
Nářez od MetalGate 8 – Dethroned

Milí  metloši,  měsíc  utekl  jako  voda  a  my se  tak  hlásíme  s  dalším  dílem Nářezu  od
MetalGate,  jenž  má tentokrát  pořadové  číslo  osm.  Pro  dnešní  pokračování  jsme opět
vybrali  desku z naší vlastní produkce, která je navíc opravdu žhavou novinkou, jelikož
jsme ji vydali doslova před několika dny. Pokud sledujete dění v naší stáji, pak již nejspíš
víte, že na paškál si bereme debutové album „Dethroned“ od formace DUSTBORN.

Začneme zeširoka. České Budějovice (a Jihočeský kraj  jako takový) patří bezesporu k
předním baštám tuzemského metalu. Vedle dobře zavedených jmen, jakými jsou například
ISACAARUM, F.O.B., COLP nebo třeba Václav Votruba a jeho hudební projekty, se však v
tomto regionu rodí i kapely nové. Nic naplat, voda na jihu Čech je zkrátka vhodná nejen k
rybníkářství, ale pro svůj zjevně zvýšený obsah těžkých kovů rovněž podporuje talent pro
metalovou muziku. A důkazem toho jsou nyní i českobudějovičtí DUSTBORN.

Kolem těchto pánů bylo od samého zalžení v roce 2017 poměrně rušno, a to proto, že se
nejedná o žádné nezkušené greenhorny. Jádro totiž tvoří tři bývalí členové DESIRE FOR
SORROW,  další  to  významné  jihočeské  kapely,  kteří  nedlouho  po  svém  odchodu
zformovali  právě  DUSTBORN.  Pod  novou  hlavičkou  se  vydali  vstříc  novým
dobrodružstvím  s  cílem  prezentovat  fanouškům  svou  metalovou  vizi.  Tou  se  stala
kombinace melodického death  metalu  se symfonickými  prvky.  Skupina se však nebojí
experimentovat  a  své  skladby  obohacuje  o  elementy  z  jiných,  méně  ortodoxních
metalových  subžánrů,  čímž  se  oproti  zavedeným  stylovým  normám  dostává  do
melodičtější roviny. Nic to však nemění na tom, že „Dethroned“ je  temnou a tvrdou deskou
a její  výsledný zvuk skvěle  koresponduje s  tématem dystopie,  o  níž  se  zde primárně
pojednává. Na albu totiž můžete vysledovat tři příběhy, které vypráví o sesazení člověka,
jakožto dosud vládnoucího tvora na planetě Zemi, z jeho pomyslného trůnu. 

A právě tato tematika určila i finální název tohoto ambiciózního debutu, který si právě teď v
celé jeho kráse přehrajeme. 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/Dustborn-c11_528_3.htm 

a stát se fanouškem DUSTBORN na Facebooku!

https://www.facebook.com/DUSTBORNofficial/ 

Děkujeme za podporu undergroundu!
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