
 

METALGATE RECORDS UVÁDÍ: DÆRRWIN – UV'DEREKH 

Vážení příznivci domácí alternativně metalové scény, je to tu! Na samém sklonku mrazivého února 

přichází na svět prvotina post-black / shoegaze skupiny DÆRRWIN. Tato velmi agilní formace 

toho za dva roky své existence stihla skutečně dost. Konsolidace sestavy, sehrání se a vydatné 

koncertování napříč Českou republikou a zahraničím. A mezi tím vším pilná práce na skladbách, 

jež se zhmotnily na debutovém počinu. Pomyslná tečka za prvním dějstvím kapelní historie je tak 

dnešním dnem napsána. Přivítejte spolu s námi „Uv'derekh“! 

Dlužno podotknout, že cesta od zrození DÆRRWIN k jejich debutu sice netrvala zvlášť dlouho, nicméně 

rozhodně to nebyla cesta neuvážená. Kapela k nahrávání desky přistoupila se zodpovědností a 

profesionalitou sobě vlastní. Náhodě neponechala nic a s maximální precizností si dala záležet na tom, 

aby výsledný produkt nebyl ničím jiným než post-blackovým skvostem. Samotné nahrávání započalo už 

v únoru 2017, kdy v táborském studiu Woodland proběhl náběr bicích. Kytarové a basové party, samply a 

zpěv pak přišly na řadu na přelomu podzimu a zimy v českobudějovickém SAD studiu, kde se tvořilo až 

do konce roku 2017. Finální mix a mastering desky probíhal v berlínském studiu Aetherweight pod 

dohledem Felixe Tödtloffa z post-black metalových SUN WORSHIP. Studio je vyhlášené prací s 

kapelami z post/black/metal/ambient scény (namátkou uveďme ULTHA, THE DELUGE, MOLDE anebo 

konec konců Felixovu partu SUN WORSHIP). 

DÆRRWIN se však nespokojili „jen“ s péčí o zvukovou složku desky. Pozoruhodný je též myšlenkový 

základ alba. „Uv'derekh“ (v překladu „sejít z cesty“) pojednává o člověku jakožto samozvaném vládci 

planety Země a o jím zaviněné postupné devastaci prostředí, v němž žije. Tento pochmurný příběh s 

otevřeným koncem pro kapelu rozpracoval nihilistický básník Petr Pádivý, což vyústilo v koncepční 

charakter desky, který předurčil, co se skladeb týče, i její takřka knižní strukturu. 

Kapela v rámci podpory svého prvního počinu vyrazí na turné po České republice a blízkém okolí, takže 

si nenechte ujít šanci zaposlouchat se do nových skladeb i živě. Seznam zastávek najdete na 

Facebookovém profilu skupiny.  

Zároveň si také nenechte ujít exkluzivní stream celého alba, který právě probíhá na e-zinu MarastMusic.  

Koncepční debutové album DÆRRWIN „Uv'derekh“ vychází u MetalGate Records ve formátu 

digipak a objednávat ho můžete na MetalGate e-shop. Všem, kdož s tímto albem budou mít tu čest, 

doporučujeme: postavte na šálek dobrého čaje nebo kávy, nechte starosti všedního dne za sebou a 

ponořte se do poselství, jež vám tato mimořádná deska nabízí. Rozhodně nebude zklamáni! 

www.metalgate.cz 

www.facebook.com/daerrwin 

MarastMusic stream: http://marastmusic.com/Streaming/Streamujeme-nove-DAERRWIN-Uv-Derekh   
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http://www.facebook.com/daerrwin
http://marastmusic.com/Streaming/Streamujeme-nove-DAERRWIN-Uv-Derekh

