FERNANDO
MARANHO
HIPERCUBO
Fernando Maranho, ex-guitarrista das bandas Cérebro Eletrônico e Jumbo Elektro, lança
em outubro Hipercubo, seu primeiro disco solo. Gravado ao lado do baterista Gustavo
Souza (Cérebro Eletrônico) e o baixista Renato Cortez (Seychelles), o álbum traz à tona
o lado compositor de Maranho em 11 faixas inéditas, que passeiam entre o folk, o rock
independente dos anos 1990, o rock brasileiro e o psicodélico.
“Elas levitam por caminhos entre o ceticismo e as ancestrais tentativas de compreensão
dos sentimentos e observações humanas, registradas em um final de semana de
gravações na casa rural de Renato Cortez em meio a pássaros, gatos e florestas que
produziram a base da sonoridade do disco”, conta o músico.
O disco é repleto de melodias, harmonias, timbres e imagens que resgatam sua
bagagem de mais de 15 anos de contribuições em composição, produção, gravações e
inúmeros shows realizados com o Cérebro Eletrônico e Jumbo Elektro. Em
compensação, é a primeira vez que Maranho se dedica a escrever a maioria das letras
sozinho. “Eu sempre compus bastante, paralelamente às minhas bandas, mas muitas das
músicas ou estavam inacabadas ou sem letras. “Quando pintou o desafio de fazer o
disco eu fui resgatando algumas dessas ideias que já existiam, ao mesmo tempo em que
muitas canções novas surgiam no meio da história”. Ele diz que não buscou uma ruptura
completa com seus trabalhos anteriores, tanto é que vê o disco, esteticamente falando,
como uma continuidade do que fazia com o Cérebro Eletrônico e até mesmo com o
Jumbo Elektro. “Minhas referências são as mesmas. Não acho que deveria mudar apenas
por mudar”.
Músicos como João Sobral, Didé Vivian, Hélio Flanders – do Vanguart, Gustavo Garde,
Meno Del Picchia, além de Tatá Aeroplano participaram da gravação de Hipercubo.
Maranho também contou com o vocal da cantora e atriz Mayara Moura, conhecida pelas
novelas produzidas pela TV Globo Passione, Guerra dos Sexos e pela série, da mesma
emissora, Força-Tarefa.
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Ficha técnica:
Arranjos e produção: Fernando Maranho
Produção, edição e mixagem: Renato Cortez
Fernando Maranho: Voz, violões, guitarras e sintetizadores
Renato Cortez: Baixo
Gustavo Souza: Bateria
Gravado no Migué Estúdio em Ibiúna por Renato Cortez
Masterizado por Fernando Sanchez no El Rocha
Imagens: Marrelo Marafante, Katia Gardin, Fernando Maranho e NASA/ESA/Hubble
Team/Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory/Southwest Research
Institute/JPL/DLR Design: Fernando Maranho (Pixellab).
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