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TREMOR

O segundo disco de Guilherme Eddino começou pelo
título. "A palavra me pegou de jeito. Ela me remetia a
uma placa tectônica se rompendo, mas também trazia
algo de medo e excitação."

"Eu estava prestes a fazer 28 anos e comecei a me sentir
muito nostálgico pela primeira vez na vida. Me peguei
tentando localizar memórias da infância, indo atrás de
fotos, fazendo perguntas sobre o passado... E quanto
mais eu mergulhava nele, mais entendia como eu tinha
virado quem sou hoje. Então foi quase uma autoterapia."

Depois da polaróide que foi Pulsar (2012), com sua mistura de indie rock, toques eletrônicos e violões
representando a personalidade de alguém que tenta se desvendar, Tremor agora se coloca como um
curta-metragem sobre memórias e raízes. “É um olhar para trás sem deixar de andar para a frente.”

No novo trabalho, a presença forte do ritmo chama a atenção desde o primeiro instante. “Escrever
algumas das canções foi tão catártico que resolvi usar percussão pra simular um rito de passagem
quase tribal. Abusei de tambores, maracas, bongôs, queixadas, cajóns, djembês. Aí o disco acabou
ficando com um ar meio denso e, ao mesmo tempo, dançante. Criou uma dualidade interessante."

"Lembro que compus 'Mea Culpa' de uma sentada só, num dia em que senti saudade de um canário de
estimação que tive na infância. Comecei a escrever quase como um pedido de perdão por ele ter vivido
e morrido numa gaiola, mas quando terminei senti que a música tinha ido bem mais longe."

Na faixa-título, Guilherme canta: Até que um dia bate o desespero de sentir o cheiro, o toque e o sabor .
Tambores abrem o disco, num crescendo de guitarras, sintetizadores e loops vocais que culminam num
caos controlado. Está rachada a placa tectônica.

Na faixa de trabalho "Febre", uma levada dançante proclama a libertação em meio a melodias
entrelaçadas, enquanto “Na Estrada” é uma balada doce que mescla violões e guitarras suaves. “A letra
tem várias referências a amigos meus e pessoas próximas que foram embora, seja no sentido figurado
ou não.”

A climática "Lá De Onde Eu Vim" celebra as raízes e estradas que se bifurcam em forma de suíte,
mesclando elementos de dubstep, violões arpejados e sons orquestrais. “Fiz questão de eu mesmo
gravar o solo com meu primeiro violão. Foi com ele que aprendi a tocar.”

Tremor é um momento vibrante e cheio de vida na carreira de Guilherme Eddino, que está pronto para
seguir viagem. Produzido pelo próprio cantor, o disco foi lançado em 10 de abril de 2015 e está
disponível para download e streaming gratuitos através do seu s i te oficial —
www.guilhermeeddino.com — e para compra digital pelo iTunes.



TRACKLIST

1. Tremor
2. Mais Uma Rosa
3. Na Sua Frente

4. Febre
5. Mea Culpa

6. Necessidade
7. Na Estrada

8. Coração Sem Sujeito
9. Lá De Onde Eu Vim

10. Aquários

SOBRE O DISCO
Todas as músicas por Guilherme Eddino©

Guilherme Eddino – vocais, violão, guitarra, teclados, gaita,
ukulele, bandolim, percussão e arranjos

Luciano Montesant – guitarra
Nivaldo Maciel – baixo

Henrique Polak – bateria e percussão
Daniel Hansoy – guitarra (3, 6, 7) e violão (9)

Paulo Amarante – trombone (7)

Produzido por Guilherme Eddino

Gravação: Henrique Polak e Paulo Amarante (Estúdio Armazém, São Paulo/SP)
Mixagem: Guilherme Eddino

Masterização: Samuel Bordon (Estúdio Abacateiro, São Paulo/SP)
Foto e arte da capa: Marina Xisto e Guilherme Eddino

IMPRENSA

"A voz forte de Guilherme conquista os ouvintes em conjunto com riffs de guitarra bem
trabalhados e melodias animadas."

Tenho Mais Discos Que Amigos

"Eddino traz na bagagem a herança de Ney Matogrosso e Thom Yorke graças a sua atuação
teatralizada e altamente emotiva."
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GUILHERME EDDINO

Híbrido e elástico como a São Paulo onde nasceu,
Guilherme Eddino (1986-) se permite atirar para
todos os lados sem deixar de ser alvo. Cantor,
compositor, multi-instrumentista e produtor,
sempre se permitiu explorar técnicas e estilos
diversos e, tal qual seus ídolos, que vão de David
Bowie a Lenine,  se reinventar sem limitações.

Lançou seu primeiro álbum, Pulsar, em 2012, todo
em português, autoral e de forma independente. O
disco contou com a participação da cantora Cida
Moreira, sua professora de técnica vocal, e do
violonista português Pedro Jóia, famoso no Brasil
por seu trabalho com Ney Matogrosso.

Influenciado pelo rock alternativo dos anos 80 e 90,
Guilherme desenvolveu seu ouvido e sua técnica de
forma autodidata. Nos anos seguintes, fez parte de
vários projetos: tocou violão e percussão num
grupo de MPB, foi músico de apoio em tributos ao
R.E.M. e Radiohead e arranjador num projeto de
música regional brasileira.

Enquanto isso, arriscava encarar a frente do palco com cada vez mais frequência e desenvoltura:
cantou Beatles com o Vanguart no Studio SP e David Bowie com Cida Moreira no SESC Paulista.
Como parte do grupo Radiohead Cover Brasil, já excursionou pelo interior paulista e chegou a se
apresentar no badalado Cine Joia, em São Paulo.

Nos últimos anos, também colaborou com outros artistas, como Lucas Scandura e Ricardo Alves, e
abriu uma produtora, e no momento está negociando projetos relacionados a criação de trilhas
para cinema e teatro.

Soundcloud: https://soundcloud.com/guilhermeeddino

Facebook: https://www.facebook.com/guilhermeeddino

Twitter: https://www.twitter.com/guilhermeeddino

Instagram: https://www.instagram.com/guilhermeeddino

YouTube: https://www.youtube.com/guilhermeeddino



TREMOR
SOBRE O SHOW

Em seu novo show, Guilherme Eddino apresenta integralmente as canções do álbum Tremor,
passando por canções vibrantes e repletas de energia, como “Febre” e “Coração Sem Sujeito”, e
temas dramáticos como “Na Sua Frente” e “Aquários”. O repertório também retoma algumas
faixas de Pulsar, como “Quem Me Dera”, “O Que Sobrou do Amor” e “Vão”, além de versões de
clássicos de outros compositores, como “Panis Et Circensis”, de Caetano Veloso e Gilberto Gil, e
“Old Man”, de Neil Young.

Além do espetáculo com a banda completa, Guilherme também realiza apresentações solo,
fazendo uso de violão e efeitos sonoros.

Duração: 1h30

Mapa de palco e rider técnico disponíveis em guilhermeeddino.com/promo

EQUIPE

Direção Musical e Arranjos: Guilherme Eddino

Músicos:
Guilherme Eddino – vocais, violão e percussão
Daniel Hansoy – guitarra e violão
Luciano Montesant – guitarra, teclado e percussão
Nivaldo Maciel – baixo e percussão
Henrique Polak – bateria

Som e Assistência de Palco: Paulo Amarante e Marie Robin
Iluminação: Anderson Dias

Realização: Fagulha Produções

CONTATO

contato@guilhermeeddino.com

(11) 97646-1631 (c/ Guilherme)
(11) 98192-7507 (c/ Henrique)

mailto:contato@guilhermeeddino.com

