
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

26/05/2015

MENU

PO STED O N 16/03/2015 BY ADMIN

Novo EP da banda Cubüs revela a
intensidade e força da música
eletrônica
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A banda de música eletrônica Cubüs lança seu novo EP, intitulado, “Todos Esses Anos“, com 5 faixas que destacam o
trabalho do grupo e instigam a curiosidade do público.
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Repletas de batidas e sintetizadores que se mesclam em uma sonoridade característica, as canções revelam um clima
minimalista, mas igualmente intenso e poderoso.

O EP que serve como ponto de partida para o primeiro álbum da banda, com previsão de lançamento até o fim do
ano, traz em cada música um ritmo que apresenta intenções e sentimentos traduzidos em melodias.

Para compreender integralmente o projeto, entenda  cada faixa através das palavras de Diego Mode, o líder,
atualmente único integrante e força criativa por trás das composições:

 

01)   Todos esses anos – Uma das coisas que eu tenho refletido muito recentemente é sobre como as pessoas
escolhem passar suas vidas e o que elas deixam como lembrança quando partem. Na verdade, a música é um desejo
de expressar a necessidade que tempos de deixarmos marcas para a eternidade, mas quase sempre em vão. O que
somos e o que sentimos não fará a menor diferença para nossos bisnetos e tataranetos. Claro, juntando isso a muitos
synths e uma batida Electro, acho que consegui criar o primeiro funk gótico (ok, essa parte foi zoeira).

02)    Metroplex – Essa música foi uma forma de agradecer aqueles europeus malucos do passado (Kraftwerk,
Depeche Mode, Ultravox, John Foxx, Fad Gadget… a lista é longa) que fazem parte da minha vida por tanto tempo.
Ah, o nome da música além de ser uma terminologia para um tipo de metrópoles também é uma referência obscura a
um desenho animado dos anos 80.

03)   Tudo Que Existe  – Primeira música que fiz para esse Ep e que acabei postando um “teaser” antes do
lançamento no Youtube. Minha idéia original era falar sobre o desespero que às vezes nos atormenta quando não
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conquistamos o que almejamos ou perdemos aquilo que guardamos com tanto cuidado. Contudo, o trecho que é
repetido ao longo da música acabou virando um mantra na minha cabeça e decidi que a música não precisava de
mais nenhuma mensagem além daquela.

04)   A Última Viagem Do Bateau Mouche (Demo) – A versão original é o B-side do single de “Geração X” (lançado
ano passado) e por acaso eu acabei encontrando essa versão (mais curta e simples) que foi base da música lançada
em outubro. O fato de ser menos elaborada e menos produzida da um charme a ela que garantiu seu espaço no Ep.

05)   Adore (Ao Vivo) – Primeira música que escrevi com o João para a banda (2003 ou 2004, não recordo ao certo)
e provavelmente a música mais lembrada, junto com (Não Há) Nada Que Me Faça Voltar, pela galera que acompanha
a banda desde o início. Essa versão ao vivo foi gravada num show que fiz em janeiro aqui no Rio junto com As Amigas
de Plástico e com o Alienaqtor.

 

Tem mais Cubüs em:

 

Facebook: https://www.facebook.com/cubusonline•

Twitter: https://twitter.com/cubusonline•

BandCamp: https://cubusonline.bandcamp.com/•

E-mail: diegomode@ig.com.br•
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