
 

 

MetalGate Records 2014 – úsvit Nové generace  

Patříte-li mezi pamětníky soutěže metalových kapel MetalGate Massacre, na kapelu 

REVENGE DIVISION si jistě budete pamatovat. V rámci třetího ročníku tato slovenská 

death-thrash metalová smečka učarovala divákům natolik, že se probojovala až do samotného 

finále, kde obsadila celkovou bronzovou pozici. O dva roky později, tedy letos, se cesty 

MetalGate a Revenge Division opět spojují, tentokráte aby společnými silami provedli 

nový zářez v kapelní diskografii. Přesně tak, RD chystají debutové album a MetalGate 

Records bude u toho!  

Deska s názvem „The New Generation“ spatří světlo světa v září 2014. Obsahovat bude 

celkem 11 nabitých kousků, které sice nespojuje nějaký koncepční příběh, ale i tak mají 

společný jmenovatel a tím je idea svobody člověka, tedy téma vskutku aktuální, které toto 

album rozebere z různých úhlů.  

Zabývat se bude problematikou propagandy a mediální manipulace, ideologického 

dogmatismu a to jak sekulárního, tak toho teologického, či mocenských her, které často ústí 

ve válečné konflikty, jejichž pravá příčina ovšem zůstává obyčejným lidem zcela skryta. Ne 

nadarmo je jedna skladba nové desky přímo inspirována dnes již klasickým dílem dystopické 

literatury, tedy Orwellovým románem „1984“. Nepůjde ovšem pouze o čirý pesimismus, 

jelikož nedílnou součástí alba je i kontrastní prvek naděje, že i z takto bezútěšné situace se 

dá najít východisko.   

Produkci hudební stránky desky si vzal na starosti Tonda Smrčka z pražského studia 

Seabeast Production, kde se celý materiál rovněž nahrával a které spolupracovalo s kapelami 

jako Diphteria či Into Dust. O vizuální stránku se pak postará renomované Isis Design 

Studio, jehož služby využívají např. festival Brutal Assault, rakouští grindeři Mastic Scum, či 

domácí Noostrak, Poppy Seed Grinder nebo Desire for Sorrow.  

Žádný strach, grafiku alba „The New Generation“ vám zavčas představíme a 

prostřednictvím studio reportů se podíváte, jak vypadalo samotné natáčení.     

Nezapomeňte proto sledovat stránky MetalGate a Revenge Division pro další informace. 

www.metalgate.cz 

www.facebook.com/revengedivision 
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