Posaďte sa a pripravte si notes na rýchlu lekciu o hadoch - keď je hadia koža príliš
tesná, zviera sa jej zbaví. Ten istý had sa však objaví omladený, väčší a nakoniec
silnejší. Tento proces by sa dal použiť aj na opis najspoľahlivejšieho exportu
heavymetalu v Nemecku -PRIMAL FEAR, o ich drvivom novom albume „Metal
Commando“.
Kapela vyzliekla svoju starú pokožku, aby odhalila tú istú neúprosnú jednotku pod
ňou, teraz však predstavuje nový rast v mnohých smeroch. Podme si pre
vysvetlenie od zakladajúceho člena a hlavného predstaviteľa kapely Mata Sinnera
ich 13. albumu: „To, čo bolo tvrdé, je tvrdšie, to, čo bolo epické, je ešte
epickejšie, to, čo bolo rýchle, je rýchlejšie a temné, temnejšie.“
„Sme jednoducho úžasný tím“ smeje sa Sinner. O „my“, o ktorom tíme hovorí, sú
on sám basgitara a vokály, divokom spevákovi Ralfovi Scheepersovi, gitaristi Tom
Naumann, Alex Beyrodt a Magnus Karlsson, ako aj o úplne nový víchor kapely bubeník Michael Ehré.
Jedna vec sa okamžite prejaví, a to aj bez plazivých alegórií: „Metal Commando“
je ďalšou úrovňou života a časov týchto prudko rastúcich metalových orlov. PRIMAL
FEAR vydal nemecký heavy metal už v roku 1998 nárazom s jeho rovnomenným,
divokým debutom, ktorý posilnil ich dobre silný štatút s následným náporom
rýchlych nástupcov. Teraz dosiahli znovuzrodenie epických rozmerov, dokonca
prekonali svoje brutálne silné posledné vydanie albumu „Apocalypse“ (2018), ktorý
si zaslúžene vyslúžil svoje najvyššie rekordné hodnoty v USA, Nemecku, Kanade,
Japonsku a Švajčiarsku.
Názov albumu „Metal Commando“ nám objasnil Mat Sinner: „Späť na naše prvé
Tour, kde nám chlapíci okolo dali tú prezývku- „German Metal Commando“.
Naozaj Nemám predstavu o tom, odkiaľ to pochádza a kto to všetko začal, ale nám
to nejak prischlo a naozaj nám to vyhovuje“, čo je pravdepodobne ich najstarší a
najsilnejší záznam o ich kariére.
Preto sa pripravte na poriadny útok, ktorý prinesie „Metal Commando“ a spolu
s nimi aj špeciálny hostia na ich spoločnom turné nemecký „happy metalisti“
FREEDOM CALL a rumunský „symfonický heavy metalisti“ SCARLET AURA – 12 marec
2021 MMC, BRATISLAVA !!

