METALGATE RECORDS UVÁDÍ: SECRET OF DARKNESS – NEOTERICUS
UNIVERSUM
Jedním z často skloňovaných českých jmen mezi mladšími štikami je varnsdorfská parta
SECRET OF DARKNESS, grupa pevně rozkročená mezi extrémní a melodičtější větví
metalu. Již od roku 2008 se ví o jejím pojetí temné muziky, která by se dala charakterizovat
jako melodický black/death metal, jíž ale nechybí ani úniky k jiným žánrům. Ať je to jak
chce, pro SECRET OF DARKNESS je důležitá temná atmosféra a neméně temné poselství,
které se v podobě příběhu proplétá i nejnovějším albem „Neotericus Universum“.
O SECRET OF DARKNESS bylo poprvé slyšet, když kapela vypustila debutové EP „...and the
Dark Begins“. Od té doby už uplynulo něco vody, nicméně později tato black/deathová smečka
navázala spolupráci s MetalGate Records, pod jejímiž křídly vyšlo již debutové album
„(In)Humanity“. Druhá deska „Neotericus Universum“ dále propracovává žánr, který kapela
nastolila na svém debutu a rozhodně se může pochlubit jak hutnějším zvukem a temnější
atmosférou, tak propracovanějšími kompozicemi, mezi nimiž vévodí první zveřejněná skladba „The
Crown“. Neméně důležitou je rovněž příběhová stránka věci, neb se jedná o koncepční album, která
navazuje na, a dále rozpracovává tématiku předchozího „(In)Humanity”. Deska vznikla ve
vyhlášeném studiu Šopa pod producentským dohledem Stani Valáška; o vizuální stránku se pak
opět postaral kytarista David Polák.
SECRET OF DARKNESS patří i mezi koncertně velmi čilé party a za dobu své existence podpořili
na koncertech a festivalech i tak věhlasná jména jako jsou BEHEMOTH, FLESHGOD
APOCALYPSE, ROTTING CHRIST, SEPULTURA nebo PARADISE LOST. A když už jsme u
koncertů, nezapomeňte se stavit 24. ledna 2015 na devátém ročníku pražského festivalu Winter
Metal Attack, jelikož právě zde bude tento další zářez na kose českého smrťáka pokřtěn!
Druhé album SECRET OF DARKNESS „Neotericus Universum“ vychází jako luxusní
digipack pod MetalGate Records. Desku si můžete zakoupit prostřednictvím našeho e-shopu,
nebo na jednom z prodejních míst, jejichž seznam naleznete na našem webu.
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