
MORTIFILIA: Death metal 

jako osud! 
O třetí desce se traduje, že rozhodne o osudu hudební skupiny. Tyhle řeči mohou být často 

obyčejnou novinářskou frází, ale něco na nich je. Šumavské kapele ze Sušice byl souzen melodický 

death metal v zabijáckém i valivém tempu, a tento svůj styl dotáhla na své desce pravdy k pomyslné 

dokonalosti. Technické i zvukové. 10 skladeb na ploše silnější půlhodiny velmi hravě udrží 

posluchačovu pozornost, důkaz je právě nyní k dispozici v podobě hmotných nosičů LP a CD. 

Mortifilia existuje 

čtrnáctým rokem, 

na svém kontě má 

tři dema, jeden 

singl, spoustu 

kompilací a tři 

řadové desky. 

Novinka dostala 

název "Fate" a 

kapela se jejím 

prostřednictvím 

posunuje na své 

cestě o další kus dál, 

stále však ve 

(zdánlivě) 

omezených 

mantinelech žánru. 

Nezradila svůj styl, 

jako mnozí ostatní, 

drží se svého, a 

přesto zní jinak. Ale 

nechci brát všechnu 

práci recenzentům. 

Album vychází ve dvou základních formátech. Primárně jako vinylové LP, stoosmdesátigramová černá 

deska uložená ve vnitřním obalu s mikrotenovou vložkou (jistě detail, který skutečný sběratel ocení), 

rozevírací inlay s texty a fotografií kapely. Vnější obal má formu gatefoldu uvnitř s další přísnou 

velkoformátovou fotografií kapely a jako bonus je ke každému ze striktně limitovaných 333 

exemplářů přiložena CD verze v papírové pošetce. V takto minimalistickém balení je pak CD k dostání 

i samostatně. 



Album se nahrávalo v plzeňském studiu Ex-Avik pod 

dohledem nesmlouvavého Pavla Broma, mastering 

pořídil precizní Přemysl Haas ze studia PyHa a produkce 

se ujal perfekcionista Miloš Bešta ze skupiny Asmodeus. 

Obal desky je v tradičním duchu předchozích počinů, byť 

v nejstarší formě, texty pak opět nastavují zrcadlo 

negativním společenským jevům, odráží nespoutané 

nitro jedince a popisnou formou kritizují zlo tohoto světa. 

Živá premiéra nové desky proběhne v sobotu 22. září 

2012 v Sušici, kde se po boku Mortifile představí tamní 

kapely Orchestra a Slax. Objednávejte u Magick Disk 

Musick, cena LP + CD je 340,- Kč, cena samostatného CD 

pak 100,- Kč. 

Berry & Vinyl Disk Musick [e-zine], váš kurýr nejlepších vinylových zpráv 

Magick Disk Musick [online store & record label], www.madmusick.cz 

 

http://www.madmusick.cz/

