
Nářez od MetalGate 4 – Love Enough (+ soutěž)

Milí  metloši,  po měsíci  jsme zase zpátky,  abychom vám představili  další  celou desku,
kterou jsme našli v MetalGate eshop. Album, jemuž se dnes budeme věnovat, je poněkud
staršího data. Můžete nám nicméně věřit,  že pro náš výlet do roku 2012 máme dobré
důvody. Takže pojďme na to!

Pro čtvrtý díl „Nářezu od MetalGate“ jsme vybrali album „Love Enough“, což je čtvrtý, a
zatím poslední, studiový počin od vsetínské experimental metalové formace ABSTRACT
ESSENCE. Tato kapela vznikla v roce 2003 a hned následující rok se uvedla zajímavým
debutem  „Lost  Life“.  S  každou  další  deskou  hudebníci  rozvíjejí  svůj  styl  kombinující
rozličné metalové žánry, přičemž právě na „Love Enough“  dozráli do špičkové formy. Po
tomto opusu přichází faktická hibernace, která je však dle všech indicií u konce. Letos o
Velikonocích  se  totiž  pánové  vrátili  na  koncertní  podia.  Exkluzivní  zákulisní  informace
hovoří jasně – lehce obměněná sestava dává dohromady nový materiál!

Skutečnost, že se u těchto experimentátorů dávají věci do pohybu, by však ještě nebyla
dostatečným důvodem, abychom si o nich nyní povídali. Hlavní roli hraje fakt, že „Love
Enough“ považujeme za opravdový klenot naší metalové scény. Toto dospělé, koncepční
album nabízí výbušnou směs, kterou není možno snadno zařadit do jakéhokoli z běžných
metalových subžánrů. Tu chytlavý refrén a melodie, jindy zběsilá sóla na kytary i klávesy a
též nekonečná plejáda výkřiků a sborů o takové kadenci, že jen těžko uvěříte, že za nimi
stojí jediný vokalista. Přidejte zajímavý příběh a máte „Love Enough“!

Tímto vám tedy přejeme příjemný poslech této vybroušené kombinace progressive metalu,
doomu, blacku a řady dalších stylů.

P.S.  V  rámci  tohoto  dílu  probíhá  soutěž.  Veškeré  podrobnosti  o  soutěži  hledejte  v
příslušném audiosouboru.

***

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

https://www.metalgate-eshop.cz/Abstract-Essence-c11_17_3.htm

a stát se fanouškem ABSTRACT ESSENCE na Facebooku!

https://www.facebook.com/Abstract-Essence-58617009720/

Děkujeme za podporu undergroundu!

MetalGate & Metal Heart Radio


