MetalGate Records 2015 – cesta do hlubin duše v deathcorovém balení
Táborské deathcorové komando F.O.B. jistě není třeba nějak zvlášť představovat, vzhledem
k tomu, že brázdí české metalové vody již téměř 20 let. Od posledního alba „Reap what you
sow“ uběhly dva roky a tudíž je nejvyšší čas, aby o sobě tato mlátička dala vědět znovu, a to
prostřednictvím již šestého zářezu do kapelní diskografie.
Aby se mohlo přistoupit k exekuci ďábelského plánu na další várku akustické devastace
vašich slechů, sešla se v lednu letošního roku kapela v Praze se zástupci MetalGate
Records a společně podepsali smlouvu na nové album, z čehož jsme vám přinesli obsáhlou
fotodokumentaci. Následně se F.O.B. odebrali do své domácí pekelné kuchyně, tedy do
táborského studia KOCIS, kde úspěšně nahráli nový materiál. Jak toto probíhalo, můžete
zhlédnout v právě zveřejněném studio reportu, který najdete na stránkách kapely a
MetalGate.
No a nějaké detaily k nové desce by nebyly? Ale samozřejmě. Šesté řadové album F.O.B.,
které je zároveň třetím kouskem, jenž kapele vyjde u našeho labelu, ponese název „…and
the foes have become our masters“. Obsahovat bude 10 řekněme lyrických balad
v typickém F.O.B. stylu, včetně skladby „Debts of Imperfection“, kterou kapela vypustila do
světa již loni v září jakožto svůj nový videoklip.
Z tematického hlediska bude mít nové album vskutku rozsáhlý záběr: od čistě
introspektivní inventury vnitřních démonů, přes širší společenské reflexe až po opravdu vážná
ontologická zamyšlení nad pomíjivostí bytí a nad naší bezvýznamností v rámci širší kosmické
hudby sfér. To vše v hudebním hávu typickém pro F.O.B., kterému dominují výrazné riffy,
strojové tempo a kontrastní melodické pasáže podtržené střídáním growlu a čistého vokálu.
Grafickou stránku věci si vzal na starosti Karel Kříž, jinak frontman kapely Gorgonea
Prima, jehož figurální psychedelie budou tím pravým doplňkem schizoidní podstaty této
desky, a žádný strach, zavčas vám frontcover představíme. Stejně tak dojde i na hudební
ochutnávku nového materiálu.
Sečteno a podtrženo, šesté řadové album F.O.B. „…and the foes have become our masters“
slibuje intenzivní zážitek, který doporučuje deset z deseti sociopatů!
Pro další informace ohledně této desky tedy nezapomeňte sledovat stránky MetalGate a
F.O.B.
www.metalgate.cz
www.fob.cz

