
Nářez od MetalGate 7 – Fire & Shade

Milí metloši, přinášíme vám sedmý díl Nářezu od MetalGate, v němž se tentokrát poprvé
podíváme na zoubek desce, která není z produkce MetalGate. Dnešní album totiž vydal v
roce 2018 francouzský label Polymorphe Records. Přestože vydavatel má svou domovinu
v zemi galského kohouta, kapela sama pochází z českých luhů a hájů. Hudebně se věnuje
symfonické podobě black metalu a letos jste ji mohli mimo jiné vidět i na Czech Death
Festu. Nuže, už víte, o kom je řeč?

Pokud jste tipovali pražskou partu NOCTURNAL PESTILENCE, respektive její nejnovější
album „Fire & Shade“, pak jste měli  naprostou pravdu. Tato deska si vydobyla nemalé
uznání jak od fanoušků tak od recenzentů, kteří chválili zejména markantní posun kapely v
hráčské  a  kompoziční  rovině  a  taktéž  její  značnou  pestrost.  Avšak  snad  nejčastěji
skloňovaným slovem, které se s „Fire & Shade“ pojí, je slovo „emoce“. 

Album je  totiž  především poctivou  a  upřímnou výpovědí  o  turbulentních  časech,  jimiž
hudebníci v době skládání procházeli. Vypráví o životních zkušenostech a podvědomých
vizích  a  posluchači  dává  notnými  doušky  ochutnat  celou  řadu  pocitů  –  od  zmaru  a
destrukce  až  k  silným  záchvěvům  očekávání  budoucího  vývoje.  S  ohledem  na  výše
uvedené pak opravdu nepřekvapí,  že si  recenzenti  na „Fire  & Shade“ pochvalují  jeho
rozmanitost. Vždyť právě díky ní lze dobře vykreslit různé emocionální pochody. A tak se
tedy připravte na bohatou plejádu growlů a screamů, ale též na nemalou dávku čistého
ženského  zpěvu.  Agresivní  black  metalové  pasáže  prostřídají  poklidné  plochy,  jež
vyznívají až optimistickým dojmem. Pečlivě naaranžované klávesy pak celé dílo halí do
symfonicko-epického hávu, jenž je pro NOCTURNAL PESTILENCE příznačný.

Ačkoli  bychom o desce mohli  mluvit  detailněji,  dovolíme si  na  tomto  místě  náš popis
ukončit  a  nechat  vám o to  víc  prostoru  k  objevování  a  vychutnávání  „Fire  & Shade“.
Věříme totiž, že budete-li poslouchat s otevřenou myslí, najdete v ní víc, než bychom byli
schopni popsat. Přejeme příjemný poslech.

***
Zaujala  Vás  deska  a  chcete  podpořit  kapelu?  Pak  si  ji  můžete  spolu  s  dalším
sortimentem koupit zde:

https://www.metalgate-eshop.cz/Nocturnal-Pestilence-c11_332_3.htm

a stát se fanouškem NOCTURNAL PESTILENCE na Facebooku!

https://www.facebook.com/NocturnalPestilence/

Děkujeme za podporu undergroundu!

MetalGate & Metal Heart Radio

https://www.facebook.com/NocturnalPestilence/

