
Nářez od MetalGate 3 (Minority Sound – Toxin)

Milí metloši. Dnes tu pro vás máme skutečně žhavou novinku. Jsou tomu totiž necelé tři
týdny, co světlo světa spatřilo čtvrté album pražské cyber metalové orchestry MINORITY
SOUND. O aktuálním počinu se dlouho nadšeně debatovalo a již před samotným vydáním
byly  slyšet  četné  hlasy  tvrdící,  že  „Toxin“  –  jak  se  nová  deska  jmenuje  –  bude  tím
nejambicióznějším dílem v dosavadní diskografii této formace. Několik dní po vydání alba
můžeme říct, že se s tímto tvrzením zcela ztotožňujeme.

Není žádným tajemstvím, že pro novou desku se vžil podtitul „o drogách a lidech“. Ten
totiž  přímo  odkazuje  na  celý  tematický  koncept  alba.  „Toxin“  vypráví  o  prožitcích
jednotlivce a jde do takové hloubky,  že jej  můžeme směle označit  za intimní  výpověď
pocházející přímo od kapelníka Oty Hobsta. Hlavní inspirací mu bylo složité období v roce
2017, kdy si prožil několik pádů na dno a faktické psychické zhroucení. A i když „Toxin“ je
temným, stísněným tunelem, na jeho konci svítí jasné světlo. Finální podstata celého díla
totiž tkví v tom, že každý může najít svou cestu, která vede z temných uliček, jež život
někdy přichystá.

Nový počin však nepřináší pouze změnu v pojetí tematickém. MINORITY SOUND totiž
nikdy nestojí. Cyber metalový kosmos je natolik rozlehlý, že by byla škoda zakotvit jen na
jedné planetě. A tak se můžete spolehnout, že kosmická loď MS zase proletěla  pěkných
pár světelných let a z každého koutku galaxie si vzala nějaký suvenýr. Posádka pak tyto
střípky s precizností švýcarských hodinářů poskládala do jednoho kompaktního celku, jenž
posluchače vezme od drsných a temných industriálů, přes melodický metal, death metal a
thrash metal až k výrazné metalové moderně.

Tři  základní  pilíře  tvorby  MINORITY  SOUND  –  tedy  pořádně  ostré  kytary,  temná
elektronika a nekonečná touha experimentovat – jsou mezi sebou perfektně vyvážené a
táhnou za jeden provaz. Věříme, že si „Toxin“ plnými doušky vychutnáte.

***

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

https://www.metalgate-eshop.cz/Minority-Sound-c11_275_3.htm

a stát se fanouškem MINORITY SOUND na Facebooku!

https://www.facebook.com/minoritysound/

Děkujeme za podporu undergroundu!

MetalGate & Metal Heart Radio


