
Nářez od MetalGate 9 – Epigrammata

Milí  metloši.  Vítáme  vás  při  poslechu  pořadu  Nářez  od  MetalGate.  Máme  za  sebou
tajemné období dušiček, a tak zřejmě nepřekvapí, že se jejich mystické kouzlo pokusíme
tak trochu přivolat i  do dnešního dílu. A jaká jiná muzika se k dušičkám hodí lépe než
poctivý doom metal? Pokud jste tedy připraveni ještě chvíli setrvat na vlně melancholie a
vzpomínání na blízké, kteří již nejsou na tomto světě s námi, pak vás zveme k poslechu
pomalých, těžkých tónů, jež na své poslední nahrávce nazvané „Epigrammata“ mistrně
zvládají tuzemští existenciální doomaři ET MORIEMUR.

Nejprve jako obvykle pár slov úvodem. ET MORIEMUR vznikají v Praze roku 2008. Místo
vzniku je pro vyznění kapely velice důležité. Formace o sobě totiž doslva prohlašuje, že je:
„odkojena  existenciální  atmosférou  temné  Prahy  Franze  Kafky“.  Skupina  od  samého
začátku úspěšně šíří  své doomové poselství,  o čemž svědčí hned tři  desky, které byly
vždy  vydané  pod  hlavičkou  nahrávací  firmy,  což  rozhodně  nebývá  pravidlem.  Zatím
poslední  studiový  počin  pak  vydal  respektovaný  indický  label  Transcending  Obscurity
Records v roce 2018. 

A tím  se  již  dostáváme  k  albu  „Epigrammata“.  Jeho  starořecký  název  odkazuje  na
epigramy.  Není  zde  ovšem  řeč  o  díle  Karla  Havlíčka  Borovského,  nýbrž  o  krátkých
náhrobních básních,  jež jsou určeny k rozloučení  se s našimi blízkými,  kteří  opouštějí
tento  svět.  Pro  desku  samotnou  je  pak  příznačná  až  překvapivá  rozmanitost,  neboť
posluchači nabízí nejen doom-death metalový základ, ale také prvky post-black metalu,
progresivní a orientální vlivy nebo třeba tradiční gregoriánský chorál. Spolu s texty v latině
a  starořečtině  pak  vzniká  monumentální  dílo,  které,  jak  kapela  sama tvrdí,  překypuje
zlověstnou a zoufalou atmosférou, která se ovšem zároveň otevírá usmíření a vděčnosti.

Nyní již jen zavřete oči a nechte se zvolna unášet na vlnách této desky vstříc emocím a
pocitům, jež nabízí. 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/Et-Moriemur-c11_242_3.htm 

a stát se fanouškem ET MORIEMUR na Facebooku!

https://www.facebook.com/etmoriemur/ 

Děkujeme za podporu undergroundu!
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