
Nářez od MetalGate 10 – Oakvyl

Milí  metloši.  Vítáme vás u nového dílu  Nářez od MetalGate.  Jestlipak víte,  že dnešní
vysílání je tak trochu výroční? Právě totiž posloucháte kulaté, desáté pokračování našeho
pořadu. Není to sice zatím žádné velké jubileum, přesto nás těší, že dnešním pořadem
překročíme náš první pomyslný milníček. Příjemnou zprávou také je, že pro vás máme
připravenou  nahrávku,  která  je  oproti  předchozím  žánrově  zase  zcela  odlišná,  neboť
spadá do post-rockové škatulky. Navíc se jedná o skutečně žhavou novinku, neboť spatřila
světlo světa teprve ve čtvrtek 28. listopadu. Už víte, odkud vítr vane?

Pokud  máte  pocit,  že  je  to  někde  z  oblasti  Havířova,  případně  přímo  z  tábora
POSTCARDS  FROM  ARKHAM,  pak  máte  naprostou  pravdu.  Tito  naši  post-rockoví
vizionáři totiž do světa vypustili svou pátou studiovou desku „Oakvyl“ a my máme tu čest
vám ji představit v celé její kráse. O tom, že i tentokrát se jedná o hudební klenot, nemůže
být pochyb. Tato kapela se totiž nespokojí s ničím jiným, než tím nejlepším. A propos,
označení „kapela“ je v tomto případě již zcela na místě. Právě na aktuální  desce totiž
POSTCARDS FROM ARKHAM definitivně  završují  svůj  přerod  z  primárně  studiového
projektu  v  plnohodnotnou formaci.  Tento  fakt  se  pak podepisuje  na  mnoha aspektech
nového  počinu.  Už  samotný  tvůrčí  proces totiž  probíhal  zcela  odlišně  oproti  dřívějšku
„Postcardi“ hned zkraje roku 2019 absolvovali několik kapelních soustředění, během nichž
nové skladby dostávaly svou konečnou podobu. A ačkoli hlavním skladatelem je i nadále
Marek  „Frodys“  Pytlik,  jeho  spoluhráči  tentokrát  měli  mnohem větší  podíl  na  finálním
vyznění svých nástrojů. Snad i díky těmto změnám je výsledný zvuk „Oakvyl“ mnohem
přirozenější, surovější a špinavější. Album navíc maže rozdíl mezi studiovou nahrávkou a
živým vystoupením, což byl problém, na nějž často upozorňovali přímo fanoušci.

Závěrem zbývá jen dodat,  že vřele doporučujeme navštívit  některý z mnoha koncertů,
které mají POSTCARDS FROM ARKHAM v rámci propagace „Oakvyl“ na plánu. Pánové
jsou ve své životní formě, proto je propásnout opravdu nechcete. A nyní již pusťme ke
slovu „Oakvyl“. 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/Postcards-From-Arkham-c11_366_3.htm 

a stát se fanouškem POSTCARDS FROM ARKHAM na Facebooku!

https://www.facebook.com/PostcardsFromArkham/ 

Děkujeme za podporu undergroundu!
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