Plzeň, 02.09.2022

Tisková zpráva - Severals, Kafkaesque
Plzeňská čtveřice Severals rok 2022 opravdu nešetří a pomalu, ale jistě, nám odkrývá své
debutové album Algorithm, ze kterého nám kapela vypustila již čtyři singly a jeden videoklip.
“V honbě za růstem a ziskem musí lidé často přinášet vážné oběti, ohrožovat svou integritu a
ničit životy ostatních, stávají se lhostejnými k ostatním a sebestřednými. Povrchní úspěch má
svou cenu.”
To je myšlenka, do které nás ponoří píseň Kafkaesque, především díky svým temným a
úderným kytarovým riffům obohacenými prvky elektronické hudby. V písni se objeví i poměrně
nečekaný host, a to americký undergroundový rapper Sinizter, který ve svém žánru v
posledních letech raketově roste a jeho agresivní rap posouvá pomyslnou laťku písně ještě o
kousek výš.
Tento singl, a celé album, byl nahrán v soukromém studiu českého producenta Pavla Chyšky,
který spolupracoval s tuzemskými kapelami jako jsou Fall from Everest nebo Lighthouse
Keeper. O mix a master se postaral australský producent Lance Prenc, který má na svědomí
desky kapel jako jsou Polaris, Alpha Wolf, Diamond Construct nebo Thornhill.
Videoklip k písni napsal, natočil a zpracoval, jako tomu tak bylo i ve všech předchozích
případech, frontman kapely Dominik Fencl. Ve videoklipu můžeme vidět dva paralelní
příběhy.
V prvním příběhu je hrdina odveden do života plného luxusu, kde je o něj patřičně postaráno
a kde si přijde jako by mu patřil svět. Avšak daný blahobyt je pouze povrchní, prázdný a hlavně
dočasný. Brzy je odveden zpět do řady, kde začal jeho příběh a ve výsledku ničeho nedosáhl.
Druhý příběh hrdinu zanese do hrozivých podmínek, kde je odkázán pouze sám na sebe a
kde si nakonec získá svou svobodu, ovšem za jak velkou cenu? Svůj cíl povýšil nad vše
ostatní, a to nad lidský život.
Jaký bude zbytek alba Algorithm? To se dozvíme letos v prosinci, kdy by mělo spatřit světlo
světa.
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