
Nářez od MetalGate 6 – Brownfields

Milí  metloši,  je  tady  další  díl  nářezu  od  MetalGate  a  s  ním  album,  které  nás  silně
poznamenalo. Máme ho moc rádi, ale kromě hudby je za ním i tragický příběh, jemuž
předcházela odmítavá, až nenávistná vlna kritiky v některých médiích. Dnešní díl bude
věnován  desce  „Brownfields“  od  kapely  GORGONEA PRIMA a  také  prvnímu  výročí
tragické  smrti  jejího  kapelníka,  Karla  Kříže.  Tímto  pořadem bychom rádi  vzdali  poctu
tomuto všestrannému umělci,  který se kromě muziky věnoval i  grafice, fotografování a
mnoha dalším činnostem, a vám předali jeho hudební testament.

GORGONEA PRIMA vznikla již v roce 2008. O rok později vydává své debutové album
„Black  Coal  Depression“,  které  široko  daleko  sklízí  vynikající  recenze.  Vůdčí  osobou
skupiny  byl  od  počátku  právě  Karel  (vystupující  pod  přezdívkou  Hogath),  jenž  začal
skládat muziku ve stylu industrial-cyber-black metal. Podobnou hudbu v našich končinách
netvořil  nikdo  jiný,  nicméně  Karel  nezůstal  jen  u  neotřelé  hudební  složky.  Náležitým
způsobem ji totiž doplnil i o vizuální podiovou prezentaci. Ve finále se tak GORGONEA
PRIMA stala skutečně ojedinělým zjevením a to nejen na tuzemské metalové scéně.

Po vřele přijatém debutu kapela ještě nějaký čas koncertuje, ovšem poté se na čas vytrácí
z podiových prken. Návrat  hlásí  se znatelným odstupem až v roce 2017 a to  právě s
deskou „Brownfields“. Z našeho pohledu se jedná o jedním slovem výborný počin. Jedná
se o syntézu několika žánrů a nálad, takže zlé black metalové pasáže se zde snoubí s
poklidnými, melancholickými náladami. Černý skřehot střídá čistý pánský i dámský vokál.
Jako celek přitom „Brownfields“ drží pohromadě velmi dobře. Na albu je kupa opravdové
hudby, spousta nápadů a dotažených drobností. Ano, ortodoxním fanouškům black metalu
tento počin do noty patrně nepadne. „Brownfields“ prostě míří do jiných vesmírů, v nichž
ovšem nachází  nejen  pochopení,  ale  dokonce i  hlubokou  úctu  nad  mistrovskou  prací
jednoho renesančního génia.

Poslechem „Brownfields“  si  jej  tedy ještě  jednou  připomeňme a  zároveň  uctěme jeho
památku. Přejeme nerušený poslech.

***
Děkujeme za podporu undergroundu!
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