
Nářez od MetalGate 5 – Sinister Species

Milí metloši, je tady další, tentokrát již pátý, „Nářez od MetalGate“. Jestliže jste poslouchali
předchozí díl,  pak víte,  že se dnes podíváme na tuzemskou death metalovou legendu
TORTHARRY a její poslední album „Sinister Species“.

Upřímně řečeno,  nemusíte  být  zrovna odborníkem na český death  metal,  abyste  měli
povědomí o TORTHARRY. Ba naopak.  Tito pánové se těší takřka kultovní pozici,  díky
čemuž o nich ví nejen znalci domácí death metalové scény. Když totiž stojíte pevně za
svou tvorbou, dáváte do ní pokaždé sto procent a jste navíc obklopeni věrnými fanoušky,
kteří vás vždy podpoří, je úspěch zaručen.

Nyní  již  ale  k  „Sinister  Species“.  Toto  album  vyšlo  18.  ledna  2018.  Přímočarý  a
nekompromisní technický death metal zde tvoří rámec pro silnou koncepční náplň desky.
Ta  se  zaměřuje  na  některé  negativní  aspekty  současného  ekonomického  zřízení.
Konkrétně vzato upozorňuje především na všeobjímaící mamon, jenž je schopen pokřivit
hodnotový žebříček jedince takovým způsobem, že bezohledná honba za věcnými statky a
touha mít stále víc, je povýšena na základní imperativ života tohoto anonymního jedince. V
tomto  okamžiku  již  obvykle  bývá  spirála  roztočená  do  takové  míry,  že  je  pozdě  na
jakoukoli záchranu. Jedinec propadá strachu ze ztráty svého nashromážděného bohatství
a jako odpověď přichází  paranoidní  chování.  Hrozba totiž číhá na každém kroku.  Své
frustrace a komplexy si tak vybíjí na domnělém vnějším nepříteli, který za všechno může.
Konce těchto příběhů pak obvykle mívají  destruktivní  či  sebedestruktivní  charakter,  ne
nepodobný tomu, jež zachycuje obal „Sinister Species“.

Povídání  to  věru  není  z  nejveselejších.  Album  je  zkrátka  zdvihnutým  ukazovákem
varujícím před extrémy, které možná nechceme vidět, ovšem strkat před nimi hlavu do
písku znamená pouze posílit celý tento děsivý moloch.

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

https://www.metalgate-eshop.cz/Tortharry-c11_310_3.htm

a stát se fanouškem TORTHARRY na Facebooku!

https://www.facebook.com/tortharry/

Děkujeme za podporu undergroundu!

MetalGate & Metal Heart Radio


