečnu
na obalu. Díky její podobence alespoň víme,
že máme od tohoto skoro-dvacetiminutového CD očekávat snůšku všech myslitelných
klišé. Burning Doll z Itálie, formace sdružená kolem nadupaného kytaristy Rafaella Indriho, produkuje hodně ortodoxní power / heavy metal s jekotavými vokály a občasnými
přechody do „sypaček” inklinujících téměř
k starému thrashi. V těchto vodách nejsem
vyloženě doma, takže mě teď nenapadají
přesná přirovnání, snad by mohli posloužit
ze staré školy Anvil, z novějších kapel třeba
Němci Powergod. Burning Doll neschází cit
pro melodii ani schopnost napsat skladby dostatečně funkční a rozmanité. Na druhé straně žádné extra perly od nich nečekejte. „Surgical“ je nahrávka pro vyhraněné věrné publikum. -mihL L 1/2
2,5
DESTINY
Sense
2003, demo CD-R
Slovenští Destiny mají na pětiskladbovém
promu nejblíže k doom metalu. Nemohu se
ale zbavit poněkud zněklidňujícího dojmu,
že spíš než doom je jejich metal jednoduše
utahaný a rozvleklý, a to sakra není totéž.
Skladby se tak nějak divně motají od začátku ke konci, aniž by se dělo něco poutavého,
jednotlivé motivy nedrží pohromadě, popravdě je to na férovku nuda. A mimochodem, na labelu Lifeforce nedávno vydala velice dobrou desku kapela Destiny z Dánska.
-mihL L
2
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THE DETHRONERS
Excepts
2002, promo CD-R

Sympatický demáček vypálený na miniaturním třípalcovém médiu obsahuje dvě
skladby, ukázku z rozsáhlejšího materiálu.
Maďarští The Dethroners hrají ambiciózní
hudbu, kterou by bylo žánrově možné zařadit jako dejme tomu orchestrální progres
doom metal. Početná sestava se smyčci
a řadou hostů hraje cosi vzdáleně připodobnitelného k mixu Dream Theater, Haggard, Rhapsody a přituplé vesnické tancovačky odněkud z Křivolaké pod Smrkem.
Zní to asi hodně paradoxně, ale stejně rozporuplná je i tvorba této svrchovaně nevšední kapely. Na jedné straně honosný
a v mnoha ohledech zručně pojatý koncept
avantgardně metalového příběhu zasazeného do antických časů, na druhé straně některé momenty odhalují provinční malost
a laciné provařené postupy, což logicky vyvolává pocit, že si kapela zatím ukusuje
příliš velké sousto. Ovšem odvaha se cení
a do budoucna lze od této formace očekávat velké věci. -mihL L L 1/2
3,5
DIARRHOEA
Shits For You
2003, promo CD-R
Vzhledem k tomu, že Pavlovi spousta kapel
posílá demáče především v naději, že by
mohla kápnout smlouva, mnohdy si nejsem
vůbec jistý, jestli je nahrávka určená i k recenzi v zinu. Někdy vlastně ani nejde o pochybnosti, protože když držíte v ruce vypalovačku pouze s názvem kapely, bez označení písniček a čehokoliv bližšího, a průvodní dopis se ptá především na možnost
vydání, obrázek si uděláte snadno. Byla by
ovšem velká škoda se o krnovské formaci
Diarrhoea alespoň ve stručnosti nezmínit.
Materiál „Shits For You“ zastihuje mladou,
v době vzniku necelé tři roky fungující partu, ve škatulce klasického death metalu.
Postřehnout lze odkazy na Krabathor v nejlepších letech a to jak melodicky, tak v práci s vokály. Diarrhoea je ovšem výrazově
„špinavější”, rychlejší a i když nejde o žádnou techno-zběsilost, rozhodně také nelze
říct, že by muzika byla primitivní. Kapela
svůj projev nazývá dia-death grind-cabaret,
čímž zároveň postihuje i recesistický či
úletový rozměr svého činění. Nicméně to

naším komarádem nastálo.
Skleróza je sviňa, zvláště
podpořená jistými pochutinami.”
Jak došlo k tomu, že se
malinko změnilo vaše logo? Neviděl jsem vaše rané výtvory, každopádně
na The Return byla v logu prasečí hlava a na
Spiders něco mezi mouchou a morčetem, nedokážu to přesně pojmenovat. Bude se takto
logo obměňovat s každou nahrávkou?
“On je to pavouk, panáčku. Loga na neřadových koncepčních nahrávkách chceme
měnit podle toho, jakému tématu budou vě-

Prasata ve světě pavoučím
Zjevení podsvinčete v křehkém a zranitelném světě jemných pavoučích sítí by snadno
šlo srovnávat s pověstným příslovím o slonech v porcelánu. Progresivně grindová
čtveřice vtipálků, která si říká Pigsty a která
má prase nejen v názvu, ale i přímo v logu,
však tento výlet podnikla. Elegantně, důmyslně a s obvyklou bestiální razancí. Poučení?
Svět pavouků zdaleka není tak křehký a zranitelný. Umí být pořádně neslitovný, plný
záludnosti. O lásce k odporné havěti s nadbytečným počtem nožiček jsme si telegraficky vyměnili pár vět s kytaristou Bormannem, který si (alespoň jeho odpovědi mě
k takové představě svádějí) za tím účelem na
okamžik odskočil z opiového doupěte.
Právě jste vydali minialbum Spiders, které je koncepčně věnováno pavoučí říši
a životu v ní. Jak a kdy jste vlastně došli
na myšlenku zabývat se na další nahrávce uceleně tématikou pavouků?
“Na tuto myšlenku jsme přišli po požití koláčků s ganjou od jistého Hříbka někdy minulé léto. To by člověk nevěřil, co všechno
se dá vymyslet za půl hodiny. Pak Otyn začal měnit barvy a my raději opustili hospodu, kde jsme ony pochutiny zalévali.”
Nahrávku zdobí pečlivě zpracovaný obal.
Je to komplet práce jeho autora Huga nebo jste jako kapela měli jasnou představu? Narážím na výraznou inspiraci Matrixem a jistou paralelu s tím kybernetickým pavoukem na titulním přebalu.
“Prvotní nápad s cyberpunkovým pavoukem
a pár dalších věcí byl náš nápad, ale kde bychom byli bez Huga. On to celé prostě dotáhl k dokonalosti. Alespoň podle nás. Měl
bych ale taky říct, že tato základní myšlenka
pavouka v Matrixu je někdy ze zimy 2003,
kdy se o novém pokračování filmu moc nemluvilo. Teď se to ale docela hodí, třeba si
nás koupí fanoušci P.O.D. (smích)”
Minialbum vychází jako fešácky upravené shapeCD, na což je vydavatel Roman
náležitě hrdý. Jak se to celé upeklo, kdo
přišel s tím nápadem atd.?
“To ti byla taková bandpařba, že jsme se
rozhodli si nápady z jasných důvodů raději
zapisovat. Ještě, že jsme tak učinili, protože
druhý jsme úplně čučeli, co všechno se na
papíře objevilo. Zápisník se stal pro jistotu

novány, ale řadová CD budou pořád s prasetem. Musíme trochu zmást lidi, ne?”
V našem předchozím rozhovůrku blahé
paměti ještě do Big Beng!u po vydání The
Return ses zmiňoval, že muzika na EP
bude ‘něco trochu jiného, než jsou od nás
kamarádi zvyklí’. Předpokládám tedy, že
jste už tehdy měli nějakou představu, jak
by mini mělo znít. Nakolik se podařila ta
představa zrealizovat a v čem konkrétně
je podle tebe novinka trochu jiná?
“Vždycky se dá říct, že by se něco dalo udělat jinak, ale myslím si, že jsme dosáhli svého. Nahrávka je jiná než The Return a to
jsme chtěli. Chtěli jsme udělat úplně jiný
zvuk a vlastně všechno tak trochu jinak.
Podle mě není tak “přijatelná” jako The Return. Není podle mne na první poslech.”
Myslím, že opravdu trochu jiná je. Jak říkáš, míň přijatelná. Muzika mi přijde cel-
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kově jakoby intenzivnější, zběsilejší, ještě
nářezovější a hůř se v ní hledají chytlavé
melodie, které na předchozím CD šly jasně dopředu...
“No a přesně takový je podle nás pavoučí
svět. Nesmlouvavý a drsný. Přečetli jsme si
o něm i pár knih a viděli dokumentární pořady. Chtěli jsme o pavoucích podat takové
naše svědectví. Nejsme žádní diplomovaní
odborníci, a tak je to vlastně takový popis
toho, čím jsme fascinováni.”
Přiznám se, že jsem zpočátku tak trochu
postrádal ty operně dramatické samplíky, které na Returnu plnily krásně zpestřující roli.
“Ke klasické hudbě se chceme opět vrátit na
dalším regulérním albu. Neboj se, máme už
přichystané nové samplíky a vytipované nové zdroje. Tentokrát se však chceme snažit
více je propojit s naší hudbou a zkusit zase
trochu jiný postup. I při nahrávání.”
Co vás vedlo k tomu, že jste již podruhé
zařadili na závěr předělávku Rage Against The Machine? Překvapilo mě to o to
víc, že je Spiders koncepční materiál.
“To jednou na zkoušce vyhulené Flegin navrhl, abychom nahráli “tu poslední písničku
z Matrixu, když už je Matrix na obalu”
a zbytek kapely byl pro. Takže se Wake Up
vymyká textově, ale vlastně tam svým způsobem patří.”
Chápu, že v grindu je 23 minut až až, takže ta otázka je čistě akademická, ale ber
to jako rozmar deformovaného novinářského hnidopicha:))) Minialba jsou chápána přece jen jako takové vydechnutí,
ukročení v mezidobí mezi deskami. Do
stopáže regulérní desky vám ale nechybělo moc. Nepřemýšleli jste o tom, že to vytáhnete o chlup nad těch obligátních 25
minut a budete Spiders prezentovat jako
další řadovku? Ambiciózní a propracovaný je ten nový materiál co do kvality přece se vším všudy...
“To jsme nechtěli. Už od začátku jsme měli
naplánované, že to bude MCD. Všechno je
dáno onou koncepčností. Chtěli jsme to tak
už i kvůli tomu, že MCD nám dávají možnost
trochu odbočit. Nakonec však člověk zjistí,
že stejně neodbočí až tak.”
Nezbytné klišé na závěr: Co teď můžeme
čekat od Pigsty dalšího?
“Jeje, my už máme vlastně naplánovanou
celou takovou pětiletku. Teď jenom aby to
všechno vyšlo. Takže od začátku: příští rok
by měla vyjít druhá regulérní deska, kde se
podíváme do světa Vesmírných prasat, split
7”, potom plánujem MCD o ganje a po čase
bychom se opět chtěli vrátit do pavoučího
světa. CD-ROM, DVD, celovečerní film
“Vesmírná prasata útočí”, seriál na ČT2 a
tak dále (smích).”
Michal Husák
Pozn. -red-: rozhovor vznikal na podzim 2003

MB48 recovery.qxd

28.6.2004

19:40

Stránka 9

Metal Breath ’zine # 48 (červen 2004)

strana: 31

AAEN ANIMA
Aniline Harp
2003, demo CD-R

ADOR DORATH
Adon Nin Edeleth Ador Dorath
2002, demo CD-R

ANTARES
Made In Fear
2003, Advance CD

Žánr s názvem postfolk vychází z psychedelických kořenů sedmdesátých let. Mísí v sobě folkové tradice, elektroniku a psychedického ducha. V Anglii je to velmi rozšířený
styl (např. kapely Death In June, Sol Invictus nebo In Gowan Ring) a česká čtveřice
Aaen Anima se o něco podobného snaží
(i když možná nevědomky) také. Kapela ale
uplácala svoje CD jako pejsek s kočičkou
dort. Vše, co jí přišlo zajímavé, použila,
a rozhodně to nebyl nejlepší nápad (viz celá
„Ethera Jazz“). Určitě by se hodil producent. Přílišná délka některých příspěvků vysloveně volá po krácení. A zvuková demokvalita u tohoto druhu hudby, kdy se jedná
především o emoce, také nepřidá. Přesto
čtveřici držím palce, protože se snaží tvořit
hudbu, na kterou si v Čechách ještě nikdo
netroufl. Třeba to příště vyjde. -Pavel ZelinkaL 1/2
1,5

Severomoravští Ador Dorath patří k těm kapelám, o kterých se na scéně v poslední době více než obvykle mluví možná i někdy
v přehnaných superlativech. Nicméně zatím
poslední demomateriál z roku 2002 patří
skutečně k tomu zajímavějšímu, novému,
co na naší scéně za poslední dobu vzniklo.
Kapela jistě čerpá ze zahraničí, o tom není
pochyb. Každopádně na naše poměry je její
produkce ojedinělá. A oč se konkrétně jedná? O velice našlapaný, rychlý a útočný
moderní black metal s klávesami, nařvaným
blackovým vokálem a ženským „operním“
zpěvem. To vše zabalené ve vynikající zvukové i aranžérské produkci. Tohle tady
opravdu nebylo. Srovnání možná Ador Dorath snese se starší tvorbou Inner Fear.
Zkrátka, momentálně se Ador Dorath vezou
na moderní vlně atmosférického melodického black metalu, který je stále „in“.
A v podstatě je to dobře. Nová tvář přináší
na scénu trochu vítr. Demo má celkem deset skladeb, první část překvapí, druhá se
pak začne trochu slévat do ne zcela čitelné
podoby. Jednoduše řečeno, pozor na to,
abyste vydrželi v podstatě to samé dlouho
poslouchat! -lasL L L L 1/2
4,5

Slovenští Antares jsou jedna z mála kapel za
poslední léta, která mě výraznějším způsobem oslovila. Mám samozřejmě na mysli
v rámci české a slovenské scény, nepočítaje
světovou. Byť vůbec nejsou u nás v Čechách
známí, vyšel jim debut u rakouské společnosti a v celoevropském měřítku zaznamenal velmi slušné ohlasy. Druhé album „Made In Fear” je připraveno k vydání, nic totiž
nebrání, aby tento materiál vyšel okamžitě
u některého z lepších labelů. Má vše, co je
nutné ke skvělé desce - pěkný obal, vynikající zvuk a hlavně zajímavý obsah. Jedná se
o velmi technický, zajímavý a melodický
death metal plný zvratů. Tvrdé klasické deathové pasáže se střídají s melodickými
klidnějšími, hudba je podpořena klávesami,
které nahrávce vkliňují další rozměr. Melodický rozměr umí Antares navodit zajímavě
položeným zvukem a laděním kytar.
O instrumentální stránce netřeba hovořit.
Slovenské kapely jsou vyhlášené precizností a pílí, takže pokud se dá mluvit o technickém death metalu, pak věřte, že tato stránka
je opravdu na vysoké úrovni. Antares patří
společně s Desecrated Dreams k tomu nejlepšímu na Slovensku z ranku technický
death metal. O Antares každopádně ještě
uslyšíme. Vynikající. -lasL L L L 1/2
4,5

ABSURD CONFLICT
Promo 2003
2003, promo CD-R
Brněnští death/thrasheři Absurd Conflict
patří na naší scéně ke kapelám, na které je
z jistých (občas mám pocit, že osobních)
důvodů nahlíženo trochu kontroverzně. Na
rovinu přiznávám, že jejich předchozí materiál „I’m Your History“ se mi velice zamlouval. A zatím poslední nahrávka, čtyřskladbové „Promo 2003“ jde v mnoha ohledech zase o kousek dál. Kde jsou časy toporného trápení na prvním demu „Hopeless
Despair“. Novinka mi připadá oproti písničkám ze splitka s Depressive Reality poněkud syrovější a dravější. Celkový dojem je
takový říznější, v jednotlivých kompozicích
se toho po skladatelské i instrumentální
stránce více děje. Jen se nemůžu zbavit pocitu, že něco skřípe v rytmice, bicí jsou na
můj vkus až příliš rovné a průhledné. Pozitivní je každopádně posun od okatého kopírování Carcass, zároveň se ovšem trošku
vytratily silné zapamatovatelné melodie.
Možná to souvisí s projevem nového zpěváka Martina, který více tíhne ke štěkavé deklamaci, hlas chápe jako barvu, nepracuje
tolik s intonací. Otvírá tím otázku pestrosti
a rozmanitosti, na níž by se mohlo do příště
zapracovat. -mihL L L 1/2
3,5

ANIMAL HATE
Fatal Error
2002, promo CD-R
Z Boru pocházející mladá kapela Animal Hate vyznává starou školu death metalu, možná
s dílčími přísadami thrashe. Nahrávka už není
nejčerstvější, ale snad je lepší zmínit se později, než nikdy. Půlhodinový materiál byl zaslán
coby základ pro potenciální vydání alba, ale je
to docela bída. Animal Hate rozhodně nejsou
bezradní a neschopní, jejich skladby mají docela schopný nápřah a vzhledem k hodně
undergroundovému zvuku vyznívají ještě docela obstojně. Potíž je, že takhle hrálo a hraje
milion jiných, naprosto zaměnitelných kapel.
Deathová scéna je dnes tak natřískaná, že to
chce a) nadprůměrnou produkci, b) aspoň
špetku osobitosti, c) nadlidské nasazení. Nerad
bych Animal Hate bral iluze (upřímně řečeno
zhola nic nevím o tom, jak a zda fungují dnes),
ale od „Fatal Error“ vede klikatá a trnitá cesta
plná dřiny mířící přinejlepším do míst, kde byli Krabathor před téměř patnácti lety. -mihLL
2

ANTROPOMORFIA
Engendro
2003, Necromance Records
Šestatřicetiminutové regulérní album, které
jsme ale dostali vypálené ještě před oficiální
emisí (CD vyšlo v létě 2003), takže se objevuje v demo-rubrice. Antropomorfia má být
dle příbalového letáku legenda španělské
metalové scény. Za kapelou stojí jistý Fernando Payer, který pravděpodobně obstarává veškeré nástroje. Bicí znějí (zjevně je slabé slovo) nepřirozeně. Možná je to nějaký
šílený kybernetický trigger, ale sotva. Zvuk
kapely, jež se hlásí ke škatulce old school
death metal, to bohužel posouvá do poněkud
bizarní roviny - něco jako hodně primitivní
staří Fear Factory. Přitom se nedá říct, že by
šlo o vyloženě špatnou muziku - například
hned úvodní song „Hedor Pestilente” jednoduše a přitom docela efektně zpestřuje decentní náznak kláves. Jinak ovšem Antropomorfia působí dost obnaženě a hlásit se
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nost slůvek funeral doom, ale i nepřítomnost slůvka metal hovoří jasnou řečí. Dvacetiminutové plochy teskných tónů a bezvýchodných melodií klenutých nad slzavým údolím plynou
a plynou, občas se ozve nějaký perkusivní
úder, náznak riffu nebo chroptivý vokální podkres. Celkově se ale neděje takřka nic
a upřímně řečeno - že by to celé bylo bůhvíjak náladotvorné... Ačkoliv asi jde o muziku určenou
soustředěnému posluchači, dovedu si spíš představit využití jako kulisu k nějaké neveselé knížce
nebo ještě spíš jako odreagovávací médium pro
horečné přemítání jedince, jemuž osud nadělal z
myšlenek bramboračku. Ale jestli to má být nějaké vysoké umění, tak zjevně nestíhám.
-mihL L 1/2
2,5
WOODS OF BELIAL
Deimos XIII
15.11. 2003, Firebox Records
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KAPELA - titul
TVANGESTE „Firestorm”
RAIN FELL WITHIN „Refuge”
CALES „Uncommon Excursion”
SWALLOW THE SUN „The Mourning Never Came”
GREEN CARNATION „A Blessing In Disguise”
SORATH „Vivimos En Perpetua Guerra”
PERVERSIST „Machine Grind Surgery”
BELTAINE „Bohemian Winter”
DUSK „Jahilia”
T.O.O.H. „Pod vládou biče”
MAPLE CROSS „Next Chapter”
CEREBRAL TURBULENCY „Germ Of Error”
WOODS OF BELIAL „Deimos XIII”
PIGSTY „The Return”
COMPOS MENTIS „Fragments Of Withered Dream”
MINDFIELD „Be-Low”
ENDTHISDAYS „Sleeping Beneath The Ashes Of Creation”
BEYOND THE SIXTH SEAL „Earth And Sphere”
MINCING FURY A. G. C. O. Q. D. „Lamentations”
TYRANNY „Bleak Vistae”
EUTHANASIA „Ceremony Of Innocents”
OBLITERATE „Tangled Ways”
ZAFIRA „Embalmed”
ASGARD „Kletba krále Stacha”
SCHOLOMANCE „The Immortality Murder”
REEK OF SHITS „Bloody Obstetric Technology”
CORPORAL RAID „Xerophilism”
ROMPEPROP „Hellcock’s Porn Flakes”
THORWALD / PULMONARY FIBROSIS
SQUASH BOWELS „For Dead God - International Devastation”
UNTIL DEATH OVERTAKES ME „Prelude To Monolith”
NARTVIND „Until Their Run”
GARBAGE DISPOSAL „Reunion Carbade”
JUGLANS REGIA „Prisma”

Ve své charakteristice „Suicide doom metal“, tedy sebevražedný doom metal, se vydávající firma
tentokrát neplete. Dlouhé (pouhých pět skladeb), 21.
atmosférické a velmi temné střednětempé opusy 22.
navozují skutečně náladu člověka tesně před sebevraždou. Depresivní album je, ale na druhou 24.
stranu rytmika šlape jako hodinky, deska je plná
náladových hudebních ploch tvořených silně pod- 26.
laděnými kytarami, zmíněnou rytmikou a jedno- 27.
dušími klávesovými party. Zpěv není ani skutečným zpěvem. Skřeky a vzdálený řev v dáli, to jsou 29.
jediné hlasové projevy podpořené husí kůži navo- 30.
zujícími vzdálenými zvuky... Upozornění: pro jedince slabší povahy či slabší chvilky, nepouštět 32.
o samotě, v noci a na odlehlém místě. -las......
L LL L L
5
......
(je hodně podobný naléhavému vokálu napříZAFIRA
klad od Therion či Tiamat) se příjemně poslouEmbalmed
chá. Na více místechje například obohacen party
2003, Doom Records
na pouze španělku a s čistým zpěvem. Celkově
má album zajímavou náladu, která jej činí přiPovšimněte si, prosím, vydávající společnosti - tažlivým a zajímavým. Na několika místech se
Doom Records. Pocházejí z Mexika. Zastavíme objevuje také rodný jazyk - španělština - opět dáse u nich pouze na chvilku. Je to totiž firma, u kte- vá nahrávce zcela jiný směr. Zafira má na to
ré mělo vyjít několik licenčních českých CD včet- v budoucnu překvapit. Uvidíme. -lasně Promises, Dying Passion či Six Degrees Of Se- L L L L 1/2
4,5
paration a dalších. Bohužel firma nakonec vydala
pouze několik málo CD, z nichž jedno je právě
GARBAGE DISPOSAL
Zafira. Pak Doom Records zkrachovali. Zafira
Reunion Carbide
pochází z Jižní Ameriky, z nám dosud málo zná2003, Obscene Productions
mé scény - z Chile. „Embalmed” čítá pouze sedm
skladeb, které celkem činí netypickou stopáž pro Česká kapela Garbage Disposal byla svého času
doom - 22 minut. Každopádně kapela Zafira trpí obrovským průkopníkem českého grindu. Byť tu
sice „mladickými” neduhy jako je horší zvuk byla etablována i jiná uskupení, svým způsobem
a produkce (nikoliv však katastrofický - zvuk je se právě oni vymykali všem ostatním. Nečekali
průměrný) a samozřejmě instrumentálními nedo- na smlouvu s nějakou ostřílenou undergroundostatky jako je špatná rytmika atd. Přesto jejich vou firmou a rovnou si po debutovém demu
klidný, náladový doom metal s mužským zpěvem a jedné sedmipalcové nahrávce si vydali debuto-

Pavel Beery
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vé CD „Union Carbade“. To je obsahem
i tohoto retrospektivního počinu. „Reunion Carbide“ je totiž téměř čtyřiasedmdesátiminutová
kolekce celé zmíněné diskografie Garbage Disposal. Více toho už bohužel za svou existenci
udělat nestihli. Nahrávka kupodivu neztrácí i po
těch dnes již sedmi letech nic na své atmosféře,
najdete tu spíše pomalejší, dobře zahraný a hlavně nahraný, trochu uhlazený grind. Řeč je o debutovém CD „Union Carbide“. To čtyři skladby
ze 7“EP „Absolute Combustion Transformed
The Fear“ jsou hudebně zhruba na stejné úrovni,
avšak nahrávka je syrovější a přímočařejší. Dá se
říci, že je to nejpovedenější nahrávka kapely.
Eponymní a závěrečný snímek „Mind Detonator“ bohužel po těchto dvou nahrávkách působí
chabě. Má poměrně mizerný a slabý zvuk, ale
přesto má svou historickou hodnotu. Vypovídá
o době jeho vzniku. Popeláři Garbage Disposal
už vše řekli. -lasL L L 1/2
3,5

Poznámka: Bohužel se nám nepodařilo ohodnotit některé desky či dema dvěma redaktory, proto prosím omluvte malinko
neobjektivní pořadí vyhodnocení rubrik Re-cenzura a Demonizace. Děkujeme za pochopení. Všechny recenze označené
šedivým podkladem si můžete objednat u MBP a jsou součástí obsahu distribučního katalogu! -red-
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DISTRIBUâNÍ KATALOG METAL BREATH
PRODUCTION
Na tomto místě se dozvíte několik nezbytných informací a podmínek, jak z našeho katalogu objednávat. Můžete objednávat:
1) PÍSEMNĚ na adrese: METAL BREATH, P.O.BOX 5, 330 11 TŘEMOŠNÁ U PLZNĚ. Do vašich objednávek nezapomínejte
uvádět i nějaké náhradní tituly pro případ, že dojde k vyprodání těch původních (některé tituly máme jen ve velmi omezeném množství
a dostane se jen na ty nejrychlejší), pokud nechcete žádné náhradní tituly, uveďte to také do objednávky. Objednávka bude vyřízena
v co nejkratší možné lhůtě.
2) TELEFONICKY na čísle 606 417 075, při telefonické objednávce si můžete ověřit zda jsou nosiče momentálně na skladě. V případě že bude vše k dispozici, můžeme zásilku odeslat nejpozději druhý den a v nejrychlejším případě budete mít požadované věci do 3
dnů doma! Pokud se nedovoláte, zkuste to například druhý den.
3) SMSkou na čísle 606 417075 či E-MAILEM na adresu metalbreath@volny.cz (předmět objednávka). I v tomto případě nezapomínejte uvádět náhradní tituly. V obou případech Vám pošleme zpět potvrzení objednávky společně s informací kdy bude vaše objednávka vyřízena. V případě že bude vše k dispozici, můžeme zásilku odeslat nejpozději druhý den a v nejrychlejším případě budete mít
požadované věci do 3 dnů doma!!
VŠE ZASÍLÁME NA DOBÍRKU! K OBJEDNÁVKÁM DO 1 000 Kč PŔIPOČÍTÁVÁME POŠTOVNÉ 75 Kč!
PŘI OBJEDNÁVCE NAD 1 000 Kč MÁTE POŠTOVNÉ ZDARMA, HRADÍME HO MY!!
PŘI OBJEDNÁVCE NAD 2 500 Kč MÁTE POŠTOVNÉ ZDARMA + ZDARMA 1 CD DLE VAŠEHO LIB. VÝBĚRU!
PŘI OBJEDNÁVCE NAD 5 000 Kč MÁTE POŠTOVNÉ ZDARMA + ZDARMA 2 CD DLE VAŠEHO LIB. VÝBĚRU!
Aktuální informace nalezenete na internetových stránkách Metal Breath Production:

http://www.volny.cz/metalbreath
Část I. - CD - DOMÁCÍ PRODUKCE
ABORTION (2003) - Have a Nice Day, nejnovější grindové album slovenské stálice 250 Kč
ABSURD CONFLICT / DEPRESSIVE REALITY - split CD, mladé kapely hrající technický a melodický death metal 250 Kč
AGONY - Ashes to Ashes, Dust To Dust, album death-doomové kapely z Dačic! 250 Kč
AGONY (2003) - Call The Rain, novinkové album doom deathmetalové známé kapely s mužským a ženským vokálem 250 Kč
AGONY CONSCIENCE - Look Into the Silence, opět k dostáni toto super album, industrial grindcore náhul 250 Kč
AGHIATRIAS - Field Mass, debutní album vydané v malé sérii jako CD-R, 7 kompozic, 46 minut 150 Kč
AGHIATRIAS - Epidaemia Vanitatis, 2. album, digipack, velice silný dark industrial, 4 kompozice, 46 minut 250 Kč
AGHIATRIAS - Regions of Limen, nejnovější třetí album v digipackovém balení, 9 kompozic, 70 minut. Oproti předchozí desce je zde
industriální sound obohacen více o ambientní, místy až meditativní pasáže 250 Kč
Speciální nabídka: při objednání kompletní diskografie AGHIATRIAS cena 550 Kč za 3 CD.
AHUMADO GRANUJO - Chemical Holocaust, zbrusu nové album skvělé grindcore kapely 250 Kč
ALIENATION MENTAL - Ball Spouter, úspěšné album pražské brutal grind brusky, velmi dobré! 250 Kč
ANESTESIA - Satisfield, debutní album power thrash metalové kapely 250 Kč
ANIMÉ (2003) - Sky Above The Wires, těžko zařaditelné rockové album brněnské bandy ze stáje Redblack 270 Kč
ASGARD - Kletba krále Stacha, debutní album legendární brněnské black metalové kapely 250 Kč
ASMODEUS (2003) - Sabbat v Carnegie Hall, výtečné techno thrashové album, novinka českých klasiků, návrat ke kořenům 200 Kč
ASTRAL (2000) - Filicetum Lunare, atmosférický gothic - black metal! Album vydané u německých Last Episode! 290 Kč
AVENGER - Fall of Devotion, Wrath and Blasphemy, album naší přední black-death metalové kapely! Vydáno opět v USA! 280 Kč
AVENGER (2004) - Godless, zcela nové skvělé death blackové album Jihočechů 290 Kč
BRUTAL ASSAULT 2000 - kompilační CD death / doom / black / grind kapel (Mortician, Macabre, Disfigured Corpse, Thalarion,
Dying Passion, Callenish Circle, Insania, Kaviar Kavalier, Ingrowing atd.) Nyní za velice speciální cenu 29 Kč
BRUTAL ASSAULT 2002 - kompilační CD death / doom / black / grind kapel (Root, Dark Gamballe, Inner Fear, Melancholy
Pessimism, Intervalle Bizzare, Alienation Mental, Dying Passion atd.) 29 Kč
BRUTAL ASSAULT 2003 - kompilace k festivalu Brutal Assault 2003 (Depresy, Sorath, Memoria, Avenger, Equirhodont, Laniena
Mentis, celkem 25 skladeb) 49 Kč
CALES - The Pass In Time, druhé album solového projektu kytarového mága Petra Blackieho Hoška z Root, epic majesty metal 270 Kč
CALES (2003) - Uncommon Excursion, melancholické, naléhavé a melodické nové album Blackieho z Root 270 Kč
CEREBRAL TURBULENCY (2003) - Germ Of Terror, nové mini CD naprostého grindového ušního průplachu! 200 Kč
CRANIOTOMY - It’s Not Cut Out - It Can’t Be Eaten, brutal gore grindcore ze Slovenska 250 Kč
CRUSHER - To the Core, druhé album jedné z nejstarších kapel na české scéně, 10 skladeb našlápnutého death-grindu 250 Kč
CRUSHER - Untearable off Colossus, třetí album domácí stálice 250 Kč
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DARK GAMBALLE - Robotory, album známé vyškovské kapely přináší osobité pojetí psycho cyber dark metalu! 270 Kč
DARK GAMBALLE (2002) - Merizo Nanen, šílené album stále techničtějších a samplovanějších Dark Gamballe 270 Kč
DEAF AND DUMB / IMPERIAL FOETICIDE - split CD výborný brutal grindcore a technický death-grind na splitku! 250 Kč
DECOMPOSED / PSYCHOPATHIA - split CD, dvě nejstarší moravské death-grind kapelky! 200 Kč
DEMIMONDE - Mutant Star, pravděpodobně nejavantgardnější album domácí scény, originální mix atmosferického death / doom / black
metalu, ovlivněného elektronikou... Album vychází jako klasické CD (99 Kč), ale též jako nádherný rozkládací digipack! (199 Kč)
DEPRESY (Slovensko, 2003) - Psychomantiums Phenomenous, zcela novinkové album, výjimečný technický death metal 250 Kč
DESTROYING DIVINITY - Created, death metal ve stylu Broken Hope / Sinister! 250 Kč
DIGITUS IN RECTO - Switch!!, povedený nu-metal ze Slovenska 250 Kč
DISFIGURED CORPSE - Mega Ultra InterGalactic Core 2000, třetí album přináší 27 skladeb energického grind-death-HC-old school běsnění! 250 Kč
DISFIGURED CORPSE - United Hellland, nejnovější album ještě v lepší formě 250 Kč
DISSOLVING OF PRODIGY - Lamentations of Innocents, debutní album ostravské doom metalové kapely, velice pochmurná a depresivní hudba! 250 Kč
DISSOLVING OF PRODIGY - Time Ruins also Beauty, druhé zřejmě nejpovedenější albumčeské doomové kapely 250 Kč
DISSOLVING OF PRODIGY - Loučení se světem pozemským, poslední album ostravské doomové legendy! 250 Kč
DYING PASSION - No Time, chcete si doplnit diskografii kapely, je tady jejich debutové demo CD-R! 150 Kč
DYING PASSION (2002) - Voyage, druhé album doommetalové bomby s originálním ženským vokálem Zuzky Lípové, houslemi,
flétnou, violoncellem a slovanskými prvky (10 skladeb, cca 46 minut) 250 Kč, lze si objednat japonskou edici s bonusem (290 Kč)
DYSANCHELY (2002) - Secret Of The Sun, nejnovější album slovenských náladotvůrců 250 Kč
EDITOR - Game Over, nadupaný hardcore nášup této slovenské letité trvalky 250 Kč
ENDLESS (2001) - Vital #1, doom rockové album, zajímavé, tvrdší a melodičtější 270 Kč
ENDLESS (2003) - Perfect Message, post doomové album, album oceněné cenami 270 Kč
ENOCHIAN (2003) - Ressurrection Of Evil, nejnovější mini CD severského syrového black metalu 150 Kč
ENTRAILS - Serpent Seed, zatím jediné album blackového projektu Blackieho z Root 250 Kč
EQUIRHODONT (2003) - Equirhodont Grandiose Magus, mystický dark metal, tři členi Rootu s Big Bossem v čele a hosté na nejnovějším projektu, silné 250 Kč
ERYTROSY - Delight, nové album se nese opět v US brutal death stylu! 250 Kč
ESSENCE OF EXISTENCE - Ephemeris Sun, debutní album slovenské progresivní cyber dark black metalové kapely 250 Kč
EUTHANASIA - Ceremony of Innocents, melodická doom rocková pohoda, zcela nové album 250 Kč
FEEBLE MINDED / FUCK THE FACTS (ČR / Kanada) - split CD, brutal death / grind + kanadský grindcore 250 Kč
FLESHLESS (2001) - Nice To Eat You, zatím poslední deska death / grindového komba z Dečína 250 Kč
F.O.B. - Follow the Instructions, debutní album schizo blast death metalové kapely 250 Kč
FORGOTTEN SILENCE - Thots, legendární debutové album moravské perly avantgardního doom – death metalu! 250 Kč
FORGOTTEN SILENCE (2002) - Ka.Ba.Ach, třetí vynikající album těchto experimentátorů 270 Kč
FORGOTTEN SILENCE (2004) - Bya Bamahe Neem, zbrusu nový počin těchto experimentátorů, nejedná se o avantgardní metal, ale o 35 minut vyklidněné hudby na
rozhraní alternativního rocku, oriental metalu a příjemného, vyklidněného psychedelického ethno ambientu. Vychází v pěkném, stylovém eko - packovém balení 250 Kč
FOUR SEATS FOR INVALIDES - Biovirus! Minialbum Vás během 22-ti minut přesvědčí o tom, že život v Mostě není jednoduchý. Velice hrubý total grindcore! 150 Kč
FOUR SEATS FOR INVALIDES - Defy, zbrusu nové album mosteckých grindcore veteránů 250 Kč
GAPPEQ (2002) - Vox Antipopuli, první české psy-trance promo album pražského projektu 95 Kč
GARBAGE DISPOSAL (2003) - Reunion Carbide, reedice kompletní diskografie kultovní grindové formace 250 Kč
GREEDY INVALID - Lost Letter, pohodový melodický doom - rock metal! 250 Kč
HERMAFRODIT (1997) - Architektura ostrých hran, debutní album, které započalo novou éru - elektronické hudba 250 Kč
HERMAFRODIT - Major - Mix, nové album vychází jako CD-ROM, 8 skladeb včetně remixu kultovní melodie z filmu 30 případů Majora Zemana + 6 klipů z období 1996 - 2000 včetně titulního megahitu! Nyní za velice speciální cenu 99 Kč!
HT - Plan B, nové album slovenské legendy, skvělý mix punku, ska, rapu + skvělé slovenské texty 250 Kč
HYPNOTIC SCENERY - Deeper And Deeper, příjemný melodický doom metal 250 Kč
HYPNOTIC SCENERY (2002) - Back In the Bloody Ruins, nové album ostravské postdoomové stálice! 250 Kč
HYPNOS - In Blood We Trust, debutové deathmetalové album Bruna po odchodu z Krabathor 290 Kč
CHIRURGIA - Deep Silence, pestrý mix hardcore, grindcore, jazz, metal… zajímavé! 250 Kč
IMPERIAL FOETICIDE / DESPISE - split CD, dvě přední české progresivní brutal death kapely na splitku, moc povedené 250 Kč
INNER FEAR (2003) - Symbiotry, originální a progresivní pojetí black metalu, druhé, nejnovější album 250 Kč
INGROWING (2001) - Suicide Binary Reflections, album naší přední grindcoreové brusky! 250 Kč
INGROWING (2003) - Sunrape, další novinkové album této grindového kultu 250 Kč
INGROWING / IMPETIGO (ČR / USA) - split CD singl našich řezníků s legendárními Američany 120 Kč
INSANIA - Transmystic Anarchy, čtvrté album brněnské astrální hydry! 270 Kč
INSANIA (2004) - Out, nejnovější, páté řadové album Insanie, tvrdší a veselejší! 270 Kč
INSEPULTUS (1999) - Stigma Of Souls, slovenští deaphmetaloví drtiči ve výtečné formě 150 Kč
KAVIAR KAVALIER - Studio Y, nové album této fetish kapely, směs melodického doomu a dark metalem, velmi zajímavé… 250 Kč
KRABATHOR (1995) - Lies, licenční CD Popron, třetí CD české deathmetalové legendy, doby největší slávy 250 Kč
LANIENA MENTIS - Shambles of Mind, debutní album mladé a nadějné death metalové kapely! 250 Kč
LANIENA MENTIS (2003) - Turn In To a Man, překvapivé novinkové album plné technického a novátorského death metalu 250 Kč
LIVORES MORTIS (2004) - Garden of emotions - oficiálně vydané CD blackových atmostrůjců obsahující 3. řadovku + bonusy z předchozí tvorby a videa 250 Kč
LUNATIC GODS - Inhuman and Insensible, debut skvělé slovenské originální metalové kapely opět k dostání. Speciální cena 200 Kč
LUNATIC GODS - Sitting By the Fire, druhé album opět k dostání také za speciální cenu 200 Kč

Metal Breath ’zine # 48 (červen 2004)
SWALLOW THE SUN
The Mourning Never Came
2003, Firebox Records
Swallow The Sun patří mezi velmi mladé
a nadějné kapely. Jejich kořeny se datují
teprve do roku 2000 a za tu dobu stihli natočit pouhý jeden demosnímek, na jehož základu pak natočila debutové CD „The
Mourning Never Came“. Nevím, jak to finské kapely dělají, ale mám pocit, že Finsko
je líhništěm a továrnou na talenty v jakémkoli metalovém ranku. Do Swallow The Sun
jsem se totži zamiloval na první poslech.
Debut přináší vynikající tvrdou střednětempou směsici doom a death metalu. Ten je zastoupen svými typickými kytarovými a rytmickými riffy, zpěv má nejblíže k švédskému typu melodických deathových vokálů.
Doom je naopak zastoupen v nádherné melodické a melancholické vzletné hudbě. Zajímavou se totiž jeví deska právě v náladě,
kterou v sobě má a přitom zůstává setsakra
tvrdá, ale nádherná. Oproti jiným doomovkám je však celé album postaveno na rytmice a kytarách, nikoli na klávesách. Ty jsou
zde jen jakýmsi podpůrným doplňkem.
O téhle velmi nadějné kapele ještě uslyšíme,
debut se jim nadmíru vyvedl! -lasL LL L LL
6
!T.O.O.H.!
Pod vládou biče
2003, Plazzma/Snuff

Schizoid a Humanoid, toť povedená dvojka.
Hudba bratří Veselých patří k nejosobitějším zjevením na domácí undergroundové
scéně. Je to zkrátka takový žánrově nezařaditelný rambajz plný vychytaných nápadů,
úletových zvratů a nečekaných vypečeností
(včetně naprosto dilatantských motivů),
u kterého si ale především nemůžete být ani
na vteřinu jisti 1) co se bude dít dál, 2) jestli je to celé myšleno jako recese nebo aspoň
trochu vážně. Nemůžu si pomoct, ale hudebně cítím v tvorbě !T.O.O.H! vlivy japonských Sigh (spletitost a úchylně geniální
proměnlivost), Macabre (cosi nedefinovatelného v řinčivém pojetí hry) a především
Master’s Hammer („historizující” stylizace,
celková vyšinutost). I tentokrát (i když samozřejmě méně než v případě vyloženě zazděného debutu) lze mít jisté pochybnosti
o zvuku alba. Opět se točilo v Haciendě
a opět, marná sláva, je to takové podivné.
Podivní jsou ale celí !T.O.O.H.! od sklepa
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po střechu, od žánrově nezařaditelné hudby
(grind? black? punk? death? heavy metal?)
přes texty, které lze snadno podezírat z filozofické závažnosti i totálně mentální zaostalosti, mnohdy i v rámci jednoho verše. „Pod
vládou biče“ je album pro vnímavé a otevřené duše. Nebojím se napsat, že je to vynikající muzika. Ano, má zatím spoustu mušek,
ale v jádru patří k tomu nejzajímavějšímu,
co u nás za poslední dobu vyšlo. -mihL L L L L 1/2
5,5

Jednotlivé plochy se prakticky překrývají
a výrazově navazují, dvojice M. Mäkelä a L.
Lindquist ale nehřeší na premisy žánru
a usilovně přemýšlí nad vnitřní stavbou
a dramatickým nábojem kompozic. Příjemný debut. -mihL LL L
4

THORWALD / PULMONARY FIBROSIS
Medical Dissector / split CD
2003, Bizzare Leprous Production

V dnešním uspěchaném světě a přívalu tisíců desek žánrově si velmi blízkých se nestává tak často, abych se z některé z nich doslova posadil na zadek. A přesto. Z jedné
z nich ano. Tvangeste pocházejí z malé ruské enklávy na pobřeží Baltu, sami si říkají,
že pocházejí z Pruska. „Firestorm” je jejich
druhé album a velmi mne překvapuje, že
téhle kapele nebylo nabídnuto místo u některé z větších vydavatelských společností.
World Chaos je sice známa spíše jako undergroudová firma, přesto produkce tohoto
díla si s ničím nezadá s těmi „od velkých”.
Posuďte sami. Tvangeste produkují velmi
kvalitní melodický atmosférický black metal s mužským skřehotavým vokálem, ženskými čistějšími a nádhernými sbory. A sbor
to není kdejaký - Pruský komorní sbor. Jenže výčet nekončí! Na většině míst desky se
totiž objevuje opravdivý živý orchestr - Baltic Symphonic Orchestra, především v místech navozující skvělou atmosféru. Hodně
se dají Tvangeste přirovnat k britským Cradle Of Filth, ale narozdíl od nich jsou tito
nadějní Rusové pestřejší, mnoho tvárnější,
melodičtější a na řadě míst melancholičtější.
Zkrátka tohle je dílo jako fík. Zajímavostí
budiž také tři ženštiny v kapele - na místě
houslí, kláves a flétny a konečně druhých
kláves. Jistě ne nezajímavá je i tématika alba, která se ubírá hluboko do minulosti, právě do zmiňovaného Pruska. Spojíte-li rychlost a tvrdost Cradle Of Filth a melodiku
Therion, s větší originalitou vám vyjdou
Tvangeste. Super. Tohle opravdu doporučuji. -lasL LL L LL L
7

V úvodu se musím přiznat, že se rozhodně
nepovažuji za detailního znalce gore grind
a crust scény, a proto se ani nijak obšírněji
nebudu nimrat ve velmi malých hudebních
rozdílech mezi jednotlivými představiteli
zmíněné scény. A nejen v této recenzi.
B.L.P. je již etablována jako nejsilnější procent této odnože žánru u nás a předkládá
nám další z řady splitek, které je obsazeno
slovenskými Thorwald a Francouzi Pulmonary Fibrosis. Byť Slováci Thorwald svou
první část splitu nahráli doma, nezní nahrávka výrazně slabě. Se ctí se totiž mohou svým
gore grindem postavit do řady podobně znějících spolků. Nic víc, nic méně. Předělávky
od Mortician a po dvou od Carcass zapadají
do jejich produkce a nijak nevybočují. Francouzi Pulmonary Fibrosis jsou pak o třídu
horší, i když reprezentují stejný hudební
směr. Jednak je nahrávka poněkud méně
kvalitní, pauzy mezi jednotlivými skladbami
a občasná intermezza ubírají opusu na spádu
a údernosti, i když jednotlivé songy jsou
zničující a masakrující, Normální goregrindové splitko s celkem povedeným obalem
Thorwald! -lasL L L L / L L 1/2
4 / 2,5
TYRANNY
Bleak Vistae
2004, Firebox Records
Další umíráček od Firebox? Finské duo Tyranny vystřihlo na debutové miniCD tři
kompozice a stopáž se bez mrknutí oka zastavila na pětačtyřiceti minutách. Uff...
Anotace v promoletáku hovoří o doom/deathu, „povídací” část biografie už ale jde
s pravdou ven a terminus technicus „funeral
doom” samozřejmě nechybí. Tyranny sázejí
na nekonečné mystické plochy kláves (táhlé
tóny podobné barvou zvuku varhan), do kterých se proplétají melancholické kytarové
vyhrávky, občasné údery do bicích a temný,
deklamačně chroptivý vokál plnící spíše
úlohu dalšího harmonického prvku. Z podobných zvukomalebných náladovek patří
Tyranny k tomu působivějšímu a silnějšímu.

TVANGESTE
Firestorm
srpen 2003, World Chaos Productions

UNTIL DEATH OVERTAKES ME
Prelude To Monolith
2003, Firebox Records
„Prelude To Monolith“ patří k nahrávkám,
u nichž je mimořádně obtížné zachovat jakýsi
„objektivní” přístup. Buď vás výrazně specifickou atmosférou nadchnou nebo otráví. Jisté je
jedno: patřičnou náladu, abyste toto album vychutnali v plné parádě, v sobě nenajdete obden.
Spíš tak dvakrát, třikrát do roka. Projekt Until
Death Overtakes Me kytaristy a skladatele Stijna
van Cautera prezentuje podle propagačních materiálů „ambient funeral doom music”. Přítom-
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PIGSTY
The Return
2002, Bizzare Leprous Production

ROMPEPROP
Hellcock’s Porn Flakes
2003, Bizzare Leprous Production

Původně boční projekt části Melancholy
Pessimism, dnes již respektovaná a velmi
úspěšná kapela Pigsty již před více jak rokem a půl vydala debut „The Return”. Upřímně řečeno, deska je na poměry hodně
slušnou a kvalitní záležitostí, ale že by to
bylo něco zvláště originálního, to ne. „The
Return” přináší na ploše necelých 36-ti šesti
minut sedmnáct většinou rychlých grindovek, které jsou velmi dobře zahrané. Nahrávka má navíc velmi dobrý zvuk. Jednoduchý, rychlý tvrdě znějící grind je doplněn
o skřehotavý stylový vokál s různými výkřiky, které již k tomuto stylu neodmyslitelně
patří. Objevují se zde také, jako i u jiných
podobných nahrávek kapel nasamplované
části filmů či filmové hudby (zde i recitace
Vlasty Buriana). Pigsty = rychlý grindový
nářez. Dobré. Doporučuji skladbičku „Who
Will Fuck Your Fat Ass!” - vynikající rock’n’roll! -lasL L L L 1/2
4,5

Uff, po dlouhé době opět na obalu mužské
penisy (byť v umělé podobě), pornoherečky
v „zajímavých” postojích. Veselá parta
Rompeprop z Holandska se pravděpodobně
vyžívá v těchto věcech. Dokážete si jistě
představit jejich muziku. „Kanálový” zpěv
(prohnaný čímsi ve studiu) se snoubí s rychlým grindem. Dobré, ale co dál. Moc originality nehledejte, dobrý zvuk, hudba šlape a
jede. Gore grind ale už hraje hodně kapel.
Dokážu jen říci, že se tohle dá srovnat s čímkoliv, co jste již někde jinde slyšeli. Pouze
průměrný výkon. -lasL L L 1/2
3,5

RAIN FELL WITHIN
Refuge
2002, Dark Symphonies
Rain Fell Within již zná řada z vás z naší
nabídky. Vždyť také patřili k nejprodávanějším titulům z našeho katalogu. Tito
doommetaloví Američané vydali v roce
2002 vynikající druhé album, které považuji za jedno z vůbec nejlepších mimo
náš domovský kontinent. Skutečně. Už
od prvních tónů totiž poznáte netradiční
aranže. Rain Fell Within, i když si zachovávají doomový styl, vnáší do něj něco,
co se dá jen těžko popsat, ale je to něco
osobitého. Je to možná velice zajímavým
a netradičním sopránovým zpěvem hlavní zpěvačky Laurie. Ta má totiž krásný
hlas školený na vážné hudbě, kterou ještě navíc podporuje doprovodnými vokály
druhá ženská členka kapely, Dawn. Dvě
zpěvačky v metalové kapele, to je opravdu ojedinělé. Tvrdý rytmický metalový
základ je dále podpořen nádhernými klávesovými melodickými party a perkusemi. Většina skladeb se nese v pomalejším
a melancholickém, ale přesto veselém
duchu. Rain Fell Within, to je opravdu
ojedinělý pohled na doom metal z jiné
strany. Téměř hodina nádherné melodické a přitom tvrdé hudby nikoho nenechá
na pochybách, že tady jde o něco výjimečného. Rain Fell Within výjimeční
jsou a patří mezi skvosty mé sbírky. Ani
téměř dva roky od vydání neubrali kapele nic z aktuálnosti. -lasL L L L L L 1/2
6,5

SCHOLOMANCE
The Immortality Murder
2001, The End Records
Američané Scholomance produkují směsici
avantgardního technického death a black
metalu se zpěvem, který používají kapely
hrající dnes již samostatně pojmenovaný
styl - melodický švédský death metal. Upřímně řečeno, deska sice není špatná, ale
patří mezi průměrné. Nenajdeme na ní nic
převratně originálního. Mám z ní pocit, jako
kdyby se Scholemance snažili sebrat všechny moderní vlivy, které momentálně letí
v metalu a poskládali je do jediného nesourodého celku. Byť se zdají Scholomance
avantgardně znějící, jejich hudba jaksi nedrží pohromadě. K tomu přispívá i použití automatického bubeníka a debilně znějících
kláves. „The Immortality Murder“ bylo sice
vydáno jako dvojCD, my jsme měli možnost
posuzovat pouze první. Druhé CD údajně
obsahuje instrumentální verze prvního disku
a další klavírní improvizace. No nevím, zda
to v tomto případě bylo nutné. -lasL LL
3
SORATH
Vivimos En Perpetum Guerra
2003, Metal Breath Production

Pakliže platí tvrzení, že třetí deska rozhodne, Sorath mají jasno: Tento jejich opus vykresluje po všech stránkách hotovou kapelu,
která se za deset let existence ani náznakem
nezpronevěřila svému stylu, nýbrž tenhle
dovedla do možného maxima: Vybrousila
kompozice do žánrového stropu a opatřila je

luxusním zvukem. Co do stylu a postavení
kapely, řeč se točí samozřejmě o black metalu a jeho plzeňských vlajkonoších. CD
„Vivimos En Perpetum Guerra” vyšlo překvapivě na doposud zdánlivě téměř doommetalovém labelu Metal Breath Production,
kterýžto má na vysokém lesku kompaktního
disku svůj nezanedbatelný podíl (především
co do managementu nahrávání a vůbec již
jen prostým faktem převzetí smečky pod svá
křídla). Co psát o náplni desky? Rychlý
blackový štych odlehčí pomalejší metalová
pasáž, však vsaď svatozář na černěkovovou
masáž… Bicí tepaj, kytara drhne, relativně
srozumitelný ječák drnčí a odplivává sirné
chrchle. Jízda non plus ultra zcela v originálním vyznění Sorath - kapely, kterou - od
prvního CD splitu „Matache Chavala” identifikujete mezi tunami černěkovového
odpadu a šrotu jako temnou perlu. Chlapi se
odmaskovali, zcivilněli, ale zůstali věrní.
Image je doplněk, důležitý je obsah, který
mne dokonale přesvědčil. Originální sci-fi
obal (s plakátovým bookletem - na domácí
poměry moc pěkná práce) jen - ale ne pouze
- umocňuje dobrý pocit z díla. Otázkou zůstává, jak je na tom dnes česká, potažmo zahraniční blackmetalová obec ve vztahu
k velmi slušně podanému černému kovu.
Napadá mne rčení o házení perel sviním…
-FBBL LL L LL
6
SQUASH BOWELS
For Dead God - International Devastation
2003, Obscene Productions
Tento počin Obscene Productions není novou řadovou deskou Poláků Squash Bowels.
Jedná se o kolekci všech demokazet jimi vydaných, doplněné o některé bonusy. Čin pro
věrné fanoušky těchto gore grind šílenců
rozhodně záslužný. Obsahuje totiž jejich
všechny tři dema - „Furgott“ z roku 1994,
„Dead?“ z pětadevadesátého a konečně „International Devastation“ z roku 1996, dále
doplněné o dvě cover verze Napalm Death,
po jedné skladbě z jejich dvou dosud vydaných řadovek a dvě nejnovější skladby.
Hodnotit staré demokazety je v dnešní době
velmi obtížné. Na jedné straně jsou dnes již
klasickým odvarem, protože takto hraje každá začínající formace, na druhé straně je
nutné brát v úvahu, v jaké době všechna tři
dema vznikla. Nevynikají ani originalitou,
ani zvukem, ba ani podprůměrnými instrumentálními výkony, s nimiž určitě není dodnes spokojen jejich bubeník. Kupodivu třetí demo z roku 1996 zní zvukově nejhůře.
Zvukově lepší fláky přijdou teprve až s třemi závěrečnými skladbami z poslední desky
a zcela novými dvěma skladbami, které potvrzují nastolenou cestu. -lasL L 1/2
2,5
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LUNATIC GODS - The Wilderness, třetí album osobitého avantgardního lunatic metalu 250 Kč
LUNATIC GODS - Mythus, nejnovější, nové čtvrté album, krok ku předu, originální lunatic death / black metal, velice živelné nenudící album + 2 klipy na
CD-Romu. Kromě klasické CD verze (250 Kč) vychází toto album také v luxusní digipackové edici (290 Kč), která je striktně limitovaná počtem 300 ks.
M.A.C. OF MAD - The One, debutní album pražské kultovní kapely 250 Kč
MALIGNANT TUMOUR - Demo / Singles Collection 94 - 98, songy z demáčů a vinylů od grindové sebranky vydané v USA 280 Kč
MEMORIA - Children Of The Doom, výtečné debutové doomové album velmi podobně znějící jako Silent Stream O. G. E. 270 Kč
MELANCHOLY PESSIMISM - Recomponse To Saints, debutní album z r. 1996! Brutal death metal 250 Kč
MELANCHOLY PESSIMISM - Inconsistent World, druhé album se nese oproti debutu více v death / grindovém duchu! Poprvé se
zde objevují moravské folklórní vsuvky 250 Kč
MELANCHOLY PESSIMISM - Evil Planet, třetí album moravské kapely opět nabízí velice technický, ale stále velice brutální
death-grind náhul, opět nechybí tradiční folklorní vsuvky 250 Kč
MELANCHOLY PESSIMISM - Global Terrorization, nejnovější album, brutal death / grind! 250 Kč
MORBID SILENCE - Dark Labyrinth, překvapivé velmi kvalitní pochmurný dark doom metal 250 Kč
MORGAIN - Sad Memories of Fairies, hypnotic doom metal ze Slovenska 150 Kč
MYTHOPOEIA - The Golden Leaf Of Oak, debutové album hermetic doom death metalové kapely z Plzně s expresivním vokálem Asury G.
G. Raye. (9 skladeb, cca 42 minut), posledních několik kusů skladem, při objednání tohoto CD demo “Scheps...” na MC zdarma! 250 Kč
NAPALMED - Never Mind the MSBR, Here’s the Napalmed, debutní samostatné album mosteckého noiseového komba 250 Kč
NOMEN MORTIS - How I Learn To Bleed… brutal blast death metal ze Slovenska 150 Kč
OBLITERATE - The Feelings, old school grindcore ze Slovenska ve stylu Napalm Death! 250 Kč
OBLITERATE - Tangled Ways, nejnovější album této skvělé intenzivní grindcore kapely vydané v USA 250 Kč
OBLOMOV (2003) - Wishing the Renaissance, debutové minialbum black metalové kapely 150 Kč
ONANY BOYS - Re-Animation Of Titillating, grind noise projekt Cycla z Pathologist, 180 skladeb ve stylu Anal Cunt, Sore Throat či Meat Shits 250 Kč
PATHOLOGY STENCH (Slovensko, 2003) - Nezpyred, zbrusu nové album, brutal death metal again and again 250 Kč
PIGSTY - Return, album moravské brutal death / grind prasečí sebranky! 250 Kč
PIGSTY - Spiders, zatím poslední album vyhulených moravských čuníků 250 Kč
PROTEST - About Human Idols, album letité slovenské kapely, originální mix death / grind / black metalu, hodně zajímavé! 250 Kč
PROTEST - Have a Rest Please, nejnovější album, kvalitní death / grind nášup od léty prověřené kapely 250 Kč
PERVERSIST - Necrophilharmony, debutní album mladé brutal death metalové kapely! 250 Kč
PERVERSIST (2004) - Machine Grind Surgery, nejnovější CD, tvrdé a agresivní směsice deathu a grindu v ultrarychlém tempu 250 Kč
RAT RACE (1993) - Postav se proti, znovu vydaná nahrávka, průkopníci porevolučního angažovaného inteligentního hardcore + bonus
od dalších starých strakonických HC kapel Čísníci a Judgement Day 220 Kč
REEK OF SHITS (2003) - Bloody Obstetric Technology, grindová smršť, druhé album jindřichohradecké mašiny 250Kč
RETURN TO INNOCENCE (2002) - …In The Deep, melodické doomové album plné zvratů s mužským a ženským vokálem 250 Kč
R.E.T. - In Memories, nádherný melodický doom metal 250 Kč
R.E.T. - In Love with Blood, třetí v pořadí skvělé doomové pomalé album 250 Kč
R.E.T. (2004) - The Dark At The End Of The Tunnel, čtvrté CD, 40 minut, zcela novinkové album, klip jako bonus 250 Kč
ROOT - Zjevení / The Temple In The Underworld, první a třetí album Root vyšlo na 2CD v reedici 350 Kč
ROOT - Revelation, anglická raritní verze debutu Zjevení 250 Kč
ROOT (2001) - Hell Symphony / Kargeras, reedice druhé a čtvrté desky Root obohacené o bonusy, 2CD 350 Kč
ROOT (1999) - The Book, páté album Root, epický dark metal, naprosto výborné, netřeba komentáře 270 Kč
ROOT (2001) - Black Seal, šesté vrcholné album darkmetalové legendy Root, jako host F. Ribeira (zpěv Moonspell) 270 Kč
ROOT (2003) - Madness Of The Graves, nejnovější CD darkmetalové legendy Root 270 Kč
SAD HARMONY - Elektrula, melodický doom rock metal, debutové album (2000) 270 Kč
SAD HARMONY - Tete-A-Tete, druhé album moravských melodiků (2002) 270 Kč
SANATORIUM - Internal Womb Cannibalism, album slovenské brutal death metalové kapely! 250 Kč
SCABBARD - Extended Mirror, druhé album moravské kapely, kvalitní death metal s vokály od Bruna 250 Kč
SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY (1996) - Iron, debutní album české doom-death perly! 250 Kč
SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY (1998) - Behind The Shadows, nejpovedenější druhé album výtečných doomařů s cellem, houslemi 270 Kč
SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY (2000) - Themes, třetí album výtečných doomařů s cellem, houslemi, atd. 270 Kč
SIX DEGREES OF SEPARTION (2002) - Moon 2002: Nocturnal Breed, debutní album nadějné kapely, kvalitní melodický doom metal, mužské / ženské vokály, klávesy… 250 Kč
SKROL - Insomnia Dei, industriální záležitost s dominantním ženským vokálem. Pro fanoušky Laibach, Aghiatrias a Diamanda Galas 250 Kč
SOLFERNUS - Diabolical Phenomenom, apokalyptický black metal z Brna, kvalitně zpracované demo CD-R 130 Kč
SORATH - Gnosis, první samostatné album plzenských melodických black metalistů! 250 Kč
SORATH (2000) - Omnes Dii Gentium Daemonia, vynikající druhé album, black metal 250 Kč
SORATH (2003) - Vivimos En Perpetua Guerra, třetí nejnovější a nejdrtivější black metal, který kdy vznikl u nás! Skvělý zvuk, parádní jízda 250 Kč
ŠTATISTIKA 2kX - kompilace psychedelické trance hudby, vydáno v digipackovém balení, nyní k dostání za speciální cenu 150 Kč
SUFFOCATE - Lustforheavon, kvalitní grind-death-HC ze Slovenska! 250 Kč
SUFFOCATE (1998) - Exit 64, slovenská brutal deathmetalová parta vydala úderné album u kanadské společnosti 250 Kč
SUN.HAS.CANCER - Kamikaze Spirit, nová tvář na české scéně, elektronický rock metal s death metalovým vokálem 250 Kč
TESTIMONY - Of Life and Death, album bratislavské hardcoreové kapely, opravdu výborná věc 250 Kč
T.O.O.H. (2003) - Pod vládou biče, Humanoid a Schizoid opět zasahují, chaotický grind nářez 250 Kč
WAYD - Decadence, nejnovější album, opět velice kvalitní, technický death metal 250 Kč
WOLFRAM (2002) - Liars In a Second Skin, perfektní český progresivní a melodický heavy metal 250 Kč
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Část II. MC - DOMÁCÍ I ZAHRANIČNÍ PRODUKCE
AGONY (ČR) - Ashes To Ashes, Dust To Dust, druhé album dačických doomařů 90 Kč
AGGRESSIVE TYRANTS (ČR) - Žuzlání klitorisu zdechlé narkomanky, kultovní demo grindové kapely 50 Kč
ANATAB (Kolumbie) - Decadencia Final, dobrý death metal, demo 70 Kč
ANESTESIA (ČR, 1997) - Hopeless, melodický death metal s prvky HC, demo, profi MC - 1 ks 20 Kč
ANTHRAX (USA, 1995) - Stomp 442, originální MC skvělého řadového alba, profi MC - 1 ks 100 Kč
ARCHAOS (Rumunsko, 2000) - Centuries Of Obedience, skoro hodinové album gotic dark kapely z Rumunska s použitím velmi netradičních nástrojů, velmi povedené 100 Kč
AUTUMN (Turecko, 1997) - The Endless Grave, brutální death metal s brutálním mužským a čistým ženským vokálem 70 Kč
BATALLION (USA, 1994) - Excessive Force, velice progresivní thrash s uhrančivým vokálem - 1 ks 20 Kč
BEAST OF PREY (Slovensko) - And Now He’s Sleeping, atmosférický doom-death metal ze Slovenska 70 Kč
BENEDICTION (Velká Británie)- Transcend The Rubicon, netřeba představovat, kultovní death metal - 1 ks 120 Kč
CARCASS (Velká Británie)- Heartwork, netřeba představovat, přelomová deska - 1 ks 120 Kč
CLOSING (ČR)- Virtual Laboratory Sadism, parádní grindcore v čele s osobitým vocalistou Chymusem 70 Kč
CONTEMPT (Slovensko) - Paradise garden?, technický melodický death metal 70 Kč
CONTUSIO CEREBRI (Slovensko) - Depressive Conditions, death / black metal 70 Kč
CRACK (ČR, 1993) - Wild Night, dobrý death metal, demo rarita - 1 ks 10 Kč
D.A.D. (ČR) - And Once We Will Get Lost, progresivní doom metal 29 Kč
DEMENTOR (Slovensko) - The Art Of Blasphemy - album deathmetalové veličiny ze Slovenska (licence z Francie) 90 Kč
DEPRESY (Slovensko) - The Grind Magnificience, experimentální a technický death 70 Kč
DEPRESY (Slovensko, 1999) - Sightning, druhé album této vynikající slovenské technicko - death metalové bandy 90 Kč
DYING PASSION (ČR, 2000) - Secretly, debutní album nadějné melancholicko doom metalové kapely z Jeseníků. Kazetová verze jejich CD, která vyšla v Thajsku! 100 Kč
DYSANCHELY (Slovensko) - Songs of Sorrow, death / doom / black metal 70 Kč
ESPERANTO (Španělsko) - Hasta Cuando?, hardcore / crust / grind 70 Kč
ETHEREALPANDEMONIUM (Slovensko, 2002) - Jesus.Christ@hell.com, melodický a atmosférický doom black s operním ženským a mužským vokálem 90 Kč
F.O.B. (ČR) - Blame?, schizo blast metal 70 Kč
FRONTAL FAMILY (ČR) - Tabac, skvělý český hip hop, demo rarita - 1 ks 20 Kč
FROSTMOON ECLIPSE (Itálie, 2004) - Death Is Coming, druhá nahrávka rychlého a melodického black metalu 90 Kč
GLOOM (ČR) - Glom, pražský klubový rock s výtečným zvukem, rarita - 1 ks 10 Kč
GODLESS TRUTH (ČR, 2001) - Selfrealization, jedno z nejlepších technických deathmetalových alb u nás, třetí deska 90 Kč
GODS TOWER (Bělorusko) - Canticles, slovanský pagan black metal, rarita - 1 ks 60 Kč
GOTHIC (Rumunsko, 1997) - Touch Of Eternity, melodický doom s mužským vokálem 70 Kč
GRAN MA MONKEY (Itálie) - Gran Ma Monkey, demo MC z poloviny 90-tých let, italská odpověď na Guns’n’Roses - 1 ks 20 Kč
GREEDY INVALID (ČR, 2000) - Game Is Drawn, demokazeta nadějných doom rockerů ze severní Moravy 60 Kč
HERMAFRODIT (ČR) - Architektura ostrých hran, psycho - industrial - trance 29 Kč
HORGHRET (Slovensko) - Morscerta Sedhora In Certa, brutal death / grind ze Slovenska 70 Kč
HT (Slovensko) - Plan B, nové album slovenské kapely, skvělý mix punku, ska, rapu… + super texty 100 Kč.
HYPNOS (ČR) - Revenge, deska české death metalové špičky vyšla i na MC 90 Kč
HYPNOTIC SCENERY (ČR) - Deeper And Deeper, skvělé druhé melodické doomové album 100 Kč
IN-QUEST (Nizozemí) - Xylad Valox, skvělý death metal, superobal - 1 ks 50 Kč
INSOMNIA (Německo, 1991) - A Horrible Daydream, death metal staré školy, demo - 1 ks 20 Kč
ISACAARUM (ČR, 2003) - Menses Exorcism, zcela nová šleha české kultovní sado grind formace i na MC 100 Kč
ISACAARUM / INGROWING (ČR) - Bizzare End Of Century I + I, společná split kazeta dvou jihočeských grind kapel 60 Kč
LOVE HISTORY (ČR) - Figaro, Galileo, Magnifico, poměrně zapomenuté album, vydaném v Itálii, doom metal 90 Kč
LUNATIC GODS (Slovensko, 2002) - Wilderness, předešlé album death doomových experimentátorů vyšlo i na MC 100 Kč
M.A.C. OF MAD (ČR) - Maximum Allowable Concentration Of Mad, výtečné demo známé extravagantní formace, rarita - 1 ks 30 Kč
MALIGNANT TUMOUR (ČR) - ...From Grind Core...To...Mince Core, kultovní demo, brutal grind mince core 60 Kč
MALIGNANT TUMOUR / GRIDE / CEREBRAL TURBULENCY (ČR) - 3 way split, čeští zástupci kvalitního grindu, demo 60 Kč
MARSYAS (Rumunsko) - Lonely Tears, gothic metal 100 Kč
MELANCHOLY PESSIMISM (ČR) - Inconsistent World, brutal / death / grind 29 Kč
MENTALLY PARASITES / TESTIMONY (Slovensko) - split MC, dvě kvalitní slovenské hardcore kapely 60 Kč
MINDLOCK / MACHINERY (ČR) - split MC, veselá grindová kapela s powerthrashovými Machinery 70 Kč
MONASTERY (ČR) - Don’t Trust Words, směska doom / deathu a power thrashe, demo - 1 ks 10 Kč
MORTIFILIA (ČR) - In Your Head, debutové demo, death metal 50 Kč
MUTE DEAFNESS (ČR, 1994) - Mute Deafness, demo výtečné pražské crossoverové formace, rarita - 1 ks 10,MYTHOPOEIA - Scheps Ankh, Aesch Mezareph, Atropopaia, Míchání, druhá kazeta plzeňských míchačů stylů Mythopoeia 30 Kč
NAPALMED (ČR, 1999) - Mixes, další zásek mostecké noiseové hlukové stěny, raritka - 1 ks 30 Kč
NYCTOPHOBIC / GARBAGE DISPOSAL (Německo / ČR) - split dvou grindových veličin, live ve výborné kvalitě, 80 min. 70 Kč
ODIUM (Bulharsko) - Requiem of Insanity, brutal death metal z Bulharska! 70 Kč
PATHOLOGY STENCH (Slovensko, 2000) - Accion Mutante, druhé album deathové špicky 90 Kč
PLASTIC GRAVE (ČR, 1999) - Back From The Bad, nahrávka předchůdců Ingrowing 70 Kč
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jímavostí desky, která nepřekvapí, je
čistý zpěv v italštině. CD „Prisma“ lze
bohužel doporučit jen skalním fanouškům v domovském regionu.
-lasL L
2
MAPLE CROSS
Next Chapter
2003, Verikauha Records / Firebox

Finští Maple Cross patří k nejpříjemnějším
překvapením tohoto čísla. Pětice hrne syntetikou a thrashem prosycený hard core s pořádně agresivními vokály, ale zároveň šťavnatě melodický a chytlavý. Rámcově by se
dala přirovnat k Pro-Pain, ale zaslechnout
lze i inspirace Slayer nebo naopak z jemnějšího soudku třeba The Hellacopters, protože
i dirty rock’n’roll jejich ražení občas probleskne („Invincible”). Základ je ovšem
pevně ukotvený v houpavém metal core, což
dokazuje největší hitovka „World Wide
Mystery”. Jindy zase přijdou na řadu inspirace současným modelem moderního švédského thrash deathu (viz „The Chosen People”), nebo dokonce jazzové a ska přesahy
ve zvláštně rytmicky rozházené (a zároveň
úžasně chytlavé) „Simply Simplicity”. Metalcoreová alba bývají často od půlky pěkně
nudná, protože většina kapel profilujících se
do tohoto žánru má šťávu a drive, ale postrádá nadhled potřebný k osvěžení delší
stopáže. To vůbec není případ kolekce Next
Chapter. Deska drží perfektně pohromadě,
má ucelený zvuk a náladu, jako bonus navíc
též moderní jiskru. Přitom se nezpronevěřuje pravověrné identitě tvrdé hudby. Logo na
obalu vás napřed bude pokoušet
k tomu myslet si, že je uvnitř nachystaný nějaký death metal. Ale ani ve chvíli, kdy odhalíte skutečnost, vám to logo nepřipadne
nepatřičné. Téhle muzice se prostě dá věřit.
Maple Cross jsou skvělí muzikanti s velkým
srdcem a osvíceným pohledem, kteří umí
obratně ukočírovat písničkovou podstatu,
vykouzlit potřebný energický tlak a navíc
nezapomínat na přiměřenou instrumentační
vynalézavost. Bravo! -mihL L L L L 1/2
5,5
MINCING FURY AND GUTTURAL
CLAMOUR OF QUEER DECAY
Lamentations
2002, Bizzare Leprous Productions
Znáte nějakou českou skupinu ještě s del-
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ším názvem než jsou Mincing Fury...? Já
tedy ne! Tito poměrně mladí kluci nám
nabídli na ploše necelých osmadvaceti
minut patnáctku zvrácených rychlých
grindovek s brutálním záhrobním chropotem. Často nechápu, kde se to v tom hrdle bere. Jasně, jsou na to krabičky, ale
často ani ty nepomohou vytvořit tak dokonale hluboký hrkot. Silně podladěné
kytary, výborná rytmika, dobrý zvuk, to
jsou další atributy alba. Na české poměry
jde o velmi vysoce položenou laťku, byť
originál to samozřejmě není. Oceňuji instrumentaci, produkci a výkon. „Hudební” stránka trpí již zmíněnou neoriginalitou. Srandovní se zdají být samotné „náměty” skladeb. Vcelku velmi nadprůměrné dílko. -lasL L L L 1/2
4,5
MINDFIELD
Be-Low
27. 5. 2003, Lifeforce Records
Němečtí Mindfield nejsou sice zatím moc
známí, ale časem by určitě mohli být. Těžko je sice zařadíme do jakékoliv jasné kategorie metalu, nejblíže mají asi k švédskému typu melodického deathu, jenže si
ho představte s relativně čistým zpěvem.
Nahrávka tak působí svěže, vesele, melodicky, na druhou stranu pak tvrdě a melancholicky. V podstatě je to skvělý tvrdý
melodický metal s řadou prvků z gotického a progresivního metalu. Mindfield působí svěžím a uvolněným dojmem, a proto i když není nahrávka originální (ono co
v dnešní době je), je řadím k velkým nadějím do budoucna. Tohle by mohla být
také jedna z cest, kam se bude scéna ubírat, není to určitě jedna z těch slepých
cest.
Deska
má
výtečný
zvuk
a produkci! -lasL L L L L 1/2
5,5
NARTVIND
Until Their Run
2003, Painkiller Records
Njn... další špatně vyladěné škrčící rádio, ve
kterém někdo nevrle nadává své na nefungující trávení. Jinými slovy, belgičtí Nartvind hrají „raw black metal”, bzučivou monotónní hudbu, kterou se snad ve studiu nikdo ani nenamáhal smíchat. Potěší ortodoxní true černokněžníky, ale pro ostatní zůstane dětinskou snůškou schématických klišé
a neobratnosti. Do jisté míry možná právě
kvůli (ne)produkční stránce věci, protože
třeba taková „Flowing Blood”, ač jednoduchá a kolovrátkovitá, prokazatelně pár zajímavých nápadů ukrývá. Jenže ukrývá až
příliš důsledně. -mihL L
2

OBLITERATE
Tangled Ways
2003, Extremist Records
Po nekonečných a snad i nepopsatelných
útrapách má košická death/grind/crust úderka Obliterate venku druhou řadovku. To bylo ve zkratce tak: materiál byl natočený už
někdy v půli roku 2001, kapela šířila promo
a sháněla vydavatele, některé songy v mezidobí uplatnila na splitu s maďarskými Din
Addict, až se konečně usmálo štěstí a kompletní matroš se rozhodli vydat američtí Extremist Records. Jenže tím „nestandardnost”
Tangled Ways nekončí, ve své podstatě by
se délkou jednalo o epko - na výsledných
osmadvaceti minutách stopáže se více než
třetinou podílejí dva „přidané” songy z demáčů a vypečená remixoidní předělávka
Testimony „Skin”. Ale pojďme konečně
k muzice. V prvé řadě nahrávka přes svůj
naznačený lehce „kompilační” charakter drží skvěle pohromadě. Obliterate jsou známí
jako slovenští Napalm Death a nutno říct, že
tento vliv v jejich tvorbě „straší” fakt důkladně. Na druhou stranu mají Košičtí parádní tah na branku a na oné zvukové podobnosti s legendou jejich síla rozhodně nezávisí. PS. Mezitím z Obliterate odešel kytarista Tomako, další vývoj se ale jeví vcelku příznivě, kapela začala pracovat na novém materiálu. Držme palce. -mihL LL
3
PERVERSIST
Machine Grind Surgery
2003, PigeonShitAgency
Grind core v té nejférovější tradici naložili
na své druhé CD karlovarští nezmaři Perversit. A jak to říkám, tak to je: Zvukově povedené, ale ne brilantní, kvalitně surové, jako je grind core sám. A tahle mlátička
z hlavního města ruské menšiny v Čechách
to umí jaksepatří a neslyší okořenit. Snaha o
rozmanité postupy, píchání do klišovitých
a zkostnatělých žánrových postupů, tady nachází ornou zeminu, která je takto na prášek
rozemílána a řádně propírána. Vrchní mlynář Bárny si už v životě něco odemlel a sílu
neztrácí. Naopak, zraje společně s kapelou:
třeba Frčounovy bicí jsou nabité s mnohem
větší jistotou, než tomu bylo na minulých
produktech, Whiskasova kytara je rovněž
excelentní a poplatná předchozímu napsanému a Maldova basa pak vše umně podrýpává. Grindová mašina valí. Co do obalu /
bookletu, tento je svojský, originální, jednoduchý a vedle nezbytných (i zbytných) fotografií omezený na nejdůležitější informace.
Proč ne? Hovořit má muzika a ta řve pořádně nahlas! Díky obětavé vydavatelské agentuře Pigeon Shit tu s námi bude stále! -FBBL LL L LL
6
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POSEYDON (Polsko) - Master of Death, death / black metal z Polska! 80 Kč
PROFANE CREATION (Španelsko, 1994) - Supremacy, black metal - 1 ks 50 Kč
PROMISES - Understanding, kdo má rád styl Paradise Lost a jejich verzi doom metalu, jste na správné adrese! 70 Kč
SERENITY (Rumunsko, 1998) - The Name, velice osobitý doom křížený trochu s elektronikou a ženským zpěvem - 1 ks 90 Kč
SHORT SHARP SHOCKS - Uncompromising, skvělý našlapaný hardcore 70 Kč
SIAX (ČR, 1995) - Progeria, výtečná česká technická deathmetalová kapela, rarita - 1 ks 30 Kč
SIEGED MIND (Rusko) - Lost Life in Evidence, melodický techno death metal z Ruska! 70 Kč
SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY (ČR, 1995) - Apotheosis, debutové demo, doom metal 60 Kč
SILENT STREAM OF GODLESS ELEGY (ČR, 1996) - Amber Sea, druhé demo 60 Kč
SORATH (ČR, 1997) - Gnosis, druhé samostatné album plzenských black metalistů! 100 Kč
SORATH (ČR, 2000) - Omnes Dii Gentium Daemonia, vynikající druhé album, black metal 100 Kč
SYMPHONY OF GRIEF (USA) - Our Blessed Conqueror, depresivní doom black, vyšlo na značce WIld Rags - 1 ks 60 Kč
TESTIMONY (Slovensko) - Of Life and Death, výborný hardcore ze Slovenska! 80 Kč
ZIZLILA (ČR, 2001) - The Second Planet, elektronicko-rockový projekt Igora Morese a Hanky Nogolové (Forgotten Silence) - 1 ks 30 Kč

Část III. - VINYLOVÉ DESKY - 7”EP
PSYCHONEUROSIS / BRUTAL INSANITY (Polsko / Velká Británie) - split 7“EP 50 Kč
SORATH / ISACAARUM - split 7”EP black metal 50 Kč

Část IV. - CD - ZAHRANIČNÍ PRODUKCE
ABOMINANT (USA, 2002) - Upon Black Horizonts, album ve stylu skvělého “švédského” melodického death metalu 290 Kč
ABSEMIA (Argentina, 2000) - Morbopraxis, totální zvrácený sick gore grind, jako bonus pěkně hustý videoklip! 280 Kč
ADVENT (Itálie, 2003) - atmosférický velmi melodický black metal s klasickým a čistým blackovým vokálem 290 Kč
AESMA DAEVA (USA, 2001) - The Eros Of Frigid Beauty, moderní a alternativní doom metal s ženským vokálem, středověkou muzikou, velmi originalní 320 Kč
AGATHOCLES (Belgie, 2001) - Keep Mincing, 12 studiových nahrávek a 14 živých raritních nahrávek z roku 1988 290 Kč
AGATHOCLES (Belgie) - Mince Core History 1985 – 1990, vydané skvělé staré nahrávky této legendy mince / grindcore 300 Kč
AGATHOCLES (Belgie) - Mince Core History 1989 – 1993, další díl starých nahrávek 300 Kč
AGATHOCLES (Belgie) - To Serve… To Protect / Leads To…, vinylové nahrávky z let 1999 / 2000 vydané na CD v Brazílii 300 Kč
AGATHOCLES (Belgie) / STOMACHALCORROSION (Brazílie) - split CD, split tentokrát s brazilskými hc/grinders 300 Kč
ALKONOST (Rusko, 2002) - Alkonost, pomalejší majestatní melodický black metal 290 Kč
AMBRAZURA (Rusko) - Storm in your Brains, old school thrash / death metal 290 Kč
ANCIENT NECROPSY (Kolumbie) - Ancient Necropsy, brutal death metal ve stylu Suffocation či Cryptopsy 250 Kč
ANOMALOUS SILENCER 6 - nejnovější skvělá kompilace, která vás provede celosvětovou noise, industrial, experimental
subkulturou… 75 minut / 37 projektů - Luca Míti, Fever Spoor, NoiseCore Freak, Plethora, K2, Nova Sak, Napalmed a další 250 Kč
ANTIGAMA (Polsko) - Discomfot, druhé album šílených polských grinderů ve stylu Nasum nebo Assuck 300 Kč
ASHEN LIGHT (Rusko, 2000, 2001) - Stary byliny / Slavěnskie Večera, skvělé dvě nahrávky atmosférického melodického folk blacku bez zpěvu, výtečné 230 Kč
AUGUR (USA) - Like Little Machines, poklidný minimalistický ambient, moc pěkné. 70 minut 300 Kč
AVERNUS (USA, 2000) - Where The Sleeping Shadows Lie, příval kvalitního doomu, fanoušci My Dying Bride zaplesají 300 Kč
BARATHRUM (Finsko, 2002) - Venomous, střednětempý energický black metal 290 Kč
BELPHEGOR (Rakousko, 1997) - Blutsabbath, extremní odnož black metalu, 9 ultrarychlých a zběsilých skladeb, pravý black! 290 Kč
BELPHEGOR (Rakousko, 1999) - The Last Supper, dnes již kultovní rakouská blacková horda, reedice desky z roku 1995 + bonus
skladby z let 1993 a 1998, celkem 62 minut blackové smrště 290 Kč
BELPHEGOR (Rakousko, 2000) - Necrodaemon Terrorsathan, další řadová deska blackové smrště 290 Kč
BIZZARE VINYLS - split CD, gore grind kapel - UTOPIE (Něměcko), BRS (Holandsko), SQUASH BOWELS (Polsko),
DECOMPOSITION (Slovensko), TWISTED TRUTH (ČR), AUTOPHAGIA (Řecko) 250 Kč
BLACK WIDOWS (Portugalsko, 2002) - Sweet the Hell, ryze ženská kapela na scéně, atmosférický female black metal 250 Kč
BLOODTHORN (Norsko, 2001) - Under The Reign Of Terror, brutální zběsilý technický black metal z Norska 290 Kč
BOUND AND GAGGED (USA) - Fornicate the Gutted, nová kapela od United Guttural, brutal US death metal maximální kvality, nyní za speciální cenu 230 Kč
BRAVE (USA) - Searching for the Sun, překrásný doom metal s nádherným ženským zpěvem plný melodií, ex-Arise From Thorns 320 Kč
BRODEQUIN (USA) - Festival of Death, nejnovější album, megabrutální suprový death metal vysoké kvality 300 Kč
BROKEN HOPE (USA) - Crotesque Blessings, nejnovější album této velmi známé death metalové kapely 350 Kč
BRUTALITY REIGNS SUPREME (Holandsko) / GRUESOME STUFF RELISH (Španělsko) - Brothers In Gore, split CD gore grindový útok v podání 250 Kč
BRUTE CHANT (Lotyšsko) - Killer Each of You, technický, atmosférický a brutální death metal, velice kvalitní záležitost z pobaltské scény 250 Kč
BYATIS (Francie) - In Dark Abysses of Memory, nadupaný kvalitní brutal death metal 300 Kč
CAPITOLLIUM (Ukrajina) - Symphony of Possession, kvalitní atmosférický horror black metal 300 Kč
CEMENTERIO SHOW (Španělsko) - Cemeterio Show, intenzivní grind / crust core ve stylu Dropdead 300 Kč
COCK AND BALL TORTURE (Německo) / LAST DAYS OF HUMANITY (Holandsko) - split mini CD, dvě celosvětově
respektované gore grind sebranky na splitku 220 Kč
COLLISION (Holandsko) - Romantic, živelný grindcore ve stylu Rotten Sound 250 Kč
CORPORAL RAID (Itálie) - Xenophilism, brutal gore grindcore, nový počin od Bizzare Leprous 250 Kč
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COUNT DE NOCTE (Finsko, 1998) - Sorores Nocte Genitae, velmi povedený ultrarychlý atmosférický skandinávský black metal se
super vokálem a klávesami 300 Kč
CRYPTIC CARNAGE (Německo, 1999) - Retrospect 2000, melodický doom rock křížený s gothenburgem 290 Kč
DARK FORTRESS (Německo, 2002) - Profane Genocidal Creations, vynikající majestátní atmosférický extrémně rychlý a melodický black metal 300 Kč
DARK INVERSION (Bulharsko) - The Land Of The Dead Warriors, majestátní epický black metal 300 Kč
DAWN Of DREAMS (Rakousko) - Fragments, velmi náladový doom metal převážně industriálního charakteru, stylově nejblíže k novější tvorbě Crematory 300 Kč
DEATHS OF MILLIONS (USA, 1997) - Frozen, ultrarychlý úderný death / grind, digipack 300 Kč
DEAD INFECTION (Polsko) - Surgical Disembowelment, legendární grindové debutní album z roku 1993 nyní vydané v reedici 300 Kč
DEAD INFECTION (Polsko) - The Lethal Collection, mini CD The Greatest Shits + všechna 7"EP vydané na 1 CD 250 Kč
DECEASED (USA) - The Radiation Years, klasika a legenda amerického death metalu, raritní nahrávky 300 Kč
DECEPTION (Polsko) - Permanent Torment, kvalitní nadupaný brutal death metal 250 Kč
DEMONCY (USA) - Joined In Darkness, brutální barbarský black metal amerického rázu 250 Kč
DEMONICON (USA) - Condemned Creation, kvalitní brutal death metal 280 Kč
DEEP (Německo) - Drive Deep Down Hill, skvělá experimentální hudba na pomezí psychedelie, noise, ambient, postindustrial…
netradiční album vydané jako dvoj 3" CD-R ve velmi atypickém balen 230 Kč
DEPRAVED (Francie) - Decadence a Lust, kvalitní sick, porno, brutal death metal 300 Kč
DER GERWELT (Rusko) / NARGATHROND (Rusko) - split CD, rychlý black metal a chladný dark ambient na splitku 300 Kč
DESDEMONA (Polsko) - Stagnacja - výtečný velmi melodický doom s melancholickou náladou a ženským zpěvem 290 Kč
DIATHRA (Rusko) - Wistful Autumn Dance, symfonický gothic doom metal ve stylu starších Theatre of Tragedy 320 Kč
DIES IRAE (Mexiko, 1998) - Etherial, melodický příjemný doom metal, pouze mužsky vokál 190 Kč
DIMENTIANON (USA, 2003) - Seven Suicides, solidní death blacková směsice trdého metalu 250 Kč
DISPLASIA (Španělsko) - No pasaran, pěkně našlápnutý oi! punk core s politickými a antifa texty 300 Kč
DISGORGE (Mexiko) - Chronica Corpora Infest, opět k dostání tato dnes již legendární gore / grindová fošna 320 Kč
DISGORGE (Mexiko) - Necroholocaust, nejnovější třetí album této chorobné gore / grind chásky 300 Kč
DISGUST (Anglie) - The Horror Of It All, legendární crustové komando přichází s novým albem, 16 vypalovaček s výborným zvukem 320 Kč
DIVINA ENEMA (Bělorusko) - Under Phoenix Phenomenon, progressivní avantgardní doom / black metal 320 Kč
DIVINE RAPTURE (USA) - Divine Rapture, brutalní death metal! 250 Kč
DOOMSTONE (USA) - Without Prayer, našlápnutý old school thrash / death / black metal, kde učinkují lidi ze známých kapel Deceased a October 31 300 Kč
DREAM WEAVER (Řecko) - Words Carved Within, kvalitní, energický heavy - speed metal 300 Kč
DUSK (Pákistán, 2003) - Jahilia, osobitý technický doom / death metal protkaný orientální atmosférou a obohacený o zajímavé vyklidněné
klávesové ambientní pasáže… + videoklip a foto galerie na CD-ROM. CD 250 Kč / limitovaná edice v digipackovém balení 290 Kč
DWOLE (USA) - A Requiem Of Euphoric Nihilism, excelentní dark ambient, super věc a skvost, nonkonformní záležitost 300 Kč
EMANCER (Norsko) - Invisible, zbrusu nové, třetí album, povedený mix chladného agresivního black metalu a astrálních pasáží, kvalitka 300 Kč
EN GARDE (Řecko) - Forgotten Memories, fantastický gothic metal s melancholickým nádechem a krásným ženským vokálem 290 Kč
EPHEL DUATH (Itálie, 2003) - Phormula, vynikající avantgardní experimentální originální směsice švédského death metalu s jinými
styly a žánry, něco pro opravdové fajnšmekry, digipack 320 Kč
EQUIMANTHORN - Lectionum Antiquarum, kultovní temná formace přináší svou černou mši - dvě dema (z let 1992 a 1997) a dvě
živé skladby na reedičním CD! 250 Kč
EQUIMANTHORN (1994) - Nindinugga Nimshimshargal Eullilava, reediční album kultovní kapely, tentokrát z roku 1994 250 Kč
ETERNAL CONSPIRACY (Japonsko, 2003) - Koral Killer / A Funeral Banquet At Dawn, vynikající atmosférický black metal take s
ženským vokálem ve stylu Dimmu Borgir či Cradle Of Filth, 2 CD mini + dlouhé album 320 Kč
ETHEREAL (Portugalsko, 2002) - The Dreams Of Yearning, nádherný mix doom metalu a progresivního metalu s čistým zpěvem a
ženskými backingy bez kláves, moc příjemné album 320 Kč
EVOL (Itálie) - Dreamquest , atmosférický dark - black metal 300 Kč
FATIMA HILL (Japonsko) - Aion, nádherný atmosferický mystický metal s perfektním ženským vokálem 290 Kč
FERRO IGNIQUE (Německo) - World Wide War, vynikající surový nekompromisní black metal! 290 Kč
FLESHGRIND (USA) - Live In Germany, živá nahrávka z kultovního Fuck The Commerce 2000 festu, brutal US death metal, 5 skladeb / 18 minut 220 Kč
FOREST OF IMPALED (USA, 1999) - Demonvoid, brutalní death metal 250 Kč
FOREST OF SOULS (Francie) - Contes Et Legendes… atmosférický klávesový black metal 250 Kč
FORSAKEN (Malta) - Iconoclast, pomalý hutný doom metal ve stylu starých dobrých Solitude Aeternus 290 Kč
FORSAKEN (Malta) - Anima Mundi, zbrusu nové album a opět pomalý hutný doom metal 300 Kč
FRAGILE VASTNESS (Řecko, 2002) - Excerpts, vynikající řecký progresivní metal s řadou velmi zajímavých a originálních prvků
včetně jazzu či ženského vokálu, jedna z nejoriginálnějších kapel, velmi pestré a originální 300 Kč
FROZEN TEARS (Bulharsko, 2002) - Uncreated World, melodický folk symphonic black metal 300 Kč
FUCK THE FACTS (Kanada) / FEEBLE MINDED (Čechy) - split CD, grindcore vs. brutal death / grind 250 Kč
GERBE OF LIFE (Francie) / REPUDIATE (Francie) - split CD, nová mega brutal grind / death metalová krev, tohle splitko zabíjí! 300 Kč
GLOOMY GRIM (Finsko) - Written In Blood, horror black metal, vynikající, z produkce Holy Records 350 Kč
GOMORRHA (Německo) - Sexual Perversity by Autopsy, brutal death metal 250 Kč
GOREHOG (Kanada) / VENERAL DISEASE (Španělsko) - split CD, brutal gore / death / grind masakr! 250 Kč
GORLORD / WARDULAK (USA / Norsko, 2001) - Creature Feature, split CD, dvě kult. blackmetalové kapely, mini CD 150 Kč
GRAYSCALE (Finsko, 2002) - When The Ghost Are Gone, melodický doom rock se kříží se švédským death metalem 300 Kč
GROSSMEMBER (Polsko) - Leave Us Alone, kvalitní grind - noise terror! 250 Kč
HAGGARD (Německo, 1997) - And Thou Shalt Trust… The Seer, legendární a dnes již uznáváná 36 člená formace, která předvádí
doom metal spojený s vážnou hudbou v podobě orchestru, vynikající 320 Kč
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aspekty a souvislosti z nahrávky vyplývající. Dánští Compos Mentis jsou přesně ten
případ. Deska vyšla už koncem roku 2002,
na stůl se mi zatoulala někdy únoru 2003
a při přípravách tohoto čísla Metal Breath se
k ní vracím. A jediné, co jsem si o ní zapamatoval, jsou velmi vlažné pocity, jež ve
mně prve vyvolala. Jaké to bude nyní? Neodbyl jsem ji tehdy příliš stroze, nezasloužila si větší pozornost, více poslechů než obligátní dva, tři? Tentokrát můžu klidně spát.
Znovu naskakují ty samé asociace. Výpravný heavy/black se silným melodickým
nápřahem, docela zajímavá atmosféra, obstojná produkce, ale jaksi provařené, jednotvárné fórky, opakující se, laciné a snadno
čitelné postupy. Riffy, dvojšlapka, klávesové hradby, krákorání, občas čistý vokál. Nic
navíc nad rámec obyčejného standardu,
zkrátka průměr. -mihL LL
3
CORPORAL RAID
Xenophilism
2003, Bizzare Leprous Production
Italové Corporal Raid patří dle mého názoru
k těm nejextrémnějším gore grindovým
uskupením. Už jen tím, že jejich počin „Xenophilism“ je ultrarychlou přehlídkou jedenadvaceti skladeb na ploše necelých 27 minut. Brutálně rychlé tempo je podpořeno silně podladěnými kytarovými beglajty a záhrobním mašinkami prohnaným vokálem,
který již téměř není ve všem zmatku slyšet.
V některých skladbách Taliáni používají počítačem upravené zvuky, což opět trochu
ozvláštní celou nahrávku. Jinak ale byste
si je opět spletli s dalšími stovkami kapel
z celého světa. Dobrý gore grind v ultrarychlém tempu. -lasL LL L
4
DUSK
Jahilia
2003, Epidemie Records
Po delší vydavatelské odmlce se vrací Epidemie Records na scénu s počinem, který
bychom v našich zeměpisných šířkách jen
velmi těžko hledali. Dvoučlenné „filosofické“ kombo Dusk pochází totiž z dalekého
Pakistánu. „Jahilia“ je jejich druhým albem,
avšak od toho prvního se poměrně hodně liší. Seznam skladeb čítá osm naprosto rozdílných kompozic, které v sobě skrývají téměř
všechny hudební prvky a styly. Převažuje
samozřejmě metalová hudba, která je na jednom místě deathová, jindy thrashová, jindy
zase jako byste poslouchali kytarové instrumentální alba Steva Vaie. O kousek dále pak
naleznete ambientní prvky, někdy až popové
nápěvy. Jenže ono to překvapivě sedí dohromady a z celé desky spíše čiší skvělá atmo-
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sférická velmi melodická hudba spíše v pozitivní náladě a navíc je na mnoha místech
doplněna o orientální elementy pakinstánského folklóru včetně nasnímaných zvukových momentek. Zdálo by se, že po těchto
slovech náme na mysli nějakou „spatlaninu“, jenže opak je pravdou. Tohle je nádherné náladové metalově rockové album plné
zajímavých a občas originálních nápadů.
Hudba Dusk patří mezi exotické, avšak velmi zajímavé kapely. Jediným mírným nedostatkem je malinko horší produkce a zvuk.
-lasL L L L L 1/2
5,5
ENDTHISDAY
Sleeping Beneath The Ashes Of Creation
2002, Lifeforce Records
Tahle deska nám maličko propadla sítem času. CD vyšlo již v roce 2002 a když budu
upřímný, aktuální (nesmlouvavý) pohled na
něj mu co do konečného hodnocení trošku
uškodí. Amíci EndThisDay hrnuli (dnes už
skupina neexistuje) hodně uřvaný mix hácéčka a metalu s odkazy na skandinávskou potažmo göteborskou - linii, občas zvolní,
často ale tlačí pomyslný plynový pedál
k podlaze. Škoda jednotvárně ječivého vokálu, melodické síle a plastičnosti nahrávky
rozhodně nepřidává. Před dvěma lety, kdy
deska vyšla, ještě nebyl v současnosti už
značně profláklý (především americký) fígl
s mícháním hard coru a švédské metly natolik rozšířený, takže tohle album znělo poměrně čerstvě, zkouškou času ovšem prošlo
s nejednoznačným výsledkem. Špatná muzika to totiž v žádném případě není a nic se nezměnilo na tom, že třeba fanouškům At The
Gates může udělat radost. Nicméně, jak jsem
se nedávno zmínil v souvislosti s dánskými
Destiny (zmiňovanými i na jiném místě tohoto vydání Metal Breathu), Lifeforce Records už si dnes vybírají trochu pečlivěji
a laťka kvality jejich počinů se zvedá. -mihL L L 1/2
3,5
EUTHANASIA
Ceremony Of Innocents
2002, Crystal Productions
I když patří tohle album k těm, které jsou již
delší dobu na trhu, bohužel se k recenzi dostáváme až nyní. Euthanasia není neznámým pojmem na české doommetalové scéně. Sice vyšla z jakési druhé vlny „severomoravské líhně“ tohoto stylu, ale postupně
se kvalita kapely zvyšuje. Hovoří o tom ne
příliš výrazný debut, toto druhé album
a ostatně i živé koncerty, které rozhodně
patří k té silnější stránce kapely. „Ceremony
Of Innocents” přináší poměrně dlouhé a někdy až monotónní melodickou doommetalovou hudbu s mužskými vokály a klávesami,

která je příjemná na poslech, pohladí na duši, ale na druhé straně můžete mít na konci
desky pocit, že už jste tohle někde slyšeli,
v horším případě usnete. K negativům desky
se dají přičíst dva hlavní nedostatky. Nepříliš výrazný zvuk, který je svou produkcí nedotažený a dále hodně nepovedený obal!
K pozitivům lze naopak přičíst lepšící se
kvalitu. Nejvýraznější skladbou desky je úvodní a titulní „Ceremony Of Innocents”,
která by mohla být nosnou v budoucí tvorbě.
Čiší z ní zajímavé spojení mužských chorálů (cítím slovanský folklór) s metalem. Tudy by mohla vést cesta. Ostatní skladby nejsou tak výrazné. Zajímavá je i kombinace
angličtiny a češtiny v páté skladbě „Law For
Burnt To Death” a určitě vás zaujme také
bonusová česky zpívaná věc „Shořel jsi v jejím těle”, která je společně s titulní nejlepší
na desce. -lasL LL L
4
GREEN CARNATION
A Blessing In Disguise
2003, Seasons Of Mist
Ještě před rokem bych něco takového právě
od Green Carnation absolutně nečekal.
Z hrozivých kluků z Norska se rázem stává
poměrně uhlazená melodická parta. Tytam
jsou dravé blackové vokály, které nyní střídá
naprosto čistý a melodický mužský zpěv.
Pryč je black a death metal, a doom je v podstatě zastoupen jen velmi okrajově. Celá deska je sice hodně „heavy a progressive“, ale základem zůstává velmi šlapavý a melodický
rock, často našimi novináři nazývaný post doom metalem. Spíše než tento jazykový paskvil bych použil termín tvrdý melodický rock.
Každopádně je to jiná skupina, než jak ji znáte, ale vězte, že se moc pěkně poslouchá. Příjemné zpestření ve změti šedi, která k nám
proudí v obrovských vlnách. -lasL L L L L 1/2
5,5
JUGLANS REGIA
Prisma
2002, Juglans Regia
Juglans Regia je italská, více než deset
let hrající kapela, která zatím díru do světa neudělala a asi hned tak neudělá. Debut „Prisma“ totiž působí velice regionálním dojmem. Není to ani tak ve zvuku,
který většinou bývá kamenem úrazu
všech začínajících kapel. Z nahrávky totiž vycítíte, že se kapela sama v sobě moc
nevyzná. Prohlašuje, že základem její
hudby je heavy metal. Ano, to je pravda,
leč její heavy metal působí moderněji
s gotickými náladovými prvky. Takže
„Prisma“ je celkem příjemné rockové
melodické album, ale nijak nevyniká, ani
to na druhé straně není žádný průser. Za-
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HAVAYOTH (Švédsko, 2000) - His Creation Reserved, tři členi různých skupin (Vintersorg, Naglfar, Ancient Wisdom) se sešli na
albu melodického metalu až doom rocku 290 Kč
HETROERTZEN (Chile, 2003) - A Crimson Terrible Vision, druhý disk, nelítostný chladný black metal 300 Kč
HIDDEN (2002) - Spectral Magnitude, old school death z produkce Redstream! 250 Kč
HIMINBJORG (Francie, 1998) - Where Ravens Fly, pohanský black metal s větry a vodou 250 Kč
HIMINBJORG (Francie, 1999) - In The Raven’s Shadow, velice netradiční chorálový black metal 250 Kč
HIMINBJORG (Francie, 2001) - Haunted Shores, nádherný mix black a doom metalu s vynikajícím zvukem, inspirace v ranné tvorbě
Moonspell, viking metal, digipack 300 Kč
HUMAN CARNAGE (Kanada) - Sang Espoir, špinavý crust - hardcore - punk mazec, přímočará hudba, špinavý zvuk a uřvaný vokál,
tak jak to má v tomhle žánru být! 300 Kč
HUMAN ERROR (Maďarsko) / LYCANTHROPHY (Čechy) - split CD, intenzivní fast grindcore 250 Kč
ILLNATH (Dánsko, 2003) - Cast Into Fields Of Evil Pleasure, parádní melodický a atmosférický originální black metal s klávesami, blízko In Flames 320 Kč
IMPENDING DOOM (Německo) - Caedes Sacrilegae, kultovní black - death - thrash metal! 290 Kč
IMPENDING DOOM (Německo) - Signum of Hate, black - death - thrash metal 290 Kč
IMPERIOUS (Švédsko, 2003) - In Splendour, brutální technický death metal ve stylu Hate Eternal, Nile či Morbid Angel, vynikající 300 Kč
IN MEMORY (Itálie, 2003) - Intoxicating Mind, progresivní melodický náladový metal s klávesami a ženským vokálem 320 Kč
IN SOLITUDE (Portugalsko, 2000) - Opus Universe, melodický heavy speed s progresivními prvky 300 Kč
INCARRION (USA) - Into the Exposed Abyss, vysoce kvalitní mega brutal death metal od United Guttural! 250 Kč
INCESTUOUS (USA) - Brasss Knukle Abortion, vysoce kvalitní mega brutal death metal od United Guttural! 250 Kč
INFESTED (Švédsko, 1999) - Jesusatan, další vynikající deathmetalový projekt švédského mága Dana Swanő, digipack 320 Kč
INFESTUM (Bělorusko) - Last Day Before the Endless Night, rychlý raw black metal 320 Kč
INSANE ASSHOLES (Itálie) - Stralci Di Oblio, skvělý živelný grindcore, 9 úderných skladeb včetně cover songů od Cripple Bastards a Ratos De Porao 300 Kč
INSTITUTION D.O.L. (Německo) - Diskotheka Dekadenza, povedený mix ambientu, industrialu a harsh noise, digipack 250 Kč
INTO THE GORE (Řecko) - Pain Must Be Amplified, brutal death metal zcela v US duchu! 250 Kč
INVOCATION (Řecko, 2002) - Lonesome Was The Last Journey, převážně pomalejší blackovější, mix black metalu a doomu 250 Kč
IRRITATE (Finsko) - Everyday Evil, skvělý politický grindcore 250 Kč
IRRITATE (Finsko) / UTTER BASTARD (USA) - split CD, politický fast grindcore, 35 válů/72 minut! 350 Kč
JUDAS ISCARIOT (Německo, 2000) - Heaven In Flames, anti-křesťanský syrový old school black metal! 290 Kč
JUDAS ISCARIOT (Německo, 2000) - Dethroned, Conquered and Forgotten, brutalní syrový black metal, mini CD 200 Kč
JUDAS ISCARIOT (Německo, 2002) - To Embrance The Corpses Bleeding, ultrarychlý severský black metal s klávesami 290 Kč
KEMET (Francie) - Dying with Elegance, temný atmosférický black - doom metal 250 Kč
KIJU (Itálie) - Nothing to Play For, moderní thrash / metal core 250 Kč
KOAN (Francie) - Frontiers, absolutní melodický a skvělý ambient, projekt členů Himinbjorg, příjemná poslechová hudba 250 Kč
KOTS (Holandsko) - Serial Suicide, další porce extrémního gore grindcore masakru 250 Kč
KOROVA KILL (Rakousko) - Waterhells, vynikající avantgardní black metal kde účinkují lidé z Abigor a Elend, největších překvapení za poslední dobu 320 Kč
LACRIMAE (Mexiko) - Course To Arsonig, avantgardní black metal 300 Kč
LAST DAYS OF HUMANITY (Holandsko) - The Xtc of Swallowing L.D.O.H. Feaces, nové album chorobné gore / grindccore sebranky 330 Kč
LE RUE DELASHAY (USA, 2000) - The Law Of 8ave, 14-ti skladbová klávesová středověk navozující hudba v duchu ambientu, pro fajnšmekry 290 Kč
LILITH (Bolívie, 2002) - The Conquering Of The Eternal Wisdom, atmosférický melodický black metal z Bolívie 290 Kč
LILITU (USA, 2000) - The Earth Gods, progresivní melodický death metal, digipack 320 Kč
LITTLE DEAD BERTHA(Rusko) - Two Sides…, nápaditý atmosférický doom / black metal, mužský / ženský vokál, klávesy, viola, akustická kytara… pěkné 300 Kč
LONG WINTER’S STARE (USA, 2001) - The Tears of Odins Fallen, depresivní dark / doom / black metal, výborné 300 Kč
LUNA AD NOCTUM (Polsko) - Dimness Profound, temný agresivní rychlý atmosférický black metal 290 Kč
LUX OCCULTA (Polsko) - Forever Alone Immortal, debut, v současné době jedna z nejosobitějších kapel světové blackové scény 320 Kč
LUX OCCULTA (Polsko) - Dyonysos, na druhém albu skvěle rozvíjejí své osobité pojetí okultního black metalu 320 Kč
LUX OCCULTA (Polsko) - My Guardian Anger, na třetím albu předvádí maximálně originální pojetí avantgardního black metalu, obohaceného o prvky dalších stylů, navíc jako bonus videoklip! 320 Kč
LYMPHATIC PHLEGM (Brazílie) / TORSOFUCK (Finsko) - split CD, nový počin, chorobný gore - grind mazec! 250 Kč
MABUS 666 (Irsko) - Profit, syrový nekompromisní black metal 270 Kč
MANATARK (Estonsko, 2003) - Chaos Engine, černočerný extrémní kov, letošní výtečná kapela před Mayhem 250 Kč
MANGLED (Holandsko, 2001) - Most Painful Ways, prvotřídní brutal death metal ve stylu Cannibal Corpse 320 Kč
MAPLE CROSS (Finsko, 2003) - Next Chapter, thrashem prosycený šťavnatě melodický a chytlavý hard core s pořádně agresivními vokály 320 Kč
MARTYRIUM (Malta) - Withering In Voluptous Embrance, symfonický atmosférický vampirický a melodický klávesový black metal
s mužskými a ženskými vokály, super! 300 Kč
MAYHEM (Norsko) - Mediolanum Capta Est, kultovní black metal vydaný na Avantgarde Music 350 Kč
MEGIDDO (Chile, 2003) - Subterranean Empire, masakrující black metal z andských hor 300 Kč
MENTAL HOME (Rusko) - Upon The Shores Of Inner Seas, příjemné melodické doomové album s mužským vokálem 250 Kč
MIND ECLIPSE (Rusko) - Chaos Chronicles, další velké překvapení z Ruska, velice povedený temný a nadupaný death / black metal 300 Kč
MISANTHROPE (Francie) - Immortal Misanthrope, předpolední album králů avantgardního metalu 350 Kč
MISANTHROPE (Francie) - Sadistic Sex Deamon, dlouho očekávané album, mistrovská porce avantgardního metalu 350 Kč
MISERY (USA) - The Early Years, legendární crust - hardcore ze Států… 23 válů / 71 minut! 300 Kč
MISTIFATE (Kolumbie) - Embracing the Death, nadupaný brutal death metal!! Další kvalitní jihoamerický útok! 250 Kč
MITHRAS (Anglie) - Forever Advancing Legions, debut této přední britské kapely, brutální progresivní album ve stylu Morbid Angel, Nile, Hate Eternal 300 Kč
MITHRAS (Anglie) - Worlds Beyond the Veil, na novém druhém albu obohatili svůj brutální death metalový výraz o zasněný
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psychedelický sound čímž vzniklo velice zajímavé dílko 300 Kč
MIXOMATOSIS (Španělsko) - Beinvenidos al Mundo del Terror, gore!!! GORE!!! gore!!! 300 Kč
MORBID SAVOURING (Španělsko) - Insensitivicious, nové album této porno grindcore smečky vydané v USA, 40 minut / 29 skladeb 300 Kč
MORBID SAVOURING (Španělsko) - Autopsy Lust, porno grindcore, 20 minut (18 skladeb) 200 Kč
MOURNING CONGREGATION (Austrálie) - The Dawning of Mournful Hymns, uff, tak tohle je další skvost! Skvělá utahaná, velice
pomalá a řádně depresivní hudba vycházející z doom metalu, 126 minut emočně velice silné hudby na dvojCD! 420 Kč
NAVICON TORTURE TECHNOLOGIES (Anglie) - Dripping with the Power of her Flesh, extrémní surový death industrial pro
silné jedince, 9 kompozic / 78 minut, vydáno v pěkném digipackovém balení 300 Kč
NECROMICON (Švédsko) - Peccata Mundi, temný úderný black metal s chladnou atmosférou, severská kvalita 330 Kč
NECROPHAGIA (USA, 1998) - Holocausto De La Morte, album, které odstartovalo novou kapitolu této staré kapely (ve které mj.
skrytě účinkuje i Phil Anselmo z Pantery!) 300 Kč
NEGLECTED FIELDS (Lotyšsko, 2002) - Synthinity, velice osobitý technický death metal, častí hosté na našich pódiích 290 Kč
NICODEMUS (USA) - The Supernatural Omnibus, další kvalitní kapela od Dark Symphonies, temný gothický black metal, klávesy, mužský / ženský vokál 350 Kč
NIGHTSIDE (Finsko) - The End of Christianity, antikřesťanský black metal 250 Kč
NOVEMBERS DOOM (USA, 2001) - Amid It’s Hallowed Mirth, pomalý doom s mužským zpěvem 320 Kč
NUCLEAR DEATH (USA) - For Our Dead/All Creatures Great and Eaten, v reedici vydané legendární nahrávky těchto grindcore průkopníků 300 Kč
NUCLEAR DEATH (USA) - Bride of Insect/Carrion for Worm, další album, grind core klasika 300 Kč
NUNSLAUGHTER (USA) - Hells Unholy Fire, kultovní old school death metal 250 Kč
OBSCENE EXTREME 2002 (Rotten sound, Agathocles, Squash Bowels, CBT, N.C.C. atd.) 100 Kč
OCEANS OF SADNESS (Belgie, 2001) - For We Are, kvalitní mix atmosférického black, doom a gothic metalu. Něco pro fanoušky
starších Tiamat, Moonspell či Rotting Christ! 300 Kč
OCTINOMOS (Švédsko) - Welcome To My Planet, extrémně rachotící black metal 320 Kč
ORPHANED LAND (Izrael) - The Beloved’s Cry, stará nahrávka dnes velmi známé oriental doom death metal kapely 250 Kč
PAGAN REIGN (Rusko, 2003) - Atpěski Spavy, nádherný melodický atmosférický black metal, skvělý zvuk 320 Kč
PAGANWINTER (Německo) - The Cult Of Flesh, super ultrarychlý black death metal, mini CD 190 Kč
PANZERCHRIST (Dánsko) - Soul Collector, excelentní dánská death metalová kapela 300 Kč
PARRICADE (Německo) - Crude, brutal death metal ve stylu Vader! 250 Kč
PAUL CHAIN (Itálie) - Park Of Reason, kultovní dark doom black metal 300 Kč
PENITENT (Norsko) - Reflections Of Past Memories, majestátní dark metal s gothicko - ambientními prvky 320 Kč
PLANTA CADAVER (Kolumbie) - Ultimo Acto, ultra nechutný gore grind nátěr 300 Kč
POSSESIOD (Španělsko) - Anoxia, temný pomalejší hardcore s uřvaným vokálem, velice silné album vydané ve stylovém černém digipacku 280 Kč
PRIMORDIAL (Irsko) - Spirit The Earth Aflame, velmi originální mix procítěné Anathemy, blackových Immortal a progresivně rockových Dream Theater 300 Kč
PROFANUM (Polsko) - Profanum Aeternum: Eminence Of satanic Imperial Art, super dark black metal se silným vlivem dark
ambientu, velice osobitá záležitost plná zla a temnoty 320 Kč
PROFANUM (Polsko) -Musaeum Esothericum, nejnovější album, zlo a temnota a rituál pokračuje 320 Kč
PROPHECY (USA) - Our Domain, nové album jedné z předních US brutal death kapel! 300 Kč
PSILOCYBE LARVAE (Rusko) - Stigmata, melodický atmosférický dark folk black metal 300 Kč
PSILOCYBE LARVAE (Rusko) - Agony, melodický atmosférický dark folk black metal, nejnovější album 300 Kč
PULMONARY FIBROSIS (Francie) / THORWALD (Slovensko) - split CD gore / grindcore masakr 250 Kč
PURGATORY (Německo) - Bleesed with Flames of Hate, brutal death metal 250 Kč
RABAELLIUM (Brazílie, 2000) - Burn The Promises Land, vynikající brutální našlapaný death metal s prvky thrashe, tvrdší následovníci Sepultury 300 Kč
REFLECTION (Řecko) - The Fire Still Burns, true heavy metal jako v době NWOBHM!! 300 Kč
RETCH (USA) - Reinsertion of Aborted Remnants, megabrutální gore death - grind mazec s ultra syrovým vokálem a automatickým bubeníkem! 200 Kč
RETCH (USA) - Ben-Wa Baby Heads, zbrusu nové album. Opět vysoce kvalitní a maximálně brutální materiál! 250 Kč
REVERAND POKY BUNGE (USA) - Butt Outta Hell, další zběsilá záležitost z USA, mix metalu, rocku a grindcore 300 Kč
RHYMES OF DESTRUCTION (Belgie) - Requiem…, melodický a majestátní pohanský black metal, více jak 70 minut hudby 300 Kč
RHYMES OF DESTRUCTION (Belgie) - A Sun Revolution, další 70-ti minutová porce melodického a majestátního pohanského black metalu! 300 Kč
RISE ABOVE (Japonsko) - Sound Systematic Grind, další samurajský grindový útok 300 Kč
ROMPEPROP (Holandsko) - Hellcocks Pornflakes, kvalitní gore / grindcore ve stylu GUT! 250 Kč
ROMPEPROP (Holandsko) / TU CARNE (Španělsko) - split CD, gore!! gore!! extreme!! extreme!! 250 Kč
RORICAT (Rusko) - Uki Uki, překrásné ambientně rytmické plochy s mrazivou atmosférou ruského severu. 70 minut, pěkný digipack 300 Kč
ROSSOMAHAAR (Rusko) - Quarite Lux In Tenebris… , nové album a opět pořádná porce kvalitního černého metalu s klávesy 320 Kč
ROT IN PIECES / HYPOPTALASIAS (Kanada / Francie, 2002) - split CD, brutálního výplachového grindcore 220 Kč
ROTTING CHRIST (Řecko, 1995) - The Mystical Meeting, nejstarší dema této blackové kapely z let 1989 až 1991 - vadně
vylisované, na některých přehrávačích přeskakujem jen některé skladby, bez záruky 100 Kč
ROTTING CHRIST (Řecko, 2001) - Non Serviam, reedice druhého alba z roku 1994, ještě raný black metal 300 Kč
RUIDO DE ODIO (Ekvádor) / ARMENIA (Ekvádor) - split CD dvou jihoamerických grindcore kapel! 250 Kč
SABBAT (Japonsko) - Sabbatical Holocaust, starší 7"EP této kultovní old school heavy / black metal kapely vydané na 1 CD! 300 Kč
SAMMATH (Holandsko) - Verwoesting Devastation, brutal death - black metal, pořádná ultrarychlá smršť! 290 Kč
SALEM (Izrael) - Collective Demise, nové album přední izraelské death – black kapely, kvalita 350 Kč
SANCTIMONY (Lotyšsko, 2000) - Eternal Suffering, výtečný technický death metal 290 Kč
SCREAMING AFTERBITCH (USA) - Puke Pile, nová kapela od United Guttural, brutal US death metal té nejvyšší kvality!! 250 Kč
SCREAMING AFTERBITCH (USA) / M.F.A.G.C.O.Q.D. (Čechy) – split CD, americký a český brutal death / grind!! 250 Kč
SCULPTURED (USA, 1998) - The Spear Of The Lily Is Aureoled, melodický doom / death a gothic metal s brutálním deathovým
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ASGARD
Kletba krále stacha
2003, Lava Productions

Z různých médií, do kterých souběžně přispívám, jsem (jakožto „profík”, který vypomůže bez remcání za všech okolností, ha ha)
tuhle desku vyfasoval již potřetí. Taková je
o ni mezi recenzenty rvačka, vážený čtenáři!
Ale zanechme jízlivostí. „Kletba krále Stacha“ je album blackmetalových Brňanů
Asgard, kteří se nejen hlásí po drahně letech
s novou nahrávkou, ale především se konečně mohou pochlubit regulérním CD. Asgard
jsou v Brně a okolí svým způsobem kult
a vlastně na tom není nic nepochopitelného.
Jde o skupinu, která léta letoucí přežívá spíše v pověstech a jejíž hudbu je, při vší úctě,
snazší brát jako kult, než vážně. Mám k tomuto CD vztah poněkud proměnlivý. Jelikož souvěrcem řečeného kultu rozhodně nejsem, při prvním setkání s albem jsem spíše
lapal po dechu a přemítal, jak ještě dnes někdo může provozovat takovou starodávnou
podobu vyvanulého a poravdě řečeno až
barvotiskově průhledného black metalu. Postupem času ale doceňuji povedený zvuk,
melodické nápady a vlastně i svéráznou poetiku, s níž kapela prezentuje temný koncepční příběh o tragédii jednoho šlechtického rodu. Na zajímavosti a prestiži nahrávce
dodává pohostinská účast Khaabluse a samotného Big Bosse, naopak v bonusové sekci představené pradávné demo Čachtická paní hraběnka Bathory z roku 1995 dává za
pravdu pocitům, že u takovéhle muziky pranic nejde o nějaké posuny a pokroky. Není
v tom žádná ironie, pokud Asgard potěší
a pobaví své věrné, mohou být plně spokojeni. -mihL L 1/2
2,5
BELTAINE
Bohemian Winter
2003, Nemethon Production
Debutové album plzeňské melodické pagan
doomové kapely skrývá jedno velké překvápko a jedno malé zklamání. Začnu malým zklamáním. Byť to Beltaine všude prezentují, tohle album je materiálem znovuna-
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hraným a starším. Škoda přesto je, že vše
pochází již z roku 1997 a neobsahuje žádné
novější skladby. Svědčí to o hudební neplodnosti kapely? Odpověď nechám na zvážení... Každopádně všechny další atributy
debutu jsou již pozitivní. Tím překvapením
je rozhodně vynikající zvuk nahrávky. Je vidět, že si kapela pohrála více než dobře se
zvukem, i aranžemi v nichž si na téměř
shodném debutovém demosnímku „First Scream Of Bohemian Winter” kapela nebyla
jista v kramflecích. V krásně melodických
a současně tvrdých skladbách Beltaine se
mísí se v nich melodické doomové linky
s tvrdými pasážemi, čistý mužský zpěv s
hutnějším deathovým vokálem. Celkem originální hudba má pak ve výsledku velmi zajímavou, zádumčivou, ale přesto „nadějnou”
a až skoro veselou atmosféru. V recenzi na
debutový snímek jsem prorokoval, že se dočkáme regulérního CD s výborným materiálem. Stalo se. Teď zbývá chytnout příležitost
za pačesy a vyrazit na trnitou cestu k dalším
úspěchům. Beltaine mají výborně nakročeno. Výborný zvuk, skvělý materiál, navíc
podpořen dobrým obalem. -lasL L L L L 1/2
5,5
BEYOND THE SIXTH SEAL
Earth And Sphere
2002, Lifeforce Records
Někdy se zadaří a v lecčems může Evropa
učit Ameriku. To je klasický případ Američanů Beyond The Sixth Seal, kteří pocházejí z Bostonu a je to zřejmě první kapela, kterou slyším hrát klasický, ale velmi kvalitní
melodický švédský death metal. Čili vesměs
rychlý melodický metal na pomezí thrashe
a speedu, nad tím vším visí deathový vokál
s občasnou podpůrnou hůlčičkou v podobě
kláves. Velmi kvalitní produkce, zvuk, příznivci melodického švédského deathu si přijdou na své, ale In Flames a Arch Enemy
jsou jenom jedni. -lasL L L L 1/2
4,5
CALES
Uncommon Excursion
2003, Redblack Productions
Cales. Toť není neznámý pojem. Většina
z vás ví, že se jedná o úspěšný „vedlejší“
projekt Petr „Blackieho“ Hoška - vrchního
kytaristy Root. „Uncommon Excursion“ je
už třetím albem v pořadí a opět je hudebně
o kus dál, a tak trochu i jinde. Jinde je například už tím, že se změnil „vrchní“ zpěvák.

Tím místo „Desítky“ z Dark Gamballe není
nikdo jiný než Skunny ze Sad Harmony.
Hudbě Cales dává trochu jinou náladu. Řekl
bych melancholickou, jemně naléhavou,
smutnou, ale na druhou stranu velmi nadějnou. Stejně tak náladová je i hudba. Tu rychlejší - veselejší, tu pomalejší - naléhavější.
Pokud vaše duše nebude úplně v pořádku,
odprostěte se od výdobytků naší civilizace,
vypněte všechny televize, pusťte si tohle nové album a to vás za pár desítek minut vyvede ze všech chmurných nálad a nakopne vás
tak, jako mne. Z „Uncommon Excursion“
čiší tak neuvěřitelná energie a naděje v něco
lepšího, budoucího... Blackie dokonce tentokrát využil služeb i zpěvačky Dying Passion
Zuzky Lípové, která několika skladbám dala
opět netušený rozměr. Její duety se Skunnym jsou skutečně povedené. Navíc byste jí
možná ani nepoznali. Její projev je zde totiž
úplně jiný. Nová deska Cales si neklade za
cíl objevovat něco nové, je to možná zpověď
jedné duše. A to je opravdu úplně o něčem
jiném. Doporučuji. -lasL L LL LL
6
CEREBRAL TURBULENCY
Germ Of Error
2003, Khaaranus Productions
Ostraváci Cerebral Turbulency vyvrhli na
trh třináctiskladbové minialbum. Trvá něco
málo přes osmnáct minut, takže si dovedete
představit, v jakém tempu se nahrávka nese.
Ultrarychlý grind „Cerebrálů” mě baví, po
celou dobu se tu něco děje, kluci se tu snaží
dělat tu něco se zpěvem, tu něco s muzikou.
Každopádně je to nářez a smršť non plus ultra. Navíc má opus navíc „žraločí” zvuk, takže kvalita je posazena vysoko. Tohle je nejlepší materiál, který se od C.T. zatím objevil. -lasL LL L L
5
COMPOS MENTIS
Fragments Of A Withered Dream
2002, Lost Disciple
Když mi čas od času osud v rámci práce pro
Metal Breath přivane nahrávku, se kterou
jsem se původně setkal už někdy před půl
rokem nebo ještě dříve, přistupuji k ní s jistým chvěním a možná i obavou, a to zejména v případě, že mi mezitím zcela vyvanula z hlavy. Nikdo není neomylný a co si
budeme namlouvat, občas je glosování, které provádím v Rock&Popu, tak stručné, že
jednoduše nemůže postřehnout všechny
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i čistým vokálem, občas se objeví i trubka! 300 Kč
SEA OF TRANQUILITY (USA, 1999) - The Omegan Ruins, 70 minut extrémního metalu, brutální death metal s mísí s blackem,
thrashem a tradičním metalem 300 Kč
SEAR BLISS (Maďarsko, 2002) - Grand Destiny, vynikající melodický drsný black metal z Maďarska 290 Kč
SEAR BLISS (Maďarsko, 2003) - Forsaken Symphony, nejnovější album, super melodický drsný black metal z Maďarska 290 Kč
SECOND LASS (Itálie) - Try To Paint a Fitfull, zajímavý melodický gothic rock / dark wave metal 280 Kč
SEPTIC FLESH (Řecko) - Revolution DNA, předposlední album zajímavé originální atmosférické melodické black / death kapely 380 Kč
SERENADE (Skotsko) - The Serpent’s Dance, třetí album této zajímavé kapely, kvalitní brutální a progresivní death metal se skvělým zvukem 300 Kč
SEVENTH NEMESIS (Francie) / PUNISHMENT (Francie) - split CD, mladé nadějné kapely brutal death metalové scény, velice silný materiál 300 Kč
SHINING OF KLIFFOTH (Německo, 2000) - Twilight OF Sehemeah, atmosferický melodický black metal s klávesami 220 Kč
SHITFUN (Rusko) - Diarrhoe, energický nenudící veselý grindcore 230 Kč
SHREDDED CORPSE (USA, 1996) - Exhumed And Molested, kultovní melodický death / grind, reedice debutu + všechny dema, zajímavé 300 Kč
SIGNS OF DARKNESS (Belgie, 2002) - Beyond Autumn Leaves, atmosférický majestátní epický black metal s mužským a ženským
vokálem a klávesami! 250 Kč
SKYFIRE (Švédsko) - Timeless Departure, nádherný švédský melodický death metal s klávesami a mocným zvukem 320 Kč
SLEEPLESS (Izrael) - Winds Blow Higher, další hodně nevšední záležitost… kvalitní nápaditý atmo / doom / black / oriental metal 320 Kč
SKEPTICISM (Finsko, 1998) - Lead And Aether, velice temná hudba vycházející snad z doom metalu, ovšem s velice silnou
melancholickou a depresivní náladou. Skvost pro příznivce BETHLEHEM a podobných silně osobitých spolků! 320 Kč
SKEPTICISM (Finsko, 1998) - Aes, jediná 30-ti minutová skladba! Totální psycho! 250 Kč
SKEPTICISM (Finsko, 2002) - Stormcrowfleet, nejdepresivnější a nejsmutnější doomová hudba, remasterovaná verze 300 Kč
SKEPTICISM (Finsko, 2003) - Farmakon, nejdepresivnější a nejsmutnější doomová hudba, poslední album 320 Kč
SOLSTAFIR (Island) - Til Valhallar, znovuvydané toto skvělé debutní album (+ 2 bonusy navíc), chladný severský true black metal! 280 Kč
SOMNUS (USA) - Through Creations End, atmosférický temný black metal + bonus - videoklip 300 Kč
SOMNUS (USA) - Awakening the Grown, další výtečné album, black metal 300 Kč
SOUND OF SILENCE (Řecko) - Spiritual Journey, další z výtečných progresivním kapel, které mísí prvky Dream Theatre, Iron Maiden či Helloween 300 Kč
SQUASH BOWELS (Polsko) - Tnyribal, debutové album legendární gore grind sebranky 250 Kč
SQUASH BOWELS (Polsko) - The Mass Rotting…, druhé album a opět pořádná gore grindová porce 250 Kč
SQUASH BOWELS (Polsko) - No Mercy!, nejnovější třetí album… GORE!!! 250 Kč
TERATISM (USA) - Invocatum Furae Diabolis, old school black metal apokalypsa 300 Kč
THANATOS (Holandsko) - Angelic Encounters, kultovní thrash / death metalové komando! 300 Kč
THEATRE OF THE MACABRE (USA) - A Paradise in Flesh and Blood, dark black metal, velice temná a osobitá záležitost! 300 Kč
THE ENDROGAOS (Španělsko) - Nuestra Pacienciencia, nové album jedné z nejstarších anarcho - punk kapel! 300 Kč
HOLLOWING / AERE AETERNUS / METANEMFROST - The Obsolete View, 3 way split, velice rozmanité splitko, od agresivní power electroniky přes neoklasický ambient až po minimilastický psychedelický sound, 65 minut 220 Kč
THERM.EYE.FLAME (Rusko) - Spherical, atmosférický moderní black metal s videoklipem na CD Romu 320 Kč
THERM.EYE.FLAME (Rusko, 2003) - Solar Nebula, atmosférický melodický black metal střižený částečně elektronikou, blízko k Old Man’s Child 300 Kč
THOU ART LORD (Řecko, 1994) - Diabolou Archaes Legeones, syrový jednoduchý black metal v severském duchu, nahrávky z let 1992 - 1994 250 Kč
THRONEUM (Polsko) - Old Deaths Lair, vražedný a pořádně zlý death-thrash-black metal! Skvělý mix Darkthrone, Asphyx, Sodom… 300 Kč
TORE HONORE BOE (Norsko) - Suave Siesta, nový projekt hlavního člena legendárních Origami Republika, první polovina alba
experimentální noise ambient, druhá více minimalistický vyklidněný ambient, velice příjemné zvukové koláže, krásný 16-ti str. booklet 250 Kč
TORTURE INCIDENT (Malajsie) - The Deadly Efficiency of Napalm, sick grindcore v odkazu Napalm Death, Sore Throat, Carcass, Terrorizer mini CD 150 Kč
TOGETHER AS ONE - A Tribute to Death, death metalové kapely z celého světa vzdávají poctu legendární kapele. 60 minut / 14
kapel: FORNICATION (Brazílie), RUDRA (Singapur), FUCK THE FACTS (Kanada), PROFANITY (Německo), DIVINE
RAPTURE (USA), BAALPHEGOR (Španělsko), DEPRESSION (Německo) a další a další. K dostání za speciální cenu 200 Kč.
TRANCENDENCE BIZZARE (Řecko) - The Four Scissors, řecká odpověď na Arcturus, avantgardní black metal s houslemi, samply,
ženskými vokály atd. 300 Kč
TRANSDRIVER (Rusko, 2000) - Psychedelic Trance From Moscow, Psy-trance promo album moskevského projektu 95 Kč
TRANSGRESSOR (Japonsko) - Recollected Limbs, samurajský death - grind - thrash útok! 250 Kč
TRIBURBANA (Španělsko) - No Te Calles, anarcho - punk 300 Kč
TRASTIENDA RC (Španělsko) - Despertar, melodický punk rock ve stylu Boikot, Slime… 300 Kč
TRIBUTE TO ANARCHUS - tributní album věnované staré mexické grindcore kapele, učinkují: DISGORGE, RAVAGER,
OXISED RAZOR a další 300 Kč
TRIBUTE TO GUT - tributní album věnované německé porno grind kapele, učinkuje 35 kapel na ploše 74 minut, např. Libido
Airbag, Ahumado Granujo, Tu Carne, Cerebral Turbulency, Rompeprop, Vaginal Carnage, Butcher ABC a další a další a další 300 Kč
TRIMONIUM (Německo) - Of Warriors and Heroism, řádně nadupaný germánský old school thrash-black metal! Poctivé ryzí metalové album! 290 Kč
TU CARNE (Španělsko) - Noc Tu Dolor, brutální gore - grind nářez 250 Kč
TU CARNE / ELMUERMO (Španělsko / Ekvádor) - split mini CD, dvě ultra brutal gore grind kapely na společném splitu 190 Kč
TUATHA DE DANANN (Brazílie) - The Delirium Has just Began…, středověký atmo / folk / heavy doom metal, velmi zajímavé 330 Kč
TVANGESTE (Rusko, 2003) - Firestorm, velmi kvalitní melodický atmosférický black metal s mužským skřehotavým vokálem, ženskými čistějšími a nádhernými sbory 320 Kč
TWELFTH OF NEVER (USA) - Things That Were, atmosférická, temná a velice zvláštní hudba z produkce labelu Dark Symphonies! 350 Kč
TWENTY YEARS OLD (Španělsko) - Cracklin, energický hardcore / punk nášup 220 Kč
UNCANNY (Švédsko, 1994) - Splenium For Nyktophobia, i po těch letech nestárnoucí vynikající švédský death metal, produkoval Dan Swanö 290 Kč
UNDER MOONLIGHT SADNESS (Mexiko, 1998) - After The Cosmic Gate, melodický death metal s doomovými prvky, výborné, více jak hodina hudby 250 Kč
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UNDINISM (Austrálie) - Born with an Erection, suprová intenzivní grindová palba, kompletní diskografie této kapely na 1 CD! 300 Kč
VAMPIRIC MOTIVES (Japonsko) / NEUROPATHIA (Polsko) - split CD gore-grindcore attack! 250 Kč
VASELINA MORGAN (Španělsko) - Sonidos Podridos, street punk ve stylu Ramones 300 Kč
VEILED ALLUSIONS (Rumunsko) - Visions Of The World, dark ambient, bonus - videoklip 300 Kč
VIOLATION (Německo, 2000) - Moonlights Child, výtečný melodický gothenburgský death metal á la In Flames 300 Kč
VINTERRIKET (Rusko) / RIKKET (Rusko) - split CD-R, 2 x velice příjemný, atmosférický klávesový ambient s atmosférou 220 Kč
VISCERAL BLEEDING (Švédsko) - Remnants Of Deprivation, technický a brutální death / grind gore ve stylu Suffocation, Disgorge,
Cannibal Corpse či Dying Fetus 300 Kč
WALHALLA (Finsko) - Firrereich, grim black metal, projekt lidí z kapel Thy Serpent, Soulgrind a Gloomy Grim! 300 Kč
WASTEFALL (Řecko) - Fallen Stars And Rising Scars, vynikající progresivní metal s fantastickými melodiemi (něco na způsob Pain of
Salvation, Bruce Dickinson solo, Iced Earth aj.) 300 Kč
WELKIN (Belgie, 2002) - Angel Inside, výtečně zvukově i instrumentálně technicky zvládnuté moderní deathmetalové album 300 Kč
WILL O WISP (Itálie) - Unseen, kvalitní gothic metal od Beyond Productions 280 Kč
WIZARDS OF GORE - A Tribute To Impetigo, brutal / death / grind kapely z celého světa vzdávají poctu legendární US kapele (Exhumed, C.S.S.O., Machetazo, Ingrowing, Lividity, Mortician, Blood, Haemorrhage, Blood Duster, Gore Beyond Necropsy a dalších) 290 Kč
WOLFPACK (Švédsko) - Allday Hell, legendární brutal crust - hardcore - pal, nyní za speciální cenu 250 Kč
WOLVERINE (Švédsko, 2001) - Fervent Dream, progresivní technický a melodický metal s prvky všech stylů metalu, výborné, digipack 320 Kč
YWOLF (Francie) - Night of the Werewolf, další zajímavé dílko od Adipocere Records, kvalitní temná atmosférická klávesová hudba 320 Kč
ZARATHUSTRA (Německo) - Dogma Antichrist, ryzí tradiční silně antikřesťanský black metal! 300 Kč

Část V. - ZLEVNĚNÁ CD - jedině pro Vás, jen zde!
ZAHRANIČNÍ PRODUKCE
ANTROPHAGOUS (Německo) - Blood Soaked Freaks, brutal death-grind zahraný s nadhledem, povedené debutní MCD! 90 Kč
AURORA BOREALIS (USA, 2000) - Nothern Light, výtečný rychlý americký death metal s nádechem grindu 190 Kč
AURORA BOREALIS (USA) - Time, Unveiled, výtečný rychlý brutálnější death metal 190 Kč
BOB’S BIZARRE BAZAAR (Belgie) / BLOOD SUCKERS (Belgie) / ANGRY MINDED (Holandsko) - split CD tří gore /grindcore / fast freakcore kapel! 99 Kč
CABAL (USA, 2000) - Midian, legendární dřevní deathmetalové album z roku 1990 vzdaném na nádherném digipacku 190 Kč
CAUSTIC (Španělsko) - Rebirth of Procreation, brutal death metal ve stylu Cannibal Corpse! 150 Kč
CONFESSIONS OF OBSCURITY (Belgie) / OUTCAST(Belgie) / IMMERSED IN BLOOD(Švédsko) - Sweets For My Sweet Chapter, death metalové splitko 100 Kč
CRYPTIC TALES (Polsko, 1997) - The Tales, vynikající melancholické chytlavé pomalejší doomové album, klávesy, 60 minut 150 Kč
CUMDEO (Rusko) - The Threads Of Imagination, melodický temný dark metal s prvky deathu a blacku 190 Kč
DALMEROT’S KINGDOM (Izrael) - Ha Mistorin Ha Nitzchi, excelentní black metal, výborné 50-ti minutové album 200 Kč
DEFCON ONE (Holandsko, 2000) - Worlds Beneath, mini CD, brutální death metal v americkém střihu 90 Kč
DISHARMONY (Řecko) - When Purity Withers, progresivní metal, skvělý zvuk, mini CD + demo, 46 minut, CD-R 90 Kč
D.K.S. (Španělsko) - …Duele, našlapaný hardcore s metalovým soundem, velice dobré! Nyní za speciální cenu 220 Kč
EXTREME DECAY (Indonésie) - Progressive Destruction, extrémní old school grindcore, který Vás vrátí zpět do časů Napalm Death „From Enslavement …” 250 Kč
EXISTENCH (Austrálie) / BRUTAL INSANITY (Anglie) - split CD death - grindcore madness! 250 Kč
FESTERING SALIVA (Německo, 2001) - The Isle Of Nightmares, rychlý extremní death / grind 110 Kč
FUNERAL RITES (Japonsko, 2000) - Necroeater, black metal staršího podání japonském znění 190 Kč
GOVANON (Brazílie , 2001) - Ancient Order Of Cuthulu Serpent, výborný syrový black metal s klávesami 100 Kč
GRENOUER (Rusko) - The Odour O Folly, brutalní death metal 200 Kč
GRIMFORCE (Japonsko) - Circulation To Conclusion, poctivý ultra thrash metal s výborným soundem! Na albu hostují mj. lidé z Ritual Carnage! 200 Kč
GRIMORIA (Francie) / IRAVEN (Francie) - split CD dark / black metal 200 Kč
HANAGORIK (Brazílie) - power thrash ve stylu Sepultury v polovině 90. -tých let, CD-R 200 Kč
HORRID (Itálie) - Evils Birt 1989 - 2002, sebraná kolekce tohoto kultovního death metalového komba, za speciální cenu 220 Kč
MALIGNANCY (USA) - Intrauterine Cannibalism, zvrácený, chorobný gore death - grind metal 220 Kč
MALIGNANCY (USA) - Motivated By Hunger, další dílko death / grind 190 Kč
MANIPULATED SLAVES (Japonsko) - Burst Into Blue Flame, agresivní death metal, hodně nadupané album! 100 Kč
MURDER RAPE (Brazílie) - ...And Evil Returns, klasický severský black metal z Brazílie 100 Kč
NARCOTIC GREED (Japonsko) - Twicet of Fate, nadupaný poctivý thrash metal, Nyní za special cenu 190 Kč
NEBULAR MOON (Německo, 1999) - ...Of Dreams And Magic, atmosférický pomalejší black metal 220 Kč
NERGAL (Řecko, 1996) - The Wizard Of Nerath, další dřevní black metal, spíše pomalejší s klávesami 190 Kč
NOSFERATOS (Rusko) - Pandemonium, třetí album přední ruské brutal death metalové kapely, nyní za speciální cenu 220 Kč
NUMEN (Španělsko) - Galdutako Itxavopenaren Eresia, kvalitní a zajímavý black metal s prvky folku, nyní za speciální cenu 220 Kč
PANCHRYSIA (Belgie) - Into Obscure Dephs, super black metal s moderním zvukem, lehce ovlivněný Immortal nebo Zyklon! 180 Kč
RESSURECTED (Německo, 1999) - Faireless to the Flesh, brutal death-grind! 150 Kč
ROT IN PIECES (Kanada) / HYPOPTALASIAS (Francie) - split CD, intenzivní grindcore nášup na splitku 220 Kč
SACRUM (Polsko, 1997) - The Symbol, debutové MCD doomové naděje, ženský a mužský vokál, cover od Black Sabbath 50 Kč
SIMARGAL (Jugoslávie, 2001) - Meeting With..., debutové CD-R jugoslávské syrové blackové melodické kapely 150 Kč
SCRAMBLED DEFUNCTS (Rusko) - Catacomb Abattor, brutalní death metal! 170 Kč
SEEDS OF SORROW (Rakousko) - Bleeding Eyes, atmosferický death metal! 150 Kč
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STRYCHNINE (USA) - Inverted Crucifixion, black / death metal 100 Kč
TENGKORAK (Indonésie) - Konsent Rasi Massa, agresivní brutal grindcore z daleké ostrovní země 190 Kč
XP.RATION (Španělsko) - If you mind… , politický hardcore-crust-grindcore 220 Kč

Část VI. - TRIKA:
DAMNABLE - černé triko, oboustranný potisk 220 Kč
DEMIMONDE - Mutant Star, černé tričko, jednobarevný potisk na prsou 220 Kč
DYING PASSION - Secretly, černé triko se žluto-oranžovým potiskem na prsou (motiv CD) 200 Kč (XL, XXL)
DYING PASSION - Logo na předku, nápis záda, triko “V” šedé (písek), velikosti XL, L, M, S (logo na prsou) 350 Kč
GOREOPSY - Intentiional Disfiguration, černé triko 220 Kč
IMPERIAL FOETICIDE - The Hate Is Real, černé či tmavě modré triko, vel. XL, XXL 250 Kč
MELANCHOLY PESSIMISM - velké dvoubarevné logo na prsou, šedé triko, vel. pouze XXL 220 Kč
HERMAPHRODIT - Fekal Party, žluté triko s motivem CD! 250 Kč
PROMISES - Flight To Fall, černé jednostranné triko s motivem desky ve velikostech XL a XXL 200 Kč
SORATH - předek logo Sorath, záda - logo Sorath, podtext Omnes, TS černé XL 210 Kč
SORATH - TS styl „V“ XL černé, modré, zelené, malé logo Sorath na prsou 230 Kč
SORATH - polokošile XL (logo Sorath pouze na předku) 260 Kč

