ruído/mm

O nome da banda é ruído/mm (leia-se ruído por milímetro,
escreva-se sempre em minúsculas): uma unidade
imaginária criada para representar aquilo que não pode ser
descrito/verbalizado. Um quadro, uma paisagem: eventos
contemplativos. Esta é a comparação e a aproximação que
o ruído/mm tenta desenvolver e registrar com suas
composições - experimentos e sonoridades estranhas que
buscam atingir o ouvinte de maneira sinestésica. O som,
indescritível. Uma teia de eventos sonoros explorados à
exaustão; experimentais, viscerais, criativos. Calma ou
explosiva, a música instrumental do ruído/mm embala os
pensamentos e faz mexer o corpo em uma mistura que vai
do jazz ao punk, da psicodelia ao pós-rock – e o que mais
vier.

Bio:
Criado em 2003, em Curitiba, o ruído/mm é hoje um dos
principais representantes da cena post-rock brasileira. O
quinteto ruidoso vem difundindo seu trabalho nas principais
casas de shows e festivais dentro e fora do Brasil, como o
SXSW (EUA); Coquetel Molotov (PE); Festival Lab (AL);
Sinewave Festival (PR); Teatro Paiol (PR); Conexão Vivo
(MG); Sesc Pompeia (SP); Festival Macondo (RS), entre
muitos outros.
Na web, a banda amplifica seu alcance através de
jornalistas, blogueiros e admiradores de dentro e fora do
país. Os discos anteriores Série Cinza (Ruído Corporation,
2004), A Praia (Open Field Records, 2008), Introdução à
Cortina do Sótão (Sinewave, 2011), Rasura (Sinewave,
2014) e A é Côncavo, B é Convexo (2018).

Formação:
•
•
•
•
•
•

Alexandre Liblik: piano, teclado e escaleta
André Ramiro: guitarra
Felipe Ayres: guitarra e efeitos eletrônicos
Giovani Farina: bateria
Rafael Panke: baixo
Ricardo Pill: guitarra

Links:
Site oficial - www.ruidomm.com
Facebook - facebook.com/ruidomm
Twitter - twitter.com/ruidomm
YouTube - youtube.com/ruidomm
Soundcloud - soundcloud.com/ruidopormilimetro
BandCamp - ruidopormilimetro.bandcamp.com
ruído/mm na imprensa:
“Uma das melhores (a melhor?) bandas de pós-rock do
Brasil, o grupo curitibano ruído/mm acaba de dar notícias
sobre sua volta - o álbum Rasura está vindo aí. É pra ficar
esperto”
Alexandre Matias / TRABALHO SUJO
“Banda prata da casa, é pós-rock em sua melhor forma.
Não deve nada – nada – a consagrados grupos do gênero.
Ver seus shows é olhar para dentro sem fechar os olhos.
Há barulho, muito, que ora encontra o silêncio, ora a
melodia. Com o ruído/mm, a viagem da vida só melhora."
Cristiano Castilho / GAZETA DO POVO

“Instrumental tracks, playing with our senses, exploring
synesthesia to a better understanding of their music. This is
ruído/mm, a brazilian instrumental band with no frontiers.”
Nordsee / POST-ENGINEERING
“Patrimônio do indie curitibano desde o começo dos anos
2000, a ruído/mm é incrível em sua música própria e
ABSURDA na cover da música “Índios'', hit do popular
grupo Legião Urbana. Você leu certo. Cover de Legião
Urbana na Popload. E a transformação de “Índios'' de
repente ficou uma homenagem à banda de Renato Russo
melhor que todo o recente especial da MTV, haha. Legião
Urbana psicodélico”
Lucio Ribeiro/ POPLOAD
“ruído/mm é sutil e devastador simultaneamente.”
Marcelo Santiago / MEIO DESLIGADO
"tem que ganhar o mundo, pois dá de 10 em muita coisa
que rola por aí."
Marco Stecz / LUMEN FM (PR)
"Exemplo único de como o rock instrumental brasileiro pode
ser delicado, preciso e consistente. Um deleite."
Ed Félix / EMBRULHADOR
“Foi ao transformar o rock instrumental em algo acessível e
ao mesmo tempo complexo para o público que os
curitibanos do ruído/mm fizeram nascer um dos maiores
exemplares que o rock instrumental brasileiro pôde
proporcionar na última década” .
Cleber Fachi / MIOJO INDIE

“O ruído/mm é um clássico recente do nosso rock
instrumental. Espacial refinado, camadas de ruídos, de
outros sopros suaves; andamentos refinados, alguma coisa
de jazz, outra de câmara; melodias bonitas, folia de
instrumentos e senso de conjunto bem raro.”
Rodrigo Maceira / Blog da MTV
“Seu som quase indescritível impressiona por sua
consistência, abrindo possibilidades para várias
interpretações.”
Murilo Basso / SCREAM & YELL

