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NESTA EDIÇÃO: 
 

Underground: 
Tributo Siouxsie And The Banshees - 03 

 

Em pauta: 
Em pauta: Spleen And Ideal – 04 - 07 

Dead Can Dance 
 

Extra! Extra! 
Transmission Radio/Indicação – 08 

 

Resenha: 
Iggy Pop: gênio (indomável) do Rock And Roll – 09-10 

 

Especial: 
1. Conheça as bandas que participarão do Woodgothic 2017 – 11 - 23 

2. Dia da Mulher: as feras do Rock And Roll  - 24 - 27 
 

Análise: 
Discografia comentada do Iron Mainden – 28 – 29 

 
Lista: 

18 álbuns clássicos do PUNK77 – 30 - 33 

 
Mais: 

Cinema e Rock And Roll – 34 – 35  
O Que Rola na Minha PLAYLIST – 36  

 

Caro leitor, seja muito bem-vindo. Esta é a edição 00 da revista virtual Fanzine Brasil. O intuito deste 
projeto é reunir textos diversificados sobre música, com ênfase no Rock And Roll e suas várias vertentes. 
Os editores-chefes do projeto, sentem-se imensamente honrados em finalmente poder disponibilizar a 

revista. Nossa maior inspiração foram as revistas undergrounds produzidas nos EUA e na Inglaterra 
durante a eclosão do movimento Punk. 

Caso queira se tornar um colaborador ou queira indicar alguma pauta específica, basta entrar em 
contato conosco através de nossa página oficial no Facebook. Agradecemos imensamente pelo apoio e 

desejamos uma ótima leitura. 

 

 



3 
 

 

SIOUXSIE AND THE BANSHEES:       
BANDAS BRASILEIRAS FAZEM TRIBUTO: 

 

Em meados de 2015, sob organização de Juliana Vannucchi, algumas das principais bandas do cenário 

underground brasileiro foram convidadas para participar de um tributo aos 40 anos de Siouxsie And 

The Banshees. Vannucchi, responsável pela ideia da homenagem, comentou: “Em 2016 os Banshees 

completaram 40 anos e eu não queria que essa celebração passasse despercebida no Brasil. Como 

acompanho o cenário underground nacional e conheço o potencial desta cena, resolvi criar uma 

homenagem”. Dentre os representantes que participaram, estão a Gangue Morcego, montada em 2008 

no Rio de Janeiro, a The Downward Path, que começou suas atividades em 1995, o The Knutz, que 

está na estrada desde 2007, a Wonder Dark, a mais nova de todas, formada em 2015, além da Von 

Richthofen. 

A banda Siouxsie And The Banshees surgiu durante a década de 70, em Londres, quando na cidade 

ocorria a eclosão do movimento Punk. O primeiro álbum que lançaram, o The Scream, carregava 

acordes e melodias herdados diretamente do Punk Rock, embora posteriormente os Banshees, aos 

poucos, tenham modificado suas construções musicais e edificado um estilo peculiar. Daniel Abud, 

vocalista e guitarrista da banda The Knutz, ressaltou essa criatividade musical do grupo inglês ao 

observar que eles “possuem uma sonoridade Dark autêntica mesclada com um sutil toque de 

descontração Punk 77”. Ricardo Santos, fundador da The Downward Path, que está há mais de vinte 

anos participando e acompanhando a cena underground, comentou sobre a relevância dos Banshees em 

sua carreira musical: “Uma das influências mais importantes foi o álbum Kaleidoscope, no qual os 

Banshees adicionam em sua sonoridade tipicamente "Punk" com todos seus clichês, o som de 

sintetizadores analógicos, samples e a lendária TR808 (de longe a minha bateria eletrônica favorita) 

consolidando a sonoridade de muita coisa que veio após...”. 

O tributo começou a ser moldado em meados de 2015 e foi concluído com êxito no final de 2016. As 

faixas produzidas pelas bandas que participaram, foram compiladas pela organizadora do tributo e 

anexadas. É possível conferir gratuitamente as músicas acessando o link disponível abaixo. É válido 

ressaltar/mencionar que todas as faixas foram gravadas originalmente pela banda Siouxsie And The 

Banshees. 

 

https://soundcloud.com/badub-tula 

WONDER DARK: Red Light (lançada 

originalmente no álbum Kaleidoscop – 1980). 

VON RICHTHOFEN: Love In a Void (B-side 

“Mittageisen”- 1978). 

THE DOWNARD PATH: The Sweetest Chill 

(lançada originalmente no album Tinderbox – 

1984). 

THE KNUTZ: Hong Kong Garden (lançada 

originalmente como single em 1978). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://whiplash.net/bandas/siouxsieandthebanshees.html
http://whiplash.net/bandas/siouxsieandthebanshees.html
http://whiplash.net/bandas/siouxsieandthebanshees.html
http://whiplash.net/bandas/siouxsieandthebanshees.html
http://whiplash.net/bandas/siouxsieandthebanshees.html
https://soundcloud.com/badub-tula
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SPLEEN AND IDEAL: análise reflexiva sobre o álbum: 

   Spleen and Ideal é o segundo álbum do duo australiano Dead Can Dance. O título do álbum de 

acordo com o site oficial da banda foi influenciado pelas “ideias simbolistas do século 19”. O título 

vem de “Spleen et Idéal”, uma coleção de poemas do poeta francês Charles Baudelaire, que se refere 

“aos conflitos entre a carne pecadora (Spleen), e a luta para realizar o ideal”.  

  O álbum em si, é totalmente poético desde seu início até o fim. Parece narrar todas as nossas 

angústias, receios, medos, enquanto procuramos uma luz ao meio de todos esses tormentos, para 

finalmente alcançar os nossos sonhos mais profundos, e as canções presente no álbum capturam isso 

muito bem.  

 

De Profundis (Out of the Depths of Sorrow) – De Profundis não tem uma tradução para português. 

O seu significado original é “um grito interior para expressar os seus sentimentos mais profundos de 

tristeza e angústia”. O subtítulo em parênteses (fora dos confins da tristeza em tradução livre), condiz 

perfeitamente com o título original. A canção traz um instrumental perfeitamente melancólico, com 

cantos gregorianos e órgão em completa harmonia com a voz de Lisa, que está libertando de dentro de 

si, toda a angústia de dentro de seu coração. Ela está realmente saindo dos confins da tristeza, e 

conseguimos ouvir, no meio desta canção fúnebre, certo tom de esperança em sua voz. 

Ascension – A segunda canção é a mais sombria do álbum. É uma instrumental bem similar aos 

interlúdios dos réquiens feitos nas igrejas do século 15. Ascension (ascensão em português) significa 

“o ato de elevar para uma posição importante ou nível superior”. Neste caso, sobre a morte e a 

elevação do espírito para o céu. A instrumental representa o luto das pessoas próximas do falecido, e 

os coros no final da canção a chegada ao paraíso divino.  

Circumradiant Dawn – Apesar de ser menos sombria que a antecessora, é lenta e inquietante. Apesar 

de não haver tradução para o título, Dawn significa amanhecer em português, e o tom da canção 

coincide com as horas finais da madrugada e o nascer de um novo dia.  
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The Cardinal Sin – É uma canção sobre traição de confiança e egoísmo. Sobre como em épocas 

passadas, muitas pessoas foram tomadas pela sede de poder, nos levam a nossa queda, como 

Brendan canta em um dos versos:  

A causa do seu desejo 

Também pode te levar ao seu desaparecimento 

Mesmerism – Como o próprio título sugere (mesmerismo em português), a canção é 

hipnotizante, e uma prova de que podemos nos conectar com os versos mesmo com um lirismo 

minimalista. Em uma das poucas músicas em que Lisa canta em algum idioma, ela nos passa um 

conselho importante:  

Frágil de coração 

Renuncie seus medos 

Trancado dentro de si 

Todos esses anos 

Permaneça na luz 

Renuncie seus medos 

Porque você foi hipnotizado 

Quebre esse período de silêncio 

 

Enigma of the Absolute – A canção mais positiva de todo álbum. O seu andamento alegre, e a 

letra sobre deixar o passado para trás, encontrar um novo amor, e velejar para um lugar distante 

em busca de conhecimento e renovação psicológica e espiritual, é um dos pontos mais altos do 

álbum.  

Do outro lado do mar encontra-se a fonte de renovação 

Onde você vai ver toda a causa de sua solidão 

Pode ser medido em sonhos que transcendem todas essas mentiras 

E eu desejo e oro para que possa chegar um dia 

Para os braços de um salvador 

Advent – Após uma canção otimista como Enigma of the Absolute, esta parece narrar a história 

do protagonista na canção anterior. Toda a viagem de renovação não adiantou, e ele/ela se 

encontra no mesmo mar de dúvidas em que estava antes. Mas ainda há esperança, no entanto, no 

qual o advento irá surgir, e curar todos as males de seu coração. 
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Relaxe seu coração, induza a vontade de amar 

Para restaurar a pouca fé que você pode ter perdido 

Como a manhã traz renascimento 

Um novo dia irá nascer para aliviar nossas mentes perturbadas 

Vire-se para o seu lado e sonhe nos dias por vir. 

Avatar – Avatar é a manifestação de uma deidade em uma forma corpórea na Terra. A canção 

contém uma melodia um tanto sobrenatural e mística, como se uma deidade realmente tivesse 

tomado conta de Lisa e dos demais instrumentos.  

Indoctrination (A Design for Living) – Uma crítica aos grandes líderes mundiais e sua sede por 

poder. Como a luta deles por poder levou o nosso mundo à ruínas, e como somos nós que temos de 

pagar o preço por isso, e que não podemos ficar satisfeitos com as coisas como elas são.  

Como você pode estar satisfeito com as coisas como elas são 

Quando tudo o que nos rodeia agora e muito mais  

Permanece dentro do abraço escuro do proprietário?   

A sede insaciável por poder fez  

Ídolos de mortais, deuses em argila 

Soldados em heróis, crianças em escravos 

Todos condenados 

Seus desejos e esperanças, traídas. 

Considerações, resumo e pontuações: Spleen and 

Ideal possui temas diversos, que se enquadra em vários 

pontos, não só de nossas vidas particulares, mas do 

mundo em geral. Egoísmo, luto, esperança e tristeza 

percorrem por todo o álbum, fazendo dela, um retrato 

da vida de todos os seres humanos, por mais que 

negamos tais afirmações todos os dias. Para aqueles que 

nasceram com o dom de questionar, provavelmente se 

identificarão com este álbum, por sua profundidade em 

temas pouco falados pela maioria dos indivíduos.   

  A mensagem geral que o Spleen And Ideal transmite é 

que o mundo é um lugar sombrio, mas sempre é 

possível encontrar alguma luz no fim do túnel.  
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E se você não enxergar esta luz ou ignorá-la, você estará perdido para sempre nas dúvidas que 

afligem profundamente o seu coração.  

O caminho não é fácil, e muitos não o alcançam, por medo ou por ignorância. Para aqueles que 

conseguem, acabam por ser capazes de ver a beleza nas pequenas coisas da vida, e até mesmo onde 

outros acham que não existe. O mundo continua sombrio, porém nos tornamos capazes de viver em 

harmonia com ele, o que não significa necessariamente que nunca mais iremos cair, contudo, que 

podemos nos levantar e alcançar a luz novamente. 

Livre-se de sua carne pecadora e lute para realizar o ideal.  

 

 

 

ALGUMAS CURIOSIDADES SOBRE A BANDA: 

* Antes de formarem a banda, Lisa era cantora de rua e fez parte de uma banda punk chamada 
Microfilm, e Brendan foi baixista e vocalista do The Scavengers, uma banda punk considerada os 

"Buzzcocks australianos". 

* O Dead Can Dance construiu seu próprio estúdio nos anos 90, o Quivvy Church, uma igreja 
abandonada. O primeiro álbum gravado no local foi Into The Labyrinth, e o último foi Anastasis, 

antes do estúdio ser posto a venda em 2015. 

* Atualmente, a banda está construindo outro estúdio em um celeiro na França. 
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dsss 

Transmission RADIO. 
A Transmission é um projeto de rádio virtual, em forma de podcast 

criada na cidade de Salvador-Ba em junho de 2015. A ideia do projeto 

era resgatar a essência do rádio, focando no post punk, alternativo e 

gótico, porém, fugindo do padrão que vemos hoje, onde a maioria das 

rádios virtuais apenas tocam músicas de forma aleatória sem que haja 

de fato a comunicação com o ouvinte. A Transmission, embora tenha o 

foco em música, tem como razão de existir a discussão e a reflexão 

sobre a cena brasileira, fugindo apenas do caráter informativo e focando 

também em opiniões e ideias das pessoas que fomentam a cena 

nacional. 

 

Seu fundador, Ranniere Miranda, é ex-integrante da Jardim do Silêncio, 

também foi um dos organizadores do primeiro Nordeste Gothic 

Reunion, evento ocorrido em Salvador em 2007 e fato marcante da cena 

nordestina e autor do Under The Southern Sun, um projeto de resgate de 

bandas brasileiras voltadas ao gótico e post punk lançado em 2008 e 

que ere constituído por um álbum triplo, com 48 músicas de bandas que 

trilharam o som dark brasileiro desde a década de 80, até 2008, além 

das músicas foi produzido um livreto com entrevistas e informações 

sobre as bandas, sendo tal projeto distribuído gratuitamente no Brasil, 

Peru, Chile, Argentina, Portugal, Alemanha e França. Inclusive, foi a 

partir de tal projeto, que nasceu a ideia da rádio que hoje além de ter 

programas apresentados por Ranniere Miranda e seus colaboradores, 

Dennis Monteiro e Márcio Benevides, promove o trabalho de djs novos 

e conhecidos na cena brasileira, que assinam as mais de 20 mixtapes 

com sets exclusivamente feitos para a rádio. 

IMPERDÍVEL: A programação da Transmisso Radio é surpreendente, 

assim como sua qualificação e profissionalismo. Se você é amante de 

música e/ou apreciador de Post-Punk, não deixe de conferir a 

programação e desfrutar a rádio. Confira e acesse os links abaixo:  

Página no Facebook: 

https://www.facebook.com/TransmissionRADIOBrasil 

Site no Mixcloud: https://www.mixcloud.com/ranniere-miranda/ 

 

 

Indicação 

(Juliana Vannucchi): 

Recentemente, por indicação de um 

músico islandês que, felizmente, é 

meu amigo, aventurei-me no trabalho 

artístico de uma curiosa banda da 

Islândia, chamada Sigur Ross. 

E, portanto, como consequência da 

agradável experiência que tive nesta 

referida aventura, nesta primeira 

indicação que escrevo para Fanzine 

Brasil, faço a sugestão desta banda 

islandesa e aconselho que o leitor 

escute o álbum "Takk", de 2005.  O 

Sigur Ross é uma banda clássica e 

respeitada em seu país de origem, 

além de ser bastante conhecida pelo 

resto da Europa, conhecida pelo 

talento artístico de seus integrantes e 

pelo constante e elogiável 

experimentalismo. 

A maior parte das músicas do Takk 

são leves e cativantes, além de 

carregarem uma marca clássica da 

banda, que é o experimentalismo. 

Também é possível notar a presença 

de construções minimalistas que se 

dissolvem em melodias doces e 

potentes. Indicado especialmente para 

quem busca conhecer algo novo, que 

se difere de certas mesmices 

habituais. 

 

 

https://www.facebook.com/TransmissionRADIOBrasil
https://www.mixcloud.com/ranniere-miranda/
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IGGY POP:      
O GÊNIO INDOMÁVEL DO ROCK AND ROLL:  

 

       Afinal, o que é Rock And Roll? Como podemos defini-lo? Alguns dizem que é liberdade... Outros que 

é expressão sentimental, social, moral, política, psicológica ou surreal. Alguns afirmam que é rebeldia, 

outros que é apenas barulho. Alguns dizem que é absolutamente tudo. Qualquer definição que o Rock And 

Roll possa vir a ter, esta foi representada por Iggy Pop. O músico incorporou todo e qualquer espírito do 

Rock durante sua carreira. Ele foi absolutamente tudo! Criou álbuns que soam distintos uns dos outros, 

tendo sido imensamente versátil e, além disso, representou a liberdade quando não se importou com 

críticas e julgamentos, vivendo dentro de sua insana e poética natureza. Foi rebelde quando rompeu 

paradigmas e demonstrou sua fúria e fez muito barulho durante toda a carreira, tanto dentro quando fora 

dos palcos.  

     Iggy Pop, o “polêmico contorcionista” é uma lição sobre a essência do Rock And Roll. Sua energia vital 

e sua maneira de conduzir seus shows serviram de influência para milhares de cantores e bandas póstumas. 

Era comum que ele sangrasse durante shows, pois muitas vezes deitava-se e rolava em cima de cacos de 

vidro. Ficar nu também era natural e os vômitos (que às vezes ele próprio tomava) também foram uma 

marca de suas apresentações. Por mais que seja odiado por alguns, ele merece reconhecimento, pois se 

mostrou um músico potente e de notável criatividade. Além disso, suas extravagâncias, por mais bizarras 

que possam ser, tornaram-se uma assinatura típica que moldou a performance do “avô do Punk”, tornando 

Iggy Pop o maior escracho da história do Rock And Roll.  

    De um garotinho tímido, quieto e que era aluno exemplar durante os tempos de escola, Iggy Pop tornou-

se um furacão que se alastrou pelo mundo todo. Com apoio de David Bowie, que conheceu em 1971, 

cresceu cada vez mais como artista. Destacou-se inicialmente com os The Stooges (que foi um dos maiores 

representantes do Protopunk), e posteriormente também em sua versátil e densa carreira solo, na qual 

deixou legados elogiáveis como “The Idiot”, “Lust For Life”, “Beat 'Em Up”, “Avenue B”, entre outros.  

     Se você, leitor, ainda não se deu ao luxo de mergulhar no som de Iggy Pop, anote os nomes dos álbuns 

mencionados logo abaixo, e manda bala! 

O que escutar: 

Iggy & The Stooges: 

      

- The Stooges 
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 Com o The Stooges, Iggy Pop gravou três álbuns e todos são parada obrigatória. Esta fase de sua carreira 

marca o início de uma fúria virtuosa composta por uma dose excessiva de rebeldia. Os três álbuns são 

icônicos.  

 - The Stooges 

- Fun House 

- Raw Power 

Iggy Pop (carreira solo):  

The Idiot e Lust For Life são álbuns 

espetaculares, ambos produzidos por 

David Bowie, que foi responsável por 

consolidar a carreira solo de Iggy Pop. 

Além destes, outras pérolas são o 

Instinct, que resgata uma sonoridade 

suja, relembrando o som do The Stooges, 

o Beat em Up, excelente barulheira com 

melodias contagiantes,  o Brick By 

Brick, com participação de Slash e de 

Kate Pierson, e o Avenue B, cujo estilo é 

difícil de se definir, mas é um álbum que 

beira o Jazz e certamente se diferencia de 

qualquer trabalho anterior.  

 

 

 

 

   

 

VOCÊ SABIA? 
* O sobrenome "Pop" veio depois que ele 

raspou as sobrancelhas para um show, 

fazendo ele parecer com um amigo com o 

sobrenome Popp, que tinha feito 

quimioterapia e estava sem sobrancelhas. 

* David Bowie produziu seus três primeiros 

álbuns. Eles se conheceram em 1971. 

* Quando Jim Morrison morreu, consideraram 

Iggy como seu substituto no The Doors. No 

entanto, o resto da banda resolveu continuar 

como um trio. 
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ESPECIAL: WOODGOTHIC: 
 
 

Abaixo, você irá conhecer a trajetória e as inspirações de todas as bandas que participarão do 
Woodgothic 2017, o maior festival underground da América Latina. Confira as biografias e prepare-

se para uma série de shows imperdíveis, inesquecíveis e brilhantes, traçados pela aura criativa de 
cada uma das bandas que dão vida ao evento.  

 

WRY: 
 

Enquanto o WRY prepara um novo disco de inéditas, os fãs podem conferir o vinil Whales, Sharks and 

Dreams, lançado em 2016. Esse lançamento é uma edição especial remasterizada dos EPs Deeper in a 

Dream, lançado originalmente em 2014 em fita-cassete pelo selo TerryCrew, e Whales and Sharks, 

lançado na Inglaterra em 2007 pelo selo Club AC30. Com 10 faixas o disco conta com a inédita 

 “Million Stars”. A bolacha de 12 polegadas pode ser encontrada no Brasil em lojas especializadas, 

entrando em contato com a banda ou nos shows; além, é claro, em formato digital nas lojas virtuais e 

serviços de streaming. 

O WRY dividiu a primeira parte de sua existência (1995-2008), mantendo residência parte em Londres, 

parte em Sorocaba (SP), lançando discos, vídeos, tocando em festivais e shows importantes no Brasil e 

Grã-Bretanha. Em 2009 retornaram ao Brasil de forma definitiva, mas o empenho com o Asteroid, bar 

que parte da banda abriu em Sorocaba, tornou inviável a continuidade da banda da forma que seria 

ideal, sendo assim, em 2010, o Wry anunciou seu fim. 

Com o bar funcionando bem, a banda decidiu voltar à ativa em 2014, com um show comemorativo com 

todos os integrantes que passaram pelo Wry e, no segundo semestre desse mesmo ano, voltaram em 

definitivamente com uma turnê de “reconhecimento de campo”, com dezenas de shows pelo Brasil. 

Em 2015, tiveram a oportunidade de retornar a Europa. A convite do Festival Primavera Sound 

(Barcelona/Espanha), realizaram 3 apresentações dentro de sua programação. A turnê europeia os levou 

também de volta aos conhecidos palcos de Londres e Liverpool, finalizando a viagem com 

apresentações em diversas cidades de Portugal. Ainda em 2015, quatro videoclipes foram lançados, dois 

deles para músicas do álbum She Science, de 2009, Lábios Trêmulos (https://goo.gl/JfbTAO) e 

Whirlwind (https://goo.gl/ZoCfVW) e outros dois para o EP Deeper in a Dream, das músicas Waves 

(https://goo.gl/pwOVjl) e Deeper in a Dream (https://goo.gl/CeBOFG). 

Atualmente, além de botar o pé na estrada realizando apresentações pelo Brasil, estão na pré-produção 

do novo álbum - que promete ser algo diferente para o grupo e fãs - explorando arranjos mais 

trabalhados e uma estética musical eclética. 

Hoje o WRY é: Mario Bross (vocal, guitarra e teclas), Luciano Marcelo (backing vocal, guitarra e 

 
 

 

NOT: 

No mês de abril, faleceu Johnny Hansen, um dos 

músicos mais 

criativos e importantes da história da música 

underground brasileira. 

A Fanzine Brasil, através desta singela nota, o 

agradece pelo magnífico 

legado que deixou como presente. Suas produções 

sonoras significaram 

um verdadeiro divisor de águas na história da  

R.I.P. 

https://goo.gl/JfbTAO
https://goo.gl/ZoCfVW
https://goo.gl/pwOVjl
https://goo.gl/CeBOFG
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teclas), William Leonotti (baixo) e Ítalo Ribeiro (bateria, MPC e backing vocal). 

 

~Escute o álbum no Spotify: Lado A: bit.ly/WRYWSeDsideA Lado B bit.ly/WRYWSeDsideB 

 

 
Membros da banda Wry: reconhecimento no Brasil e no exterior 

 

 

GATTOPARDO: 

Gattopardo surgiu em 2010 na reunião de Alan Crisogano (bateria),  Elcio Basilio (vocal), Pedro 

Keppler (baixo) e Rodrigo Feltrini 

(guitarra). Ao final de 2011, a banda começa a se apresentar em shows na rua, por dificuldade em 

arrumar lugares para tocar. O ano seguinte marca as primeiras turnês para fora de São Paulo, com shows 

m Campinas (Woodstock), Santos (Centro dos Estudantes de 

Santos), Volta Redonda (Toca do Arigó) e Rio de Janeiro (Audio Rebel). Também acontecem diversas 

apresentações em casas noturnas de São Paulo, como Outs, Berlin e Espaço Walden. 

Em 2013 é lançada sua primeira demo, com produção de Júlia Ghoulia, ex-integrante das bandas nova 

iorquinas Brides e The Naked and the Dead. Também participam da coletânea Virus 

Tropical, com outras bandas colegas da cena underground pós-punk de São Paulo, como Rakta e 

Cadaver em Transe. No mesmo ano, participam da coletânea em vinil Não Somos os Primeiros, Não 

Seremos os Últimos, organizada e publicada independentemente por bandas então ativas no meio 

punk/hardcore de São Paulo. 

http://bit.ly/WRYWSeDsideA
http://bit.ly/WRYWSeDsideB
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Essa bagagem impulsionou a 

banda para gravar e lançar seu LP 

auto-intitulado no ano seguinte. 

Gravado no estúdio El Rocha, em 

Pinheiros, São Paulo, foi lançado 

pelos selos Dama da Noite Discos 

e Nada Nada Discos, no Brasil; e 

pelo selo espanhol Burka for 

Everybody. Em sequência ao LP, 

viajam em turnê pelo sul do 

Brasil, Uruguai, Argentina e 

Chile. 2015 também marca a 

apresentação do grupo no festival 

Woodgothic, em São Thomé das Letras, junto a bandas nacionais e internacionais de pós-punk. De 

volta, preparam o lançamento de um EP com duas músicas inéditas, gravado na Fábrica de Sonhos, no 

bairro Pompéia, São Paulo. Assim como o LP, a arte é fruto da parceria com o artista plástico Pedro 

Andrada e tem lançamento em 2017. Nesse mesmo ano, a banda participa pela segunda vez do festival 

Woodgothic. Por conta de uma viagem do bateirista Alan, assume como bateirista interino Giuliano 

“Alemão” Belloni, que acompanha a banda desde os primeiros shows. 

 

POETISA DISSECADA: 

Poetisa Dissecada é um quarteto formado em 2016, na cidade de Juiz de Fora, MG. Com Juarez Ribeiro 

na guitarra, Júlia Amorim no baixo, Eduardo Vianna na bateria, e Bira L. Silva no vocal, a proposta da 

banda era criar um punk rock diferente, que unisse as influências musicais dos membros da banda, indo 

do Street Punk ao Post Punk, escrevendo músicas em português com temas sombrios, e buscando 

inspiração também na literatura e nas artes. A banda acredita na união e interação entre subculturas, de 

modo a contribuir com o meio alternativo underground, apoiando outras bandas, festas e as produções 

com base no Do It Yourself. No mesmo ano da formação, foi gravado o EP O Deus Verme, que contava 

com seis faixas, musicalizando poemas de Augusto dos Anjos e Edgar Allan Poe, bem como 

composições autorais. No dia 15 de Março de 2017 a banda lançou "Joel-Peter Witkin" nova música e 

vídeo, trabalho baseado nas fotografias do artista de mesmo nome. 
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Poetisa Dissecada: um dos principais destaques no cenário Dark  nacional 

 

LES CHATS NOIRS 

Da união da dj gótica Nyx Raven (RJ) com o músico Lucien D´Anjou (CWB) surgiu o projeto de rock 

gótico Les Chats Noirs. O projeto nasceu quando o casal foi assistir o festival Wave Summer Festival 

em São Paulo. A energia de bandas como Merciful Nuns e Das Ich foram a chama inicial para 

a criação da primeira música: Love and Passion. Nyx “recebeu” a melodia do piano e a partir dela 

Lucien pode usar suas qualidades  como compositor e produtor. O casal é muito inspirado por bandas 

como Bauhaus, Siouxsie e Sisters of 

Mercy e pela literatura e filmes  de 

terror. Sua segunda música se chama 

“Lestat” em homenagem 

ao famoso vampiro de Anne Rice. 

Criaram a festa “Release the Bats” para 

reunir fãs da cultura gótica e promover 

bandas deste estilo. Em sua primeira 

edição, no 92 Graus Pub em Curitiba 

tiveram a honra 

de receber a banda Tessália e a dançarina 

de dark fusion Gilmara Cruz. Sua última 
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música “Death is alive” tem um caráter mais pessoal, trata da morte recente do pai de Lucien. Fizeram 

outras festas góticas como o Halloween de 2016 o Carnaval Gótico, ambos em Curitiba. Fazem parte de 

duas coletâneas: "O limbo III" de dezembro de 2016 e "Temple of Souls II" de janeiro de 2017 e estão 

atualmente ocupados gravando seu primeiro cd: ˜Les Fleurs des Morts". 

 

 

A banda surgiu em 2011 na cidade de São Paulo. O 

Ballet Clandestino surge inicialmente como projeto, pois 

todos os integrantes tinham outras bandas ativas na cena 

punk de São Paulo. Em 2015 entram em estúdio para 

gravação de seis faixas, lançando assim seu primeiro EP 

de forma virtual. Tendo a capa feita pelo artista Jonathan 

Sirit, baterista da banda espanhola Belgrado. 

A partir da divulgação desse material na internet, 

tocaram além da cidade de São Paulo, em Florianópolis 

e Rio de Janeiro. Com uma sonoridade permeada pela atmosfera pós-punk da década de 80 e com 

influências do punk, a poética das suas letras por vezes são subjetivas e minimalistas. O trio que é 

formado por Vinícius Primo (guitarra), Natan (baixo) e Rocero (bateria), onde os três alternam os 

vocais. Com dois EP’s lançados de forma física no fomato K7, mas que estão também disponíveis para 

ouvir e baixar no bandcamp da banda: balletclandestino.bandcamp.com 

CUBUS: 

Formado em 2003, o Cubüs é um protesto, uma ruptura com a música nacional e o senso comum 

vigente. Com letras que verbalizam a insatisfação da vida no meio urbano e a falta de conexão com o 

pensamento corrente, somadas as mais diversas experimentações eletrônicas, nada é sagrado e tudo 

pode ser adicionado na sonoridade do grupo.  Após várias formações e um período de hiato, Cubüs 

lançou seu primeiro álbum "Caridade & Sadismo" em 2016 que foi definido pelo site Kultme como: 

"O novo trabalho, chamado Caridade e Sadismo, conta com dez faixas que passeiam pela onda 

minimalista, com melodias obscuras onde sintetizadores formam uma parede sonora, um emoldurado 

de sensações que reverberam também nas letras sobre desencanto, violência e alienação”. 

BALLET CLANDESTINO: 
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A inspiração vem do 

underground eletrônico europeu, 

de onde termos como “minimal 

wave” e “synth-pop" definem 

um tipo de som por vezes 

dançante, mas marcadamente 

influenciado por movimentos 

avant-garde, pelo espírito DIY 

do punk e por uma sensação de 

isolamento do pensamento 

válido." 

Discografia: 

Anti-Pop Art (EP – 2004 – demo – fora de catálogo) 

Todas as Coisas Estão No Lugar (EP – 2010) 

Geração X (single – 2014) 

2014 /2004 (coletânea – 2014) 

Todos Esses Anos  (EP – 2015) 

Lonely Boy Remixxx / Todos Esses Anos Remix (Split single com Llovni – 2015) 

(Suma, Morra) Não Volte Jamais (Single – 2016) 

Caridade & Sadismo (Álbum – 2016) 

A Última Fonte / Aqui se Faz, Aqui se Mata (single – 2016) 

SMNVJREMIX (remix single – 2016) 

Participação em Coletâneas: 

The Blog That Celebrates Itself Presents Girls Groups Underground Versions (TBTCI Records – 2014) 

The Darkside of TBTCI (TBTCI Records – 2016) 

De Profundis Vol IV – Canções Noturnas (Deepland Records – 2016) 

The Blog That Celebrates Itself  - Grey Post Punk (TBTCI Records – 2017) 

Temple Os Souls Vol II (Deepland Records  - 2017) 
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POPULAÇÃO ZERO: 

População Zero é uma banda criada em 2016 e formada por Ramonny Xavier (bateria e voz), Nill Sales 

(baixo e voz) e Dennis Monteiro (guitarra e voz) em São Paulo, capital.  Seus integrantes já fizeram 

parte de algumas bandas da cena Punk e Post Punk e suas principais influências são o último gênero 

citado, Cold Wave, Anarcho-Punk e o No Wave Europeu. População Zero lançou seu primeiro EP 

chamado “As crianças correm pela sala enquanto a bomba explode na janela” em dezembro de 2016, 

um pouco antes disso havia lançado duas demos das músicas “Gaza” e “Conectivo Lúdico”. Em 2017 

pretendem fazer diversas 

apresentações, inclusive fora de São 

Paulo, e ainda está nos planos da PZ 

a gravação de um novo EP contando 

com maior presença de 

Sintetizadores e alguns elementos 

eletronicos. As gravações são feitas 

no próprio estúdio da banda, de 

forma Low-fi, como costumam 

trabalhar as bandas independentes 

que levam a sério a ideia do “Do It 

Yourself” carregada pelo movimento 

punk. As letras da banda vagam por 

um universo existencialista 

subjetivo, até temas mais “materiais”, como a guerra, política e questões sociais. É possível conhecer o 

trabalho da banda através de seu Bandcamp, onde estão disponíveis todas as suas músicas. 

https://populacaozero.bandcamp.com. 

ESCARLATINA OBSSESIVA: 

A banda foi formada em 2006, na mística cidade de São Tomé das Letras, onde Karolina Escarlatina e 

Zaf vivem até os dias atuais, em meio à exuberante natureza da Mata Atlântica, na região da Serra da 

Mantiqueira. O casal traz suas experiências melódicas e poéticas do isolamento e do silêncio das regiões 

distantes da agitada vida metropolitana. Fortemente influenciados pelo cinema de Fellini, Bergman,   

Jean Cocteau, Jodorowsky, assim como o neo realismo italiano, 

https://populacaozero.bandcamp.com/
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a Nouvelle Vague francesa e 

diversos outros grandes cineastas, 

a banda desenvolveu uma 

personalidade única, através da 

mistura  de suas mais variadas 

influências cinematográficas e 

musicais. 

A banda tem consolidado seu 

trabalho através de incessante 

produção artística, tendo gravado 6 

álbuns nos últimos 9 anos, além de 

algumas faixas para coletâneas. Já se apresentou em diversas casas noturnas de importância como o 

Madame (Satã),  Inferno Club, Outs, Asteroid, Hotel Cambridge. Dividiram o palco com importantes 

nomes da cena nacional e mundial do  Post Punk, Synthpop, Punk, Ebm: nomes como Bettina Koster, 

Robert Enforsen, Plastique Noir, Attrition, Dive, Segundo Inverno, Los Carniceros del Norte e muitos 

outros. Além disso, o duo 

também tem papel ativo no 

revival da cena underground 

nacional, com iniciativas tais 

como o Festival Woodgothic, 

evento que organiza desde 

2008, na cidade de São Thomé 

das Letras, que é considerado 

um dos maiores festivais da 

cena underground da América 

Latina. Atualmente, estão 

realizando apresentações para divulgar seu novo álbum, DRUSBA. 

 

TEMPOS DE MORTE: 

"A decadência humana em seu ápice nos leva a degustar as mais mórbidas formas de morte. A 

realidade que se experimenta nesta era é a sobreposição do ódio ao amor. Aliado a isso o apoio divino, 

em que tudo se justifica e se honra. Não há esperança! São Tempos de Morte! Desgraças, humilhações, 

crueldades e violações...”. 
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A banda Tempos de Morte 

teve seu início entre meados de 

2014 e 2015. A princípio era 

formado por Luciano Ayub 

(guitarra), Alê Farias (vocais), 

Fejones Montanari  

(baixo) e Gabriel Witemburg 

(bateria). No final de 2016            

Gabriel deixa a banda e entra 

em seu lugar Zorel Bataiote.  

A banda conta com dois eps 

gravados:  

- Tempos de Morte (Mixado e 

Masterizado por Luis Tissot  

(Caffeine Studio).  

- Morte (gravação de Paulo Freitas e mixagem de Luis  

Tissot/Caffeine Estudio).  

 

No início de 2017, fizeram uma pequena e rápida (mas muito intensa) tour pelas montanhas de Minas 

Gerais, tocando no festival Metal Punk Overkill em Belo Horizonte e na 8ª edição dos Ruídos Extremos 

na cidade de Divinópolis, organizado pelo Coletivo Pulso. Houve ainda mais duas apresentações na 

cidade de Sorocaba, no Estúdio Condado e no evento mensal This Is Hardcore (durante uma feira 

vegana). Ainda este ano a banda se apresentará em Osasco, Tatuí, São Paulo e no festival Woodgothic 

em São Tomé das Letras/MG.  

O som da banda Tempos de Morte se caracteriza por uma mescla de Gothic Rock, Post Punk, Death 

Rock e Dark Wave. Liricamente, suas músicas transmitem as sensações e sentimentos sobre as relações 

sombrias do mundo moderno, com certa medida de crítica social e uma dose de ceticismo.  

 

FAKE DREAMS:   

 Fake Dreams foi formado em 2015 e já desponta como uma das novas promessas do post-punk 

nacional. Com músicas em coletâneas importantes como “De Profundis Vol 4” e “Temple of Souls Vol. 

I & II”, além de sua recente escalação no Woodgothic Festival 2017, a banda tem chamado atenção com 

sua sonoridade dark que nos remete ao melhor produzido nos anos 80. A fórmula mágica do grupo é 

simples e eficiente: a voz versátil de Kelly Tybel, a guitarra underground de João Depoli, o baixo 
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marcante de Clovis Monteiro e os teclados e efeitos de Angell Ferreira (somados a uma bateria 

eletrônica) nos remetem a um mundo de dor, sonhos, magia e solidão.  

 

Fake Dreams, uma das promessas do Pós-Punk nacional 

VARSÓVIA: 

A banda Varsóvia surgiu em julho de 1985, no ABC Paulista. A sonoridade do grupo é marcada, 

principalmente por melodias que trazem características próprias e densas, que determinam a 

singularidade de seu estilo. A influência de bandas do pós-punk inglês como Joy Division, Echo and 

The Bunnymen e New Order indica as referências dos caminhos tomados para as composições, de 

músicas e letras, que são lembradas, mesmo após quase três décadas. 

 

 

No final de 1986, o Varsóvia lançou o LP autointitulado, pela gravadora independente Ataque Frontal, e 

teve suas músicas executadas em várias rádios alternativas de diferentes cidades como Rio de Janeiro, 

Florianópolis, Curitiba, Juiz de Fora e Porto Alegre, com destaque para as músicas “No Front”, “Para 

Todo O Sempre” e “Continuar”. “Noites”, a faixa mais conhecida, começou a ser executada pelas rádios 

89FM e 97FM, em São Paulo, desde o final de 1985 (versão demo), com excelente repercussão. A 
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primeira fase da banda vai até 1989. 

 Em 1997 é lançado o CD 1985-1989, onde são resgatadas faixas inéditas, versões alternativas de 

estúdio e gravações ao vivo. De 1990 a 2010, algumas faixas são produzidas, mas não lançadas. Em 

2013 um show é realizado e um novo material está em produção. Atualmente, o Varsóvia é formado por 

Fábio Gasparini (voz), David Fernandez e Alexandre Saldanha (guitarras), Felipe Marquioro (baixo), 

Hamilton Doná (teclado) e Dario Brait (bateria) e prepara material novo. 

AS MERCENÁRIAS: 

Saga da banda Post-Punk, liderada 

pela baixista Sandra Coutinho. 

Começou a carreira no início da 

década de 80, quando percorreu os 

inferninhos paulistanos, dividindo o 

palco com a vocalista Rosália 

Munhoz, a guitarrista Ana Maria 

Machado e Edgard Scandurra, que 

atuou como baterista nos primórdios 

da banda(1982-1986 ), e depois foi substituído por Lou.  A banda é considerada como uma das mais 

importantes da história dos movimentos punk/post punk brasileiro, desde os anos oitenta, e é 

fundamental na história da música underground brasileira.  

 

ANVIL FX:  

A banda possui inspirações absorvidas da New Wave / Minimal Synth / Post Punk de vários países 

como Brasil (Agentss, As Mercenárias, Divergência Socialista), Alemanha (D.A.F. Palais Schaumburg, 

Der Plan), EUA (Suicide,Xex, Crash Course in Science) Espanha (Esplendor Geométrico, Vocoder, 

Todotodo) França (Kas Product, Taxi Girl, Deux), e da cena industrial européia dos anos 80 e 90.  

O ANVIL FX de hoje tem nos vocais a multi-instrumentista e cantora Bibiana Graeff (ex-Jupiter Apple, 

Space Rave, Plato Dvorak entre outras), a tecladista e cantora Juliana R, acompanhadas pela fábrica de 

insanidade de Paulo Beto. Produtor de música eletrônica desde 1989, hoje é um entusiasta da produção 

musical feita com sintetizadores analógicos modernos e clássicos.  

Após ter dialogado por vários estilos musicais diferentes, Paulo hoje volta às suas origens eletrônicas 

industriais. O último disco do Anvil Fx, “Prova de Biologia” foi lançado em novembro de 2016 pelos 
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selos Daft Records (Bélgica) e Noise Democracy Records (RJ/Brasil). 

 
Integrantes da banda Anvil FX 

GANGUE MORCEGO:  

A Gangue Morcego foi fundada em 2008, com o intuito de criar uma identidade Pós-Punk/Death 

Rocker no Rio de Janeiro. Atualmente, é formada por Alexandre Matos [vocal], Daniel K. [guitarra], 

Dani El Sombrio [teclado] Thiago Halleck 

[baixo] e Mario Mamede [bateria]. É 

influenciada por bandas como: UK Decay, 

Rubbella Ballet, Ausgang, Sex Gang 

Children, Bauhaus, David Bowie, Nick 

Cave, Siouxsie and the Banshees, Hagar 

The Womb, The Cure, Buck-Tick, Nau e 

As Mercenárias. Cinema e animação estão 

entre as outras influências artísticas 

diversas da banda, principalmente a estética 

de desenhos animados dos anos 20. 

"Olhem Para As Ruas" é o nome de seu 

primeiro álbum, lançado na noite  de 

Halloween de 2016. 
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WONDER DARK: 

O nome “Wonder Dark” provém da ideia de que é 

possível encontrar beleza no meio do mundo 

escuro, tal como a lua e as estrelas iluminam a 

noite escura, ou como o eclipse pode ser 

encantador. 

Com o primeiro álbum demo Eclipse lançado em 

2015 (primeiro semestre) e ainda em 2015 (31 de 

outubro) lançou “Sonhos Mortos e o terceiro 

álbum“ Sense28 em Julho de 2016. Singles como 

Bluebird ( homenagem a David Bowie), Third 

Vision e Stranger Things 2016, agora se prepara para o lançamento de mais um álbum. A música 

Eclipse entrou para a compilação em vinil Obscura Europa, Setembro/Outubro 2016, junto com grandes 

artistas do cenário alternativo. Wonder Dark fez sua primeira apresentação em  

Buenos Aires, e a segunda em São Paulo (cidade natal). 

 

NOTA: A FANZINE BRASIL parabeniza todas as bandas envolvidas no evento, estaremos sempre 

deportas abertas para divulgação de suas artes, é uma honra poder mencioná-los nesta edição 

inaugural. Deixamos um agradecimento especial aos organizadores do festival.  

Para mais INFORMAÇÕES, acesse: www.festivalwoodgothic.com.   
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DIA INTERNACIONAL  

DA MULHER 

De vez em quando, alguns clichês podem ser bem-vindos. Principalmente quando é para prestigiar 

algumas mulheres especiais. Sendo assim, decidimos listar, comentar e homenagear algumas 

mulheres que ajudaram a escrever novos capítulos na história do Rock And Roll, fortalecendo o 

gênero musical. 

Poison Ivy (Vannucchi):  Certamente a guitarrista mais selvagem do Rock And Roll. Tocou e foi co-

fundadora do The Cramps, ao lado do marido Lux Interior. Além da competência técnica, sua criativa 

extravagância ajudou-a a se transformar num (atraente) mito do Punk Rock. Seus acordes sujos possuem 

certa singularidade e a consequência disso foi que o The Cramps sempre carregou uma assinatura ímpar em 

suas músicas.  

Lydia Lunch (Vannucchi): Parcialmente polêmica e extremamente talentosa: estes traços se fundem e 

culminam num perfil artístico altamente instigante. Lunch é um dos principais nomes femininos do 

universo Pós-Punk. Além de ter deixado um legado musical de imenso brilhantismo, foi atriz e escreveu 

vários livros.  . 

Joan Jett (Vannucchi): Eis esta a mulher mais querida do Hard Rock. Sua energia nos vocais somadas à 

suas notáveis atitudes em cima do palco, fizeram dela uma verdadeira lenda, cujo apelido (merecido) é 

"Rainha do Rock". Participou da banda The Runaways e também se consolidou em uma elogiável carreira 

solo. Além de mandar muito bem nos vocais, toca baixo e guitarra.  

Siouxsie Sioux (Vannucchi): Siouxsie foi o terror feminino de Londres durante a década de setenta. Esta 

brilhante mulher teve ousadia para subir aos palcos e comandar uma banda, durante um período em que 

havia soberania masculina no cenário musical. Para isso, precisou se reinventar e consequentemente, 

desvinculou-se de todos os tradiconalismos vigentes na época. Uma das mulheres mais originais, 

inspiradoras e autênticas do Rock And Roll. 

Legenda: na foto da esquerda, Joan Jett e Debbie Harry. Ao lado, Siouxsie e Debbie Harry.  
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Debbie Harry (Marinho): 

Uma das mulheres mais influentes (e sexys!) da história da música. Antes de seguir a carreira 

musical, era modelo e, brevemente, fez parte de um grupo Folk chamado The Wind in the Willows 

como cantora de apoio. Foi uma figura central no cenário Punk, quando formou a banda Blondie, que 

tinha um som mais voltado para a música Disco. Pouco antes da banda se separar, foi a primeira 

rapper a colocar uma música do gênero no topo das paradas com a canção “Rapture”. Também tem 

uma carreira interessante no cinema, e já atuou em mais de 60 filmes. Debbie Harry ainda continua a 

cantar e fazer turnês com o Blondie. 

Nico (Marinho): Conhecida por suas canções introspectivas 

e por ter colaborado com o Velvet Underground em seu 

primeiro álbum, Nico foi uma das artistas mais misteriosas da 

década de 70. Antes de seguir uma carreira musical, foi 

modelo para Vogue, Tempo, Elle, entre outras marcas. Aos 

17 anos, foi contratada por Coco Chanel, mas abandou o 

trabalho e fugiu para Nova Iorque, onde mais tarde 

conheceria o excêntrico estilista Andy Warhol e seus 

companheiros do Velvet Underground. Sua carreira solo 

influenciou, basicamente, toda a cena Pós-Punk e gótica que 

surgiria no final da década de 70, e com frequência, ela era 

vista com os músicos dessas bandas. Nico faleceu após sofrer 

uma queda de bicicleta enquanto passava as férias em Ibiza, 

em 1988. 

 

Janis Joplin (Marinho): Uma das vocalistas mais aclamadas de sua época, Janis Joplin era 

conhecida pelos seus vocais crus, poderosos e desinibidos, e pela vida turbulenta que vivia na década 

de 70.  Marcou presença em dois festivais importantíssimos na história da música, o “Monterey Pop 

Festival”, com a ainda desconhecida banda “Big Brother And The Holding Company”, e no 

“Woodstock”, em 1969. Em 1970, ela foi uma das artistas na turnê Festival Express, que reuniu 

Grateful Dead, The Band, Buddy Guy, Flying Burrito Bros e Delaney & Bonnie & Friends. Janis, 

infelizmente, faleceu de uma overdose acidental em 4 de Outubro do mesmo ano.  

Patricia Morrison (Marinho): Patricia fez parte da primeira geração das bandas Punk californianas, 

quando formou a “The Bags”, com apenas 15 anos de idade! Já bastante popular na cena Punk, teve 

o seu visual marcante copiado por muitos membros da cena gótica, e fez parte de bandas muito 

influentes no cenário Punk e Pós-Punk, como “The Gun Club”, “The Sisters of Mercy” e “The 

Damned”. 
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Hoje, ela é casada com o vocalista do “The Damned”, Dave Vanian, e gerente da banda.  

Patti Smith (Marinho): Mais conhecida como a poetisa do punk, Patti Smith foi uma das mulheres mais 

influentes da primeira onda do movimento punk. Começou a carreira como artista de rua e em grupos de 

poesia, até lançar seu primeiro álbum, Horses, em 1975, um marco miliário do punk e rock alternativo. Patti 

Smith foi escolhida por Bob Dylan para receber o seu Nobel de Literatura em 2016.   

Legenda: duas primeiras imagens: Siouxsie Sioux e Lidya Lunch (direita) e Poison Yve (esquerda). 

Abaixo, P. Smith e Debbie Harry (direita), e na sequência, Patricia Morrison (esquerda). 

 

 



27 
 

  

 

 

 

 
Claro que não poderíamos nos esquecer de algumas mulheres que marcaram a música brasileira. 

Comecemos por uma nota de reconhecimento a todas as fêmeas que tocarão no Woodgothic: somos 
gratos por seus talentos e parabenizamos pelo sucesso. 

Abraço para as queridas “mercenárias” brasileiras, Rosália Munhoz, Ana Maria Machado, Edgard Scandurra e 

Lourdes Moreira; para a Camila Fernandes, que arrasou cantando “Red Light” (demais!), para a baixista Júlia 

Amorin, que toca muito bem, para a Alê, que enlouquece o público nos vocais da banda Tempos de Morte, para a 

Lucien, do Les Chats Noir, para Kelly Tybel, da banda Fake Dreams, para as talentosas Bibiana Graeff e Juliana R 

da Anvil FX, e para a Karolina Escarlatina, que enfeitiça o público com o potencial encantador de sua voz e com os 

acordes de seu contrabaixo. 

Abaixo: na primeira imagem, Karolina Escarlatina (cena do vídeo “Bodies That Devour”). Na sequência, As 

Mercenárias (esquerda) e Camila Fernandes (direita).  

 

 

TEM MAIS... 
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Os 5 Melhores Álbuns do  

 
O Iron Maiden é, sem sombra de dúvida, uma das bandas mais influentes e longevas quando o assunto 

é heavy metal. São mais de 40 anos na estrada, diversas mudanças na formação (a maioria sendo antes 

mesmo da banda lançar um álbum!), problemas internos, e ainda assim, a banda não se deixou abalar 

e continuou a carreira quando muitas teriam desistido no meio do caminho. Com uma discografia não 

tão extensa quanto sua carreira (16 álbuns), a banda conseguiu emplacar alguns álbuns que trouxeram 

um som épico, que estarão para sempre na lista dos melhores álbuns de todos os tempos. 

Iron Maiden – Apesar da formação clássica se consolidar apenas alguns anos depois, o primeiro álbum 

já prova que o Iron Maiden tinha bastante potencial para se tornar um dos gigantes do heavy metal. É 

um dos melhores álbuns de estreia de todos os tempos, mesmo a banda ter se mostrado insatisfeita com 

a qualidade da produção no seu lançamento.  

O álbum é uma mistura crua de Heavy Metal com Punk, com toda a complexidade do rock progressivo, 

bem fluído como um todo. Músicas como Prowler, Sanctuary e Iron Maiden traduzem muito bem essas 

misturas de influências, enquanto Remember Tomorrows e Stranger World mostra que a banda já 

possuía uma criatividade imensa em mesclar músicas mais lentas com ritmos pesados e melancólicos. 

Killers – Em seu segundo álbum, a banda se mostra ainda mais poderosa e afinada do que em seu 

álbum de estreia. Foi nesse álbum que a banda começou uma parceria com o produtor Martin Birch, que 

viria a produzir os próximos oito álbuns.  

Em Killers, a banda se mostra tão poderosa e afinada do que o seu álbum anterior, dessa vez com um 

som mais heavy metal e se afastando mais do “Punk”. A produção está mais “limpa” e todos os 

instrumentos estão bem destacados na mixagem. O álbum possui dois instrumentais (The Ides of March 

e Gengis Khan) fantásticos, músicas que existiam antes da banda gravar foram reaproveitadas (Murders 

in the Rue Morgue e Prodigal Sun), se encaixando perfeitamente com o tom enérgico do álbum. 

Literatura sempre foi uma grande influência no Iron Maiden, e a faixa “Murders In The Rue Morgue”, 

um conto de Poe, talvez seja a primeira música da banda a mostrar essa influência que seria mais 

explorada em futuros álbuns. 

The Number of the Beast – O Magnum opus do Iron Maiden! Foi com este álbum que a banda 

conquistou o mundo e se tornaram uma lenda vida.  

O produtor Martin Birch afirmou que: “Eu não acho que Paul Di’Anno seria capaz de fazer jus 

com a direção complexa que eu sabia que Steve queria explorar. Quando Bruce se juntou a 

banda, abriu possibilidades tremendas para um novo álbum”. 

Com a afirmação acima, basta ouvir o álbum para perceber o quanto o Iron Maiden mudou e 

evoluiu em tão pouco tempo! A banda estava realmente inspirada e podemos dizer que o “som do 

Iron Maiden” tomou forma neste álbum. Trouxe consigo diversos clássicos amados pelos fãs, 

como “Children of the Damned”, “Run To The Hills”, “Hallowed Be Thy Name” e “The Number 

Of The Beast”. 

Piece of Mind – Após ter gravado um álbum incrível no ano anterior, a banda fez questão de mostrar 

que ainda tinha bastante a oferecer aos fãs. É o primeiro álbum da banda com o baterista Nicko 

McBrain, que continua na banda até hoje.  

Piece of Mind, liricamente, foi influenciado por livros e filmes, e esses temas percorrem por todo o 

álbum.  Musicalmente, as músicas são uma continuação melódica e mais técnica do seu álbum 

anterior, sem perder a inspiração e o som pesado, trazendo hinos como “Flight of Icarus” e “The 

Trooper”. 
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Powerslave – Notável pela sua capa baseada no Antigo Egito e por ser a turnê mais longa e árdua do 

Iron Maiden. A turnê batizada de “The World Slavery Tour” trouxe álbum ao vivo “Live After Death”, 

assim como a primeira apresentação do grupo no primeiro Rock in Rio, em 1985.  

Durante a gravação, a atmosfera na banda estava mais entrosada do que em seus anos anteriores, porque 

alguns anos antes havia uma batalha de egos entre Bruce Dickinson e Steve Harris. 

Esse álbum trouxe à banda a primeira experimentação com músicas relativamente longas, que é o caso 

de “Rime of the Ancient Mariner”, com uma duração de 13 minutos, composta de acordo com o baixista 

Steve Harris, sobre muita pressão para finalizar o álbum, sendo escrita em um pequeno espaço de tempo. 

O álbum abre com a clássica “Aces High”, que narra as batalhas aéreas da 2° Guerra Mundial. “2 

Minutes to Midnight”, trata da ameaça de guerra nuclear, em mundo que ainda era assombrado pela 

Guerra Fria. “Losfer Words (Big ‘Orra)”, traz influências egípcias ao som da banda. “Powerslave” é 

uma canção igualmente aborda temas egípcios e como as pessoas podem se tornar escravas do poder. A 

última canção do álbum, “Rime of the Ancient Mariner”, é sobre um homem amaldiçoado por uma 

sereia, uma favorita dos fãs e da própria banda, com Bruce Dickinson e Harris afirmando que durante as 

turnês de 2008 e 2009, essa era a que eles mais gostavam de tocar ao vivo. 

 

COLETÂNEAS FANZINE BRASIL: 

Muito em breve, os editores da Fanzine Brasil darão início ao processo de criação de coletâneas virtuais, que 

serão gratuitamente disponibilizadas no Youtube. O primeiro lançamento será o álbum "Punkadaria", que 

reunirá clássicos das bandas de maior destaque da aclamada eclosão do Punk Rock, ocorrida em 1977, que 
ficou popularmente conhecida como "Punk 77". Continuem nos acompanhando nas redes sociais, muitas 

novidades estarão por vir. 
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18 ÁLBUNS IMPERDÍVEIS DO  

PUNK77 

2017 é um ano especial para o Punk Rock, pois marca os quarenta 

 anos do aclamado e famoso “PUNK 77”. 1977 foi um período 

decisivo para o referido gênero musical, pois houve 

uma eclosão de bandas e álbuns de Punk Rock que movimentaram apaixonadamente 

o cenário underground mundial. 

Nós, Juliana Vannucchi 

e Gabriel Marinho, dois grandes admiradores a apreciadores de doses 

(quase letais ou... vitais?) de PUNK, selecionamos, listamos e escrevemos 

algumas linhas sobre álbuns lançados em 1977, e que foram responsáveis 

por mudar os rumos da história do Rock And Roll. 

 

1. The Heartbreakers - L.A.M.F. (Marinho):  

O The Heatbreakers foi formado por Johnny Thunders e Jerry Nolan, membros icônicos do então extinto 

New York Dolls. Foi uma das bandas mais caóticas de sua geração, eram uma verdadeira bomba-relógio, 

devido ao constante uso de drogas e brigas. Apesar de todos os problemas internos, a banda consolidou-se 

no cenário musical londrino com uma legião de seguidores. mesmo sendo o seu primeiro e único álbum 

tendo sido mal recebido pela crítica. O L.A.M.F. foi o primeiro álbum por eles lançado, e se caracteriza 

por ser uma mistura pesada e cru de Punk Rock com uma pegada clássica de Rock And Roll, tendo hinos 

como “Born to Lose” e “Chinese Rocks”, sendo esta última escrita por Dee Dee Ramone e Richard Hell, 

duas feras da história do Punk!  

2. Dead Boys - Young, Loud And Snotty (Marinho): Os Dead Boys surgiram das cinzas da banda Rock 

From The Tombs (assim como o Pere Ubu), mas ao invés de adotarem o som mais pesado da antiga 

banda, apostaram em um som mais Punk e foram considerados uma das bandas mais agressivas e 

violentas de sua era. O seu primeiro álbum, “Young, Loud and Snotty”, trouxe um dos hinos mais 

conhecidos do referido gênero musical, a aclamada faixa “Sonic Reducer”.  

3. Richard Hell & the Voidoids - Blank Generation (Vannucchi):  

Richard Hell foi um dos pioneiros do estilo e da 

ideologia do Punk Rock, de tal forma que não 

devemos falar sobre este gênero, sem mencionarmos 

este jovem visionário rebelde. Antes de lançar o 

álbum Blank Generation, fez parte do Television, 

banda na qual, durante sua passagem, o levou a 

conquistar enorme notoriedade. Richard carregou em 

sua música a essência da “geração oca” (“blank 

generation”) do mundo todo, tornando-se um porta-

voz de sua geração. Até hoje é uma das figuras mais 

respeitadas da história do Rock And Roll. Este 

álbum possui duas pérolas: “New Pleasure” e o 

lendário hino “Blank Generation”.   

4. Sex Pistols - Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols (Vannucchi): Um álbum que, 

independentemente de ser amado ou odiado, deixou sua assinatura na história do Rock And Roll e até 

hoje, continua sendo pauta de inúmeras discussões. As letras ácidas e despojadas do Never Mind the 

Bollocks renderam inúmeros problemas ao Sex Pistols, e quando foi lançado, muitos exemplares deste   

Segundo álbum que o The Dictator colocou no mercado, e geralmente considerado um... fracasso. Mas 

claro, há quem discorde deste rótulo habitual. Eu mesma, acho que o som do The Dictators, tanto neste 
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álbum chegaram a ser retirados de grande parte do comércio Londres. Para se ter uma ideia da 

grandiosidade da polêmica, a BBC e a Autoridade Independente de Radiodifusão da Inglaterra 

simplesmente recusaram-se a tocar “God Save The Queen”. ser proibida de tocar em solo londrino... Não 

foi problema, pois os músicos do Pistols alugaram um barco e tocaram em meio ao rio Tâmisa, bem na 

frente ao Palácio de Westminster. Sempre provocativos e, convenhamos, corajosos.  

5. The Dictators - Manifest Destiny (Vannucchi): Segundo álbum que o The Dictator colocou no 

mercado, e geralmente considerado um... fracasso. Mas claro, há quem discorde deste rótulo habitual. Eu 

mesma acho que o som do The Dictators, tanto neste álbum quanto em outros, é qualificado. Essa banda 

pegou carona numa composição um tanto clichê do Punk Rock (certamente por isso recebam algumas 

críticas de cunho negativo), mas, por outro lado, esta carona os levou para um destino que tornou-os 

inesquecíveis (especialmente pelos trabalhos pós 77). De qualquer maneira, é um álbum válido e bem 

agradável, com as “mesmices” que os punks geralmente adoram (enfim...dá pra bater cabeça)!  

6. Ramones – Leave Home (Marinho): Considerados 

como uma das ou a banda que deu origem ao Punk. O 

Rock não seria o mesmo se os quatro garotos 

problemáticos de Forest Hills não tivessem decidido 

formar uma banda, mesmo sem saber tocar os seus 

instrumentos. Este segundo álbum do Ramones possuiu 

uma produção mais limpa e acessível que o seu álbum de 

estreia, além de ter canções mais rápidas e mais 

sofisticadas. O Leave Home trouxe alguns clássicos como 

“Glad To See You Go”, “Gimme Gimme Shock 

Treatment” e “Commando”. A canção “Carbona Not 

Glue” foi retirada do lançamento original para que o 

Ramones não fosse processado por uma marca 

corporativa chamada “Carbona”... Pois é!   

 

7. Wire – Pink Flag: (Vannucchi): O Pink Flag possui uma série de músicas qualificadas e que 

facilmente grudam na mente dos ouvintes, além de serem um convite para boas chacoalhadas de cabeça! 

As faixas são tocadas com velocidade e algumas canções são rápidas, não tendo nem ao menos um minuto 

de duração. Na íntegra, o álbum é uma pérola fascinante e que, a cada música rodada, convida o 

espectador a amar cada vez mais esta icónica banda.  

8. The Damned – Damned, Damned, Damned: 

(Vannucchi): O The Damned começou sua 

carreira com uma sonoridade essencialmente 

Punk. Posteriormente, a banda mudou seus 

rumos e tornou-se mais obscura. Quando 

estrearam em Londres no ano de 1976, tocando 

ao lado do Sex Pistols no 100 Club, já 

anunciaram que iriam bagunçar o cenário 

musical! O Damned, Damned, Damned possui a 

aura típica do Punk Rock e carrega algumas 

faixas que se eternizaram na carreira da banda, 

como, por exemplo, a bombástica “Neat, Neat, 

Neat”, além da clássica “New Rose” da 

empolgante “Fan Club”... “I Fall”, “Stab Your 

Back”... e mais!  

 

  

9. The Clash – The Clash (Marinho)  
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9. The Clash – The Clash (Marinho): O The Clash, certamenete foi a banda Punk mais política que 

surgiu na década de 70. Engajados na idologia da esquerda, muitas de suas canções demostrava revolta 

com o governo conservador da sua época. O seu primeiro álbum é repleto de ataques críticos e essa 

característica se mostra em diversas canções como, por exemplo, “Remote Control”, “I’m So Bored 

With The USA” e “Career Oportunities”. O mesmo álbum trouxe também clássicos como “White Riot” 

e “London’s Burning”.  

10. Television – Marquee Moon: (Vannucchi): O Television foi, sem sombra de dúvidas, uma das 

bandas mais originais surgidas na cena Punk. As faixas do Marquee Moon fogem do padrão que 

permeava a maior parte dos álbuns do gênero, e ele é composto por músicas longas, letras poéticas e 

grande solidez instrumental. A guitarra tocada em algumas faixas soa deliciosamente envolvente e é 

acalentada por uma aura especial que surge com os timbres brilhantemente enlouquecidos do singular 

vocal de Tom Verlaine.  

11. Suicide – Suicide: (Vannucchi): Extremamente peculiar, o Suicide mesclou a sonoridade Punk com 

ruídos anacrônicos (parcialmente bizarros) e assim deu vida a uma sonoridade bem diferenciada da que 

as outras bandas do gênero costumavam produzir. Além disso, as letras possuem abordagens críticas 

(exemplo: “Frankie Teardrop”) e são de imensa criatividade. Não se fala em Punk Rock sem mencionar 

estes gênios.  

12. Talking Heads – Talking Heads: 77 (Marinho): Formada por estudantes de arte, o Talking Heads 

soube mesclar sons de New Wave, Funk e World Music com uma nítida dose de agressividade 

tipicamente Punk. Apesar de serem mais comerciais que os seus contemporâneos e terem seguido rumos 

cada vez mais ecléticos afastado-se da cena, o primeiro álbum ainda possui um certo flerte com a cena 

do CBGB e Max Kansa’s City, dois berços do Punk norte-americano da qual a banda fazia parte. O 

álbum trouxe consigo uma das canções mais emblemáticas: “Psycho Killer”.   

 
Talking Heads: em 1977, lançaram o clássico TALKING HEADS: 77 

13. The Saints – (I’m) Stranded (Marinho): A banda Punk mais famosa da Austrália, os Saints 

começaram em 1974, e se tornaram o primeiro representante do gênero fora dos Estados Unidos a lançar 

um single. Apesar de mais tarde a banda ter seguido um rumo diferente, com um som mais alternativo e 

Pós-Punk, o seu primeiro álbum (I’m) Stranded, possui a marca registrada do Punk Rock: guitarras 

distorcidas, sujas e canções rápidas. 

O guitarrista da banda, Ed Kuepper, explicou que o principal motivo das canções serem tão frenéticas, é 

porque os membros do The Saints se sentiam nervosos na frente do público, e por isso tocavam cada vez 

mais rápido.  
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14. The Stranglers – No More Heroes: 

(Vannucchi)  

 

Um Punk “pouco Punk” ou “menos Punk”. Este é o 

No More Heroes, um clássico cheio de esquisitices 

melódicas e ousadias na construção musical. Um 

trabalho que fugiu um pouco dos 

convencionalismos tradicionais do gênero, sendo 

que estas características diferenciadas foram 

exatamente os fatores que renderem sucesso ao The 

Stranglers. Para quem quer escapar um pouco do 

citado tradicionalismo, mas sem fugir das raízes do 

movimento, esta banda é perfeita. Destaca para o 

tecladista que fez sons espetaculares neste álbum! 

Também é divertido assistir vídeos com o baterista 

tocando de pé...   

15. Eddie And The Hot Roads – Life On The Line (Marinho): Eddie And The Hot Rods foram uma das 

poucas bandas de Pub Rock que conseguiram fazer a transição de seu antigo gênero ao punk rock e fazer 

sucesso. Bastantes influentes na cena inglesa, chegaram a ter os Sex Pistols como banda de apoio em um 

show no Marquee Club, o primeiro show da banda em Londres, em que os integrantes destruíram o 

equipamento do Hot Rods. Life on the Line apresenta uma linha de som Punk bem melódica e New Wave, 

e traz o maior hit da banda, “Do Anything You Wanna Do”.  

16. The Jam – In The City: (Vannucchi): A versão feita pelo The Jam para a música tema do Batman já 

vale a carreira inteira!! Apesar de terem gravado mais cinco álbuns de estúdio além do In The City, este, 

provavelmente foi o trabalho de maior potencial e de destaque da banda. Monstruoso, arrebatador e 

cativante, esta pérola é sempre muito bem-vinda. Apesar do The Jam ser tipicamente (ou originalmente 

Punk), durante a carreira, a banda moldou-se através de várias outras influências. 

17. The Vibrators – Pure Mania (Vannucchi): O 

The Vibrators sacudiu os solos londrinos em 77, 

principalmente pelo single Baby, Baby, com uma 

deliciosa guitarra que dá o tom à toda a música. 

Tornaram-se um marco respeitadíssimo na história 

do Punk britânico e viajar através dos acordes 

barulhentos do Pure Mania é um prazer ao qual 

qualquer admirador do gênero, certamente de sentir. 

18. Iggy Pop – Lust For Life (Marinho): Iggy Pop 

é o padrinho do Punk, e uma imensa influência na 

cena que surgiu na década de 70. É impossível 

mencionar o gênero sem se lembrar de seu trabalho 

com a banda The Stooges. O seu segundo álbum tem 

um som mais Rock And Roll, ao contrário do seu 

sombrio antecessor “The Idiot”, e é considerado por 

muitos como o seu magnum opus, sendo “The 

Passenger”, inclusa no álbum, uma das canções mais 

regravadas do artista. 
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11 FILMES PARA QUEM GOSTA DE ROCK AND ROLL: 

Se você gosta de CINEMA e também aprecia ROCK AND ROLL, certamente irá 

apreciar este guia que preparamos pra você. 

1. Escola de Rock: 

Um filme que apresenta o Rock And Roll em sua essência: a liberdade. E essa liberdade em todos os 

sentidos, seja filosófica, seja social, seja no ritmo, letra ou melodia. Literalmente, uma lição sobre qual é o 

sentido do Rock And Roll.  

 

2. O Garoto de Liverpool: 

Filme biográfico de um dos maiores ícones (se não o maior) de toda a história do Rock: John Lennon. Narra 

sua infância e juventude, e oferece ao espectador um mergulho pela vida e pela mente desse brilhante 

músico.  

 

3. The Doors:  

Com uma atuação brilhante de Val Kilmer, explora a história do The Doors, focando na vida do vocalista 

Jim Morrison. A produção é excelente em sua totalidade, contanto com ótima condução por parte do diretor.  

O roteiro é baseado em depoimentos de músicos da banda e informações de biografias sobre o The Doors. 

Uma viagem alucinante pela vida do alucinado Jim Morrison. Simplesmente imperdível.   

 

4. Tommy: 

Um filme psicodélico e imensamente criativo baseado em “Tommy”, ópera Rock da banda The Who. O 

álbum é uma das obras mais aclamadas e reconhecidas do Rock And Roll. O filme conta com a participação 

de importantes nomes da música como Tina Turner, Eric Clpaton e Roger Daltrey, vocalista do The Who. 

 

5. The Runaways:  

Filme de 2010 que retrata a trajetória da mais popular banda de Rock composta por mulheres. Compreender 

a história desse grupo é compreender parte de todo o fenômeno que foi o Rock, pois o reconhecimento e as 

conquistas da banda foram marcantes. 

 

6. Rock Of Ages: 

Uma combinação irresistível que une um excelente elenco com grandes músicas de Rock. A trilha sonora 

conta com músicas de Bon Jovi, Skid Row, Def Leppard, Poison, e entre outros. Garante uma experiência 

imperdível para quem aprecia o gênero.  

 

7. All Is By My Side: 

Produção que explora a vida de Jimi Hendrix. Passa-se no final da década de 60. Dirigido por John Ridley, 

mesmo diretor de “12 Anos de Escravidão”. É um filme emocionante e poético.  
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11 FILMES PARA QUEM GOSTA DE ROCK AND ROLL: 

 8. Detroit Rock City: 

O que um fã do KISS não faria para assisti-los? Quer dizer, estamos falando do KISS, uma das bandas mais 

primorosas do Rock And Roll. Muitos fãs fariam qualquer loucura para vê-los! E o filme retrada exatamente 

isso: a jornada de quatro garotos fãs da banda que abrem mão de tudo para curtir o bom Rock And Roll dos 

gênios do KISS. É cômico, envolvente, alucinante e possui uma trilha sonora composta por alguns dos mais 

ilustres clássicos do Rock! 

9. Sid & Nancy: 

Apesar do pouco tempo de sucesso e de um período de vida curto, Sid Vicious deu o que falar. O sucesso 

meteórico do Sex Pistols elevou a vida do músico e o tornou um dos nomes mais conhecidos do Rock And 

Roll. Esse filme britânico da década de oitenta mostra o cenário Punk da Inglaterra, liderado por Vicious, e 

mostra sua relação com a groupie Nancy Spungen. O roteiro é baseado em fatos reais.  

10. Os Reis do Iê Iê Iê: 

Um dos filmes mais clássicos sobre os Beatles, e que é estrelado pelos próprios músicos. Foi premiado no 

BAFTA e no Oscar. Vale a pena colocar na lista e conferir. Divertido e alegre, tal qual são os The Beatles.  

 

11. Velvet Goldmine: 

O longa retrata o movimento Glam Rock, através de uma notável produção e de um roteiro repleto de 

reviravoltas, e de muita purpurina. Mostra também o cenário social no qual o gênero musical em questão se 

se desenvolveu. A trilha sonora é excelente e carrega canções de bandas como T-Rex, Roxy Music e Iggy 

Pop.  

 

DETROIT ROCK CITY: KISS, uma das bandas mais             VELVET GOLDMINE: homenagem ao GLAM ROCK; 

             primorosas do Rock And Roll. 

  

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Groupie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nancy_Spungen
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O QUE ROLA NA MINHA PLAYLIST:  
colaboração especial de  

BIRA SILVA 
Bira Silva, da banda Poetisa Dissecada, preparou um texto inédito e especial para esta edição inaugurou da 
FANZINE BRASIL. Quer saber o que o músico costuma escutar? Está curioso para saber o que toca com mais 

frequência na playlist do Bira? Confira o texto abaixo e tire suas dúvidas. 
 
Olá, leitores da Fanzine Brasil! Abaixo, falarei brevemente sobre duas bandas que rolam na minha play list, 
começando por uma que está tocando neste momento, enquanto escrevo este texto: Bone Orchard - Marianne.  
Então, vamos lá: Bone Oechard é uma banda formada em 

1983, no Reino Unido. O som deles, no geral, varia bastante, 

mas apesar disso, se mantém em um tipo de "Gothabilly Old 

School", com o delicioso vocal da Chrissy McGee sendo 

considerado uma "versão feminina do Nick Cave". O 

interessante é que a banda também tem uma parte visual 

muito intensa e muito legal, que vai desde a arte da capa 

dos vinis, até vídeo clipes surreais, que são muitas vezes 

influenciados pela obra do cineasta David Lynch. 

Agora, comentarei sobre uma banda que eu amo, e que 

também é do Reino Unido: Rudmentary Peni. 

O som deles costuma ser descrito de várias formas, o que os 

leva a ficar categorizados naquele clássico “Não-Lugar-do-

Espaço”, chamado "muito Gótico pra ser Punk, muito Punk 

pra ser Gótico", embora muitos considerem o som da banda 

como o original e puro Deathrock.    

Assim como Bone Orchard, o Rudmentary Peni também dispõe de uma parte visual interessantíssima, sendo 

ilustrada pelo vocalista Nick Blinko, cuja arte já foi exposta em galerias do Reino Unido, e é expressa com traços 

finos e detalhados, mostrando o caos do artista e seus demônios interiores.  
 

DISCOGRAFIA: 
BONE ORCHARD: 

 

Álbuns: 

Jack (1984), 

Penthouse Poultry (mini) 

 

Singles e EPs: 

 

Stuffed to the Gills EP (1983) 

Swallowing Havoc EP (1984) 

Jack (1984) 

Princess Epilepsy EP (1985) 

RUDIMENTARY PENI 

EPs, LPs, e coleções: 

Rudimentary Peni EP,  1981 

Farce EP, 1981 

Catastrophe live LP,  1982 

Death Church LP,  1983 

The EPs of RP LP/CD (collects Rudimentary Peni and Farce EPs), 

1986 

Cacophony LP, 1987 

Pope Adrian 37th Psychristiatric LP, 1995 

Echoes of Anguish EP,  1998 

The Underclass EP, 2000 

Archaic EP, 2004 

No More Pain EP, 2008 

Por BIRA SILVA 

 

 

 

 


