Vize, mise, filozofie a tak vůbec
Kdo jsme?
MetalGate vznikl v červnu 2008 jakožto středně velký festivalový projekt zaměřený na žánr heavy
metal, jehož cílem bylo vyplnit prostor mezi menšími akcemi a velkými festivaly tohoto žánru v České
republice. Záhy se nicméně ukázalo, že kromě nových koncertních platforem potřebuje český metal,
coby okrajový hudební žánr, komplexnější pomoc v oblastech typických pro hudební průmysl, tzn.
především vydavatelská činnost, produkce, distribuce, propagace.
Vzhledem k našemu srdečnímu vztahu k tomuto žánru jsme se rozhodli pokusit se právě takovouto
systematickou podporu poskytnout, což vedlo k transformaci festivalu MetalGate v MetalGate
Productions & Records, tedy značku zastřešující veškeré naše aktivity a projekty, do kterých spadá
poskytování zázemí pro nahrávání a produkci českých metalových alb (MetalGate Studio), vydávání
těchto alb (MetalGate Records) a jejich následná distribuce jak ve fyzické (MetalGate e-shop), tak
v digitální (Metal Online) podobě, dále též organizace koncertů primárně pro domácí formace
(klubové akce a festival MetalGate Czech Death Fest) a konečně podpora začínajících kapel (soutěž
MetalGate Massacre). Zkrátka a jednoduše, snažíme se kultivovat český metalový underground, jak
nejlépe dovedeme.

A o co nám jde?
Je-li kultura jakýmsi duševním obrazem lidstva, tak potom by měla být stejně rozmanitá jako lidstvo
samo. Tudíž ke každému mainstreamu musí existovat bezpočet alternativ, aby se předešlo sterilní
uniformitě. Hudba v tomto není výjimkou, a proto je existence metalu důležitá, jelikož právě tento
žánr dokáže být velmi silnou a živelnou alternativou, dá-li se mu k tomu příležitost. O to víc je
smutné, že po více než dvaceti letech od pádu totality v České republice, totality, která se
vyznačovala právě potlačováním všeho, co bylo jiné, je metal vnímán v celospolečenském měřítku
stále z větší části jakožto cosi negativního a potenciálně nebezpečného, ačkoliv pro to není
sebemenší důvod. Jelikož máme metal nejen rádi, ale jsme též přesvědčeni, že jeho existence má svůj
smysl, má pro nás smysl i jeho podpora, ať už se jedná o jakoukoliv formu či rozsah. Byli bychom rádi,
kdyby tato naše iniciativa, která tvoří základní kámen MetalGate Productions & Records, přispěla
k tomu, že metal v České republice konečně získá své právoplatné místo na slunci.

Významné momenty historie MetalGate
2020










Leden: vydání druhého studiového alba "Flame of Rebellion" domácí death/black metalové
hordy Purnama
Únor: vydání české verze artové knihy "Masterpieces" od Heavy Music Artwork s výběrem té
nejlepší metalové grafiky za rok 2018
Květen: vydání vinylového split alba "UR" liberecké post-metalové veličiny Drom a pražských
alternative post-rockových veteránů Tengri
Červen: vydání prvního dílu nové knižní série Dělníci kovu - autorizovaného životopisu Toma
Necrococka
Září: vydání druhého studiového opusu "Towards the Great White Nothing" pražského blackdoomového uskupení Voluptas
Říjen: vydání třetího studiového alba "Arrival" brněnské melodic metalové smečky Arch Of
Hell
Listopad: vydání sedmého studiového alba "Old Dogs" osobitých metalových matadorů Six
Degrees Of Separation, a dále druhého studiového opusu "Certa Omnibus Hora" pražského
post-metal/doomového kvartetu The Corona Lantern
Prosinec: vydání knihy "Diagnóza 19932020: Syndrom zapomenutého ticha, oficiální biografie
průkopníků domácí metalové alternativy Forgotten Silence

2019







Únor: vydání stejnojmenného debutového alba pražského black-doomového komanda Hnus
Umírající
Duben: vydání české verze knihy “Non Serviam”, první oficiální biografie řecké black
metalové legendy Rotting Christ, a dále čtvrté studiové desky "Toxin" pražského cyber
metalového orchestru Minority Sound
Říjen: vydání debutového alba "Dethroned" českobudějovického symphonic blackened death
metalového uskupení Dustborn
Listopad: vydání čtvrté studiové desky "Øakvyl" lovecraftovské post-rockové formace
Postcards from Arkham
Prosinec: vydání poslední sólové desky "Než zemřu" Velkého Mága BigBosse a jeho ansámblu
BigBoss Band

2018







Leden: vydání devátého studiového alba "Sinister Species" hronovské death metalové stálice
Tortharry
Únor: vydání debutového alba "Uv'Derekh" post-black/shoegaze uskupení DÆRRWIN
Březen: vydání druhé studiové desky "Dreadful Reflection" havířovské hybrid metalové hordy
Awrizis
Duben: vydání debutové desky "Amnesia" plzeňské melodic death/thrash metalové smečky
InnerSphere
Květen: vydání třetí studiové desky "W.R.A.T.H." havířovské thrash-death metalové
marškumpanie Antigod
28. června: desetileté výročí MetalGate







Srpen: vydání prvního čistě elektronického alba v historii MetalGate - šestého studiového
alba "In Situ" industrial metalového důlního konsorcia War For War
Září: vydání prvního čistě akustického alba v historii MetalGate - čtvrté studiové desky
"Spirit" lovecraftovského post-rockového projektu Postcards from Arkham
Říjen: vydání třetí studiové desky "Within Destruction" ostravské death-thrash úderky
Nahum
Listopad: vydání vinylového splitka "Fullmoon Alchemy Narcotic Session" post metalové
ikony Drom a sludge-doomové hydry Blues For The Redsun
Prosinec: vydání "Knihy kovu III", třetího dílu sondy do dějin českého metalu, a dále
speciálního vzpomínkového alba "Retrorgy" domácí grindové legendy Isacaarum

2017








Březen: třetí ročník klubového festivalu Hellenic Darkness - vyprodáno!
Duben: vydání páteho studiového alba "Illud Tempus" industrial metalového důlního
konsorcia War For War
Červen: vydání druhé studiové desky "Visions" melodic black metalové smečky Desire for
Sorrow
Srpen: vydání třetí studiové desky "Manta" lovecraftovského post-rockového projektu
Postcards from Arkham
Listopad: vydání druhé studiové desky "Brownfields" kladenského industrial black
metalového tandemu Gorgonea Prima, a reedice debutového alba "One Day" brněnské
symphonic metalové hydry Arch Of Hell
Prosinec: vydání "Knihy kovu II", druhého dílu sondy do dějin českého metalu

2016






Březen: vydání čtvrtého studiového alba "Black Tracks" moravské cyber metalové smečky
Liveevil
Květen: vydání našeho historicky prvního split alba "Damnation & The Rotten Brood" kapel
Awrizis a Desire for Sorrow
Červen: vydání sedmého studiového alba "Simple" domácí metal-soulové ikony Six Degrees
Of Separation
Srpen: vydání druhého studiového alba "Cygnus Oddyssey" pražského experimental
metalového projektu Demimonde
Prosinec: vydání prvního knižního titulu, prvního dílu "Knihy kovu" z pera Václava Votruby, a
dále jubilejní reedice kompletní diskografie domácí death metalové stálice Tortharry, "25 let
mezi nebem a peklem", patrně zatím nejambicióznějšího projektu MetalGate Records

2015





Leden: vydání druhého studiového alba "Rebel Against Me" folkmetalového klanu
Cruadalach, které je zároveň 30. titulem našeho vydavatelství
Březen: vydání šestého studiového alba "...and the foes have become our masters" táborské
deathcorové mašinérie F.O.B.
Červen: vydání třetího studiového alba "Drowner's Dance" pražského cyber metalového
komanda Minority Sound
Září: vydání druhého studiového alba "ÆØN5" lovecraftovského post-rockového projektu
Postcards from Arkham



Listopad: vydání druhého studiového alba "Wareligion" havířovské thrash-death metalové
marškumpanie Antigod

2014







Leden: vydání třetí studiové desky "Dirty Rock" libereckých glam rockerů Nobody Knows
Březen: MetalGate získává titul Firma roku 2013 v anketě Břitva
Duben: vydání druhé studiové desky "The Amazing Ascendancy versus Count Illuminatus"
vsetínských progressive power metalových válečníků Ascendancy
Červenec: vydání debutového EP "Pass Into Oblivion" symphonic pagan-doomového projektu
Colosalist
Listopad: vydání debutového alba "The New Generation" slovenské death-thrash smečky
Revenge Division
Prosinec: vydání druhého studiového alba "Neotericus Universum" melodic blackened death
metalových zabijáků Secret of Darkness

2013










Leden: vydání výběrového alba české thrash metalové legendy Kryptor "Best Of Fuck Off!!!"
Březen: MetalGate pořádá festival Hellenic Darkness 2013 u příležitosti vydání nového alba
Rotting Christ; vydání pátého studiového alba táborských death-metalcorových husitů F.O.B.
"Reap what you sow" a debutového alba českolipské crossover-post hardcore smečky Area
Core "The End Is Near"; zároveň první Břitva pro MetalGate - 3. místo v kategorii Firma roku
28. června: pětileté výročí MetalGate
Červenec: vydání čtvrtého studiového alba "The Ring of Moon" znovuobnovené doom-death
metalové stálice Return to Innocence
Říjen: vydání historicky první kompilace "Out of Infancy - Five Years of MetalGate Records" a
debutového alba "Unforeseen Consequences" litoměřické death-acid formace Keep On
Rotting
Listopad: vydání sedmého studiového alba "WhoreCraft" českobudějovické grind-black ikony
Isacaarum a osmého studiového alba "Follow" české death metalové stálice Tortharry
Prosinec: vydání šestého studiového alba "The Hike & Other Laments" jihomoravské metalsoulové ikony Six Degrees Of Separation

2012







Květen: vydání debutového alba "Behind The Smile" pražské black-death metalové formace
Genuine Relief a třetího studiového alba moravských metal-electronica mágů LIVEEVIL "3
Altering"
Červen: vydání historicky prvního DVD "Drumming Syndrome", projektu Miloše Meiera,
jednoho z předních českých rockových a metalových bubeníků
Srpen: vydání druhého studiového alba pražských psy-core predátorů Dymytry "Neonarcis"
Září: vydání druhé studiového alba pražského metal-electronica projektu Minority Sound
"The Explorer"; start čtvrtého ročníku souteže metalových kapel MetalGate MASSACRE IV
Listopad: vydání třetího studiového alba vsetínské experimental-metalové kapely Abstract
Essence, koncepčního opusu "Love Enough"

2011






Duben: vydání čtvrtého řadového alba "Tomorrow's Fires" táborské kapely F.O.B.
Červen: společný festival MetalGate Czech Death Fest
Srpen: vydání sedmého studiového alba "Damned" slovenské deathmetalové kapely
Dementor
Září: start třetího ročníku soutěže metalových kapel MetalGate MASSACRE III
Říjen: vydání debutových alb "(IN)HUMANITY" severočeské melodic blackened death
metalové formace Secret of Darkness, "The New World Order" středočeské deathmetalcorové kapely Suffocate With Your Fame, a české licenční verze "Lead - Not Follow" folk
metalového klanu Cruadalach

2010








Leden: start prvního turné ve spolupráci s MetalGate - Manifest Tour 2010 kapely Abstract
Essence spolu se skupinami LiveEvil a F.O.B.
Červenec: vydání alba "Neser" pražské psy-core formace Dymytry pod MetalGate
Srpen: vydání debutového alba "Analysis" pražského metal-electronica projektu Minority
Sound pod MetalGate
Září: start druhého ročníku soutěže metalových kapel MetalGate MASSACRE II
Říjen: MetalGate poprvé pořádá samostatný koncert v rámci turné zahraničních metalových
kapel - Reaping Death Tour Europa 2010 (Watain, Deströyer 666)
Listopad: vydání sedmého řadového alba "Beneath" death metalové stálice Tortharry pod
MetalGate
Prosinec: dohoda s kapelou Tortharry o alianci a sloučení festivalů Czech Death Fest a
MetalGate OpenAir

2009







Duben: první klubová akce v rámci MetalGate - MetalGate Awakening
Červen: první zahraniční host na MetalGate OpenAir 2009 - holandská death metalová
skupina God Dethroned
Říjen: první křest CD v rámci MetalGate - EP "The Forgotten" české gothic/doom metalové
kapely Demencia Mortalis; spuštění MetalGate e-shop zaměřeného na česká a slovenská
metalová alba
Říjen: start prvního ročníku soutěže metalových kapel MetalGate MASSACRE
Prosinec: vznik prvního CD ve spolupráci s MetalGate - album "Manifest" české
multimetalové kapely Abstract Essence

2008


Červen: vznik projektu MetalGate; první ročník MetalGate OpenAir

