Atem started as a death metal band named Morgue in 1995 and in 1999 the name changed to what it is now. Naturally in twenty years there's been some lineup changes but yet three out of six are founding members.

Our musical style has also changed along the years. Starting from aggressive death metal, going trough folk and thrash periods and now embracing the progressive side of rock in all it's diversity. The songs are made together at the rehearsing space. There everyone pours in their musical influences thus making the music an ever evolving mixture of past and present.

The lyrics are in Finnish. It´s easier to express oneself in one´s native tongue, both in writing and singing. Even if the listener wouldn't understand the meanings, the feel of the performance comes trough more naturally. The lyrical themes revolve around all the dark corners of the imagination.

During the years we've made several gigs and demo-tapes, a music video and an unpublished full length album. Of which we did record everything but the label pulled the funding off, preventing all the rest. As an afterthought, better that way because the music wasn't ready. 

And now it is. The debut album "Nouse kauas pimeyteen" (Rise towards the darkness), could be categorized as Finnish metal with progrock influences. It is one big conceptual work divided in eight parts, A metaphysical journey between two worlds, which leaves the details for the listener to interpret. 

“Nouse kauas pimeyteen” was a group effort on a bigger scale. We not just made the music but also the recording, mixing and cover art. Even the publishing is self organized. It was a lot of work but on the other hand we had all the artistic freedom to ourselves.

-------------------------------------------------

Atem aloitti toimintansa deathmetal bändi Morguena 1995 ja vuonna 1999 nimi muutettiin nykyiseksi. Luonnollisesti kahteenkymmeneen vuoteen mahtuu miehistön muutoksia mutta silti kolme kuudesta jäsenestä on ollut mukana alusta asti.

Musiikkityylimme on myös muuttunut ajan myötä. Alun agressiivisesta deathmetallista, folk- ja trashmetalli kausien kautta on päästy raskaan rokin progeiselle puolelle. Biisit rakennetaan treenikämpällä yhteistyössä. Minkä ansiosta jokaisen soittajan musiikilliset vaikutteet pääsevät muokkaamaan tyyliämme yhä eteenpäin.

Sanat ovat suomeksi.Sillä näin on luonnollisinta ilmaista itseään kirjoittaen ja laulaen. Uskommekin että luonnollisuuden myötä myös suomen kieltä ymmärtämättömät pystyvät aistimaan aitouden tulkinnassa. Aiheet sanoituksiin kumpuavat mielikuvituksen pimeimmistä loukoista. 

Vuosien aikana olemme tulleet tehneeksi useampia keikkoja ja demo-levyjä, musiikkivideon ja julkaisemattoman kokopitkän. Levy saatiin äänitettyä mutta levy-yhtiö veti rahoituksen pois lopputuotannolta, joten mitään ei tapahtunut. Jälkikäteen ajateltuna, näin oli hyvä sillä musiikki ei ollut vielä valmista.

Ja nyt se on. Atemin esikoislevy "Nouse kauas pimeyteen" on suomimetallia progerock-vaikutteilla. Se on yhdeksi kokonaisuudeksi sävelletty konseptityö, mikä on jaettu kahdeksaan osaan. Levy kertoo metafyysisen matkan maailmojen välillä, jättäen yksityiskohdat kuuntelijan tulkintaan. 

"Nouse kauas pimeyteen" levyn valmistuminen oli ryhmätyötä isommassa mittakaavassa. Emme pelkästään tehneet musiikia mutta myös äänittäminen, miksaus ja kansitaide on tehty yhtyeen sisällä. Jopa levyn julkaisu organisoitiin itse. Tässä kaikessa oli hommaa mutta kääntöpuolena saimme pitää taiteellisen vapauden omissa käsissä.




