
 

 

METALGATE RECORDS UVÁDÍ: POSTCARDS FROM ARKHAM – ÆØN5 

„Prozpěvujíce vzpomínky na bdění,  

uvnitř snění já zavrhl skutečnost.“ 

Existuje řada kapel, které čerpají inspiraci z tajemného, snového, zkrátka podivného světa 

amerického spisovatele H. P. Lovecrafta. Jedna taková se najde i na české scéně, ovšem 

v metalu byste ji hledali marně. Řeč je o POSTCARDS FROM ARKHAM, post-rockovém 

projektu, za kterým stojí Marek „Frodys“ Pytlik, zručný pohrobek legendárních 

severomoravských doomařů DISSOLVING OF PRODIGY, či melodic deathmetalových 

AWRIZIS. A právě PFA nyní přicházejí se svým druhým studiovým albem se zakódovaným 

osudovým názvem „ÆØN5“, které vás vezme do světa bdělého snění za úhelným prostorem, 

kde vládne jiná hudba sfér.  

Už první album POSTCARDS FROM ARKHAM nazvané „Oceanize“ bylo závanem čerstvého 

větru na české nejen metalové scéně. „ÆØN5“ je však ve všech ohledech dále. O veškerou muziku 

včetně nahrání všech nástrojů se postaral opět výlučně maestro Frodys a přináší unikátní koktejl 

post-rockově nostalgického a poetického zvuku smíchaného s hororovým narativem. Sem tam 

uslyšíme i ojedinělý blackmetalový výkřik, častěji pak překvapivě skvěle znějící mluvené slovo, 

například v podání divy Lenky Machové z ADOR DORATH, která se mimo to podílela i na 

výtvarné a lyrické stránce alba. O špičkovou produkci se postaral Libor Kukula z MetalGate Studio 

a deska tak dýchá skutečně silným, atmosférickým zvukem. POSTCARDS FROM ARKHAM však 

již nezůstávají jen u studiové produkce a máte je tak možnost vidět obrážet pódia v živé sestavě. 

Nedávno „Pohlednice“ ožila na 20. narozeninách jednoho z největších metalových festivalů nejen 

ve střední Evropě, Brutal Assaultu. Na podzim ožije znovu, tentokráte na společném turné s ADOR 

DORATH a SIX DEGREES OF SEPARATION, tak se nezapomeňte přijít podívat! 

Druhé album POSTCARDS FROM ARKHAM nazvané „ÆØN5“ vychází 30. 9. 2015 ve 

formátu digibook u MetalGate Records. Desku si můžete zakoupit prostřednictvím našeho e-

shopu, v digitální formě na portálu Metal OnLine nebo na jednom z prodejních míst, jejichž 

seznam naleznete na našem webu. 
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